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Menuju Jurnalisme Masa Kini 
 

 

Pada awalnya,  manusialah yang menciptakan teknologi untuk mempermudah kerja manusia 

itu sendiri, termasuk mempermudah berkomunikasi komunikasi. Teknologi yang bisa 

memperpendek jangkauan dan mempersingkat waktu kemudian diciptakan. Sejalan dengan 

perkembangan teknologi yang diciptakan, akhirnya manusia tergantung pada teknologi yang 

dibuatnya sendiri. Penemuan internet pada tahun 1990-an menjadi keniscayaan sejarah penemuan 

teknologi komunikasi yang pengaruhnya tidak bisa dihindari manusia. 

Berkaitan dengan itu, berbagai perkembangan cara berkomunikasi mengalamai revolusi 

yang sangat dahsyat. Cara penyampaian berita kepada masyarakat dengan cara “manual” dianggap 

tidak relevan lagi. Surat kabar, televisi dan radio tidak lagi hanya mengandalkan medianya itu 

sendiri, tetapi sudah memakai media internet. Internet akhirnya memaksa manusia merumuskan 

kembali, dan mencari model tentang proses penyampaian berita. Kekuatan internet itu membuat 

Prof Philip Meyer pernah meramalkan jika pada tahun 2040, orang akan menyaksikan koran 

terakhir yang terbit dan dibaca orang. 

Berkaitan dengan proses penyebaran informasi yang dahulunya dilakukan para jurnalis 

mainstream media (media utama) seperti jurnalis (wartawan) televisi, radio dan media cetak lain, 

sekarang sudah banyak yang menggugat. Penyebaran informasi bisa dilakukan oleh siapa saja, 

kapan saja, apa saja, dan dengan cara apa saja. Warga negara yang selama ini dipersepsikan sebagai 

kelompok konsumen media, saat sekarang bisa bertindak sebagai jurnalis. Meskipun masih 

menimbulkan pro dan kontra munculnya istilah citizen journalism (jurnalisme warga negara) 

menjadi keniscayaan adanya revolusi dalam penyebaran informasi. Dengan internet dan 

perantaraan blog, semua orang bisa menjadi jurnalis. Jurnalis karenanya yang berarti proses 

pencarian, pengolahan, penulisan, dan penyebaran informasi bisa dilakukan semua orang melalui 

blognya. Inilah kecenderungan jurnalisme baru di era internet ini. 

Tak terkecuali, revolusi jurnalisme juga muncul berkaitan dengan bagaimana menyampaikan 

ide dalam wujud tulisan. Dalam kurun waktu lama, proses penulisan berita didominasi dengan 

pedoman klasik 5 W + 1 H (what, when, where, why, who, dan how) yang mengacu pada fakta-

fakta di lapangan. Dengan jurnalisme baru, konsep klasik itu dikembangkan  Roy Peter  menjadi 

tulisan model, narrative dengan mengubah rumus 5W dan 1 H. Who menjadi karakter. What 

menjadi plot. When menjadi kronologi. Why menjadi motif. Dan How menjadi narasi. Hingga, 



pengisahan berita narrative jadi mirip kamera filem dokumenter. Ini menjadi kecenderungan 

jurnalisme baru.  

“Good news is no news, bad news is good news”, ungkapan lama yang pernah dipercaya 

sebagai nilai berita.  Tetapi, berita gembira saat ini juga mempunyai nilai berita. Kalau ungkapan 

itu diyakini kebenarannya, mengapa seorang artis yang melahirkan anak perlu diberitakan? 

Bukankah itu berita menggembirakan? Ungkapan di atas jelas sudah tidak relevan lagi, bukan?  

Tak terkecuali ungkapan Carles A Dana , “When a dog bites a man that is no news, but a 

man bites a dog that is a news” juga sudah tidak cocok lagi untuk zaman sekarang. Bagaimana 

jika yang digigit itu seorang menteri atau presiden, sementara yang menggigit anjing tetangga kita 

yang tidak dikenal masyarakat luas? Menteri dikejar anjing saja sudah menjadi berita, apalagi 

sampai digigit.   

Berita selalu dipahami sebagai sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Bagaimana jika 

peristiwanya belum terjadi, tetapi justru diminati pembaca, penonton atau pemirsa?  Coba Anda 

membuka halaman olah raga, sepak bola terutama. Ketika akan terjadi pertandingan dua klub, 

koran akan mengulas dan memberitakan berkaitan dengan pertandingan dua klub itu disertai 

dengan data-data head to head pertemuan keduanya. Bagaimana dengan kasus ini? 

Pertandingannya belum terjadi, tetapi berita sudah muncul. Inilah kecenderungan baru juga dalam 

proses pembuatan berita yang layak diketahui juga.  

Itu semua  menunjukkan adanya revolusi yang besar-besaran dalam jurnalisme. Sejauh 

litaretur buku yang saya baca, tak banyak, untuk tak menyebutnya tidak ada, buku-buku yang 

membahas jurnalisme baru sebagai sebuah dampak perkembangan teknologi komunikasi dan 

tuntutan zaman. Umumnya, buku-buku jurnalisme selama ini membahas sisi jurnalisme secara 

klasik. Inilah pentingnya buku ini perlu hadir. 

Buku ini terdiri dari empat bagian, dan ini juga menjadi prosedur memahami dan 

membacanya. Sebagai pendahuluan, pembaca diarahkan untuk memahami beragam definisi 

jurnalisme, ruang lingkup kajian dan kajian ilmiah jurnalisme. Ini secra sederhana dimaksudkan 

agar pembaca mengetahui bagaimana ranah (wilayah) kajian jurnalisme. Juga agar tidak dibuat 

bingung mengapa dalam kajian jurnalisme dikaji pers, (media massa), jurnalis dan segala seluk 

beluk yang berkaitan dengannya.  

Bagian pertama mendiskusikan tentang konsep-konsep penting dalam jurnalisme. Di sinilah 

pembaca mulai diarahkan untuk mengetahui adanya perubahan terus menerus yang terjadi dalam 

wilayah kajian jurnalisme. Tentang elemen-elemen jurnalisme yang pernah dikemukakan Bill 

Kovach dan Tom Rosenstiel dijadikan sandarannya. 9 elemen jurnalisme yang dikemukakan 

mereka relatif baru dalam kajian jurnalisme di Indonesia, sebuah elemen yang melihat dari 

perspektif yang berbeda disertai contoh kongkrit jurnalisme di Indonesia. Tak terkecuali dengan 

objektivitas dan nilai berita yang dibuat agar “Indonesia banget”. Sementara itu, sejarah penting 

diketahui untuk melihat proses perkembangan pers dan jurnalisme yang menjadi konsekuensi 

perkembangan teknologi komunikasi seperti yang sudah dijelaskan di bagian awal tulisan ini. 



Sejarah juga  menunjukkan pada kita, ada banyak variabel yang ikut menentukan perkembangan 

jurnalisme di dunia ini, baik menyangkut jurnalis, pemerintah dan teknologi. 

Bagian kedua mengkaji khusus tentang jurnalis. Apakah jurnalis selama ini bisa digolongkan 

sebagai seorang ilmuwan atau hanya orang yang memindahkan fakta-fakta di lapangan ke dalam 

medianya? Pembahasan ini menantang pembaca untuk mengetahui lebih lanjut. Jurnalis karena 

bekerja berdasarkan profesionalisme maka ia tidak bisa lepas dari kompetensi. Dengan kompetensi 

inilah, kerja jurnalis akan lebih berkualitas. Mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami 

realitas ini. Agar ketika menjadi jurnalis ia bisa mempraktikkannya di dunia kerja. Untuk mencapai 

kompetensi, pendidikan jurnalisme menjadi penting keberadaannya. Hanya saja pendidikan 

jurnalisme baru menciptakan jurnalis siap latih dan belum siap pakai. Untuk itulah, dibahas 

pentingnya pelatihan, short course atau pendidikan dan latihan (Diklat) untuk mempersiapkannya. 

Tak terkecuali dengan pentingnya keberadaan lembaga-lembaga independen pemberi pelatihan 

seperti Antara dan Pantau. 

Bagian ketiga, dikemukakan munculnya era jurnalisme baru yang menjadi tuntutan era 

modern. Tak terkecuali dikemukakan beberapa istilah penting yang selama ini dikenal dalam 

jurnalisme, tetapi belum ada yang membahas dalam buku. Disamping itu, ada juga jenis-jenis 

jurnalisme yang selama ini dikenal. Jenis ini meliputi genre kebijakan redaksional, proses 

penulisan dan proses peliputan berita.  

Bagian terakhir mencaritakan kasus-kasus aktual yang melingkupi proses jurnalisme. Bagian 

ini penting dikemukakan agar pembaca mempunyai wawasan luas tentang kondisi mutakhir 

permasalahan jurnalisme di Indonesia. Kasus aktual tersebut meliputi dampak media yang 

sedemikian luas di masyarakat dan konflik kepentingan atas keberadaan UU Pokok Pers. Jika kita 

kembali ke sejarah pers dan jurnalisme seperti yang dikemukakan pada bagian awal buku ini, 

pembaca akan paham rentetan konflik kepentingan berkaitan dengan konflik kepentingan. 

Misalnya, dalam sejarah diceritakan adanya kebijakan persbreidel ordonantie yang direinkarnasi 

menjadi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Konflik kepentingan juga berkait dengan 

keberadaan KUHP. Di sinilah pemahaman tentang konflik yang mengitari UU Pokok Pers perlu 

ditempatkan dan dipahami. 

Tentu saja, berkaitan dengan pembahasan dalam buku yang sudah dikemukakan dalam 

pengantar ini sasaran utama pembacanya adalah mahasiswa komunikasi tingkat lanjut. Mengapa? 

Sebab, pembahasan lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam konseptual tentang 

jurnalisme. Di perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan komunikasi mahasiswa semester 

awal sudah dibekali dengan mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, teknik penulisan dan peliputan 

berita. Buku ini akan melihat peluang kajian teoritis disertai contoh kongkrit dari ranah yang 

selama ini belum digarap mata kuliah sebelumnya. Bahkan, buku ini melihat pangsa pasar yang 

juga belum digarap oleh buku-buku jurnalisme yang lain.  

Disamping mahasiswa pengambil mata kuliah Jurnalisme, sasaran pembacanya juga 

masyarakat umum, wartawan dan peminat kajian jurnalisme. Untuk itu pulalah bebagai contoh 



aktual disertai pembahasan yang ilmiah populer disajikan dalam buku ini. Bahkan dalam beberapa 

bab diungkap sebuah cerita untuk membuka pemahaman awal tentang permasalahan yang akan 

dikaji. 

Maka, sangat beralasan jika buku ini diberi judul Jurnalisme Masa Kini. Ia bukan saja 

menunjuk dan memberikan sebuah perspektif baru dari mata kuliah Jurnalisme, namun 

disesuaikan dengan sasaran yang lain.  Jurnalisme Masa Kini dipahammi sebagai kajian baru yang 

layak diketahui oleh pembaca berkaitan dengan proses peliputan, pengemasan, penulisan, dan 

penyajian berita.  Masa kini juga berarti kajian yang terkini. Jadi,  judul buku ini bukan sekadar 

gagah-gagahan, tetapi karena realitas yang dikaji memang demikian. Jurnalisme Masa Kini juga 

akan menjadi daya tarik tersendiri masyarakat umum untuk membacanya. Jadi, jangan sampai ada 

kesan buku teks kuliah an sich. Beberapa buku-buku kuliah yang pernah saya buat memberikan 

pemahanan, bahwa tulisan ilmiah saja tidak cukup kuat bersaing di pasaran. Ilmiah populer 

menjadi hal yang niscaya dilakukan. Pengalaman menulis artikel yang saya lakukan sejak tahun 

1991, memberikan banyak pelajaran. 

Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas “tantangan” yang 

diberikan oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian  kepada Masyarakat (DP2M) Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional. Sehingga, naskah 

buku ini bisa diselesaikan dan dikemas dengan lebih baik.  Dr. Wahyu Wibowo, M.M selaku 

pendamping penulisan buku teks DIKTI yang ikut “memperhalus” bahasa dan memberikan teladan 

bagaimana seharusnya buku teks ditulis. Tak lupa kepada rektor UMM, Dr. Muhadjir Effendy, 

MAP yang selalu memberikan dorongan penulisan karya ilmiah,  para kolega saya di jurusan Ilmu 

Komunikasi UMM, penerbit Rajawali Pers yang memberi kepercayaan untuk menerbitkan buku-

buku saya selama ini, dan khususnya teman-teman “dunia maya”  saya di FB, YM, blog yang 

hampir setiap malam menemani aktivitas menulis.  Untuk itu penulis mengucapkan banyak-

banyak terma kasih. Istri saya Wina Ekamawati, dua putriku Nadien Zahrah Salsabila, dan Nadien 

Raihanah Izzah yang harus saya “paksa” untuk sering saya tinggal di depan layar komputer demi 

menyelesaian buku ini. Untuk mereka diucapkan terima kasih yang tak terhingga.  

Terakhir, semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Kritik dan saran demi 

penyempurnaan di masa datang sangat diharapkan. Asal saja Anda, jangan menjadi  “tukang 

kritik”. 
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