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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Media Massa 

Media massa, seperti yang dikutip dari Denis McQuail (1989:115) di 

dalam buku, Teori Komunikasi Massa menyatakan bahwa Media massa 

merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan juga inovasi dalam 

masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan serta sumber 

daya yang lain” . 

Seperti yang diketahui, media merupakan alat perantara untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator pada komunikan. Sedangkan Massa 

sendiri berarti orang banyak atau biasa disebut khalayak. Jadi jika digabungkan 

media massa berarti sebuah alat yang memiliki fungsi untuk menyampaikan isi 

pesan komunikator kepada komunikan yang banyak. Makna banyak disini bersifat 

heterogen dan general. Tidak terpaku usia, gender, pendidikan dan latar belakang. 

Selanjutnya,mengenai bagaimana penerimanya (komunikan) tersebut bukan lagi 

masalah bagi media massa. 

Media massa sendiri pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori, yakni 

media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi 

kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah. Sedangkan media 

elektronik yang memenuhi kriteria media massa adalah radio siaran, televisi, film, 

media on-line (internet). Keduanya memiliki peran dan kewajiban yang sama, 

yakni mempublikasikan informasi bagi audiensnya. Selain itu, keduanya memiliki 

kekuatan serta kelemahannya masing masing. 
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 Media massa elektronik seperti internet yang kita ketahui saat ini sedang 

memegang kendali dalam sarana bertukar informasi karena kecepatannya meski di 

lain sisi kelemahan yang nyata ialah minimnya letak kebenaran berita, sebab yang 

di utamakan adalah bagaimana berita ataupun informasi tersebut mampu di terima 

masyarakat dalam waktu sesingkat-singktanya. Lain halnya dengan media massa 

cetak, surat kabar misalnya, yang membutuhkan waktu relatif lebih lama dalam 

proses produksi beritanya. Dengan imbalan, berita yang disajikan dapat dijamin 

tingkat akurasinya.  

 Mengingat media massa yang memiliki peran utama dalam pembentukan 

konstruksi realitas, di dalamnya terdapat peran jurnalistik sebagai penyampai 

berita yang kompleks, sudah melewati proses penyuntingan hingga sampai pada 

berita yang faktual sehingga berhasil membentuk konstruk sosial baru.  

 

2.2 Ruang Lingkup Jurnalisme 

Hadirnya media massa sendiri baik cetak maupun elektronik tidak lepas dari 

peran dunia jurnalistik. Menurut Sumadiria (2005:3) dalam bukunya Jurnalistik 

Indonesia, definisi jurnalistik adalah  

“Secara teknis, jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, 

 mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita 

 melali  media berkala kepada khalayak seluas luasnya dengan secepat 

 cepatnya” . 

 

Jurnalistik atau  journalisme berasal dari kata “journal” yang berarti catatan 

harian,atau catatan mengenai kegiatan sehari-hari,atau bisa juga berarti surat 

kabar. Sedangkan Journal berasal dari perkataan Latin diurnalis artinya harian 

atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang 

melakukan pekerjaan jurnalistik (Kusumaningrat, 2014:15). Pendapat para ahli, 
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Adinegoro, menjelaskan bahwa jurnalistik adalah semacam kepandaian 

mengarang yang pada intinya memberi pekabaran pada masyarakat dengan 

selekas lekasnya agar tersiar seluas luasnya.  Sedangkan Onong Uchjanan Effendy 

(2003:95) dalam bukunya juga mengemukakan, secara sederhana mengenai 

definisi jurnalistik sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan 

sampai kepada menyebarluaskannya . 

Untuk menghindari kesalahan paham terkait pemaakaian istilah jurrnalisme 

dan jurnalistik, peneliti mengacu pada pernyataan  yang menempatkan keduanya 

sebagai istilah yang sama maknanya, yakni lebih menekankan pada suatu proses, 

pengelolaan, dan penyampaian laporan (berita) (Soehoet 2002:5-6). 

  Erik Hodgins, Redaktur majalah Time, menyatakan, jurnalistik adalah 

pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama, dan cepat, dalam 

rangka membela kebenaran dan keadilan berpikir yang selalu dapat dibuktikan 

(Suhandang,2004:23). Suhandang juga menyebutkan kegiatan jurnalistik 

merupakan seni dan atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, 

menyusun dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara 

indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayak. Setelah 

mengumpulkan definisi-definisi dari para ahli dapat di sederhanakan bahwa 

jurnalistik merupakan seni mengumpulkan informasi dengan seluas-luasnya, 

sebenar-benarnya dalam waktu yang secepat-cepatnya. 

  Semakin berkembang luasnya kajian mengenai jurnalisme maka perlu 

adanya ruang lingkup jurnalisme atau scope, guna mengetahui seluas mana 

lingkup studi jurnalisme. Seperti contoh dahulu lingkupan studi jurnalisme hanya 

berbatas pada jurnalisme cetak seperti surat kabar saja padahal dalam 
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perkembangannya seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi maka 

kajian jurnalistik juga mengalami pergeseran.  

  Dilihat dari segi bentuk dan pengelolaanya , Dalam buku  Jurnalistik 

Indonesia : Menulis Berita dan Feature, Sumadiria (2005:4)  menyebutkan 

Bentuk Bentuk Jurnalistik, adalah sebagai berikut  : 

1. Jurnalistik Media Cetak (Newspaper and Magazine 

Journalism) , dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor verbal 

dan visual. Verbal sangat menekankan pada kemampuan kita 

memlih dan menyusun kata dalam rangkaian kalimat dan 

paragraf yang efektif dan komunikatif. Visual menunjukan pada 

kemampuan kita dalam menata, menempatkan, mendesain tata 

letak atau hal hal yang menyangkut segi perwajahan. 

2. Jurnalistik media elektronik auditif (Radio Broadcast 

Journalism), jurnalistik media elektronik auditif atau jurnalistik 

radio siaran, lebih banyak dipengaruhi dimensi verbal, 

teknologikal, dan fisikal. Verbal berhubungan dengan 

kemampuan menyusun kata, kalimat, dan paragraf secara efektif 

dan komunikatif. Kelebihannya yaitu berita yang disampaikan 

cepat tersampaikan kepada khalayak.  

 3. Jurnalistik media elektronik audiovisual (Television Journalism), 

atau jurnalistik televisi siaran, merupakan gabungan dari segi verbal, 

visual, teknologikal, dan dimensi dramatikal. Verbal, berhubungan 

dengan kata kata yang disusun secara singkat, padat, efektif. Visual 

lebih banyak menekankan pada bahasa gambar yang tajam, jelas, 
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hidup, memikat. Teknologikal, berkaitan dengan daya jangkau siaran, 

kualitas suara, dan gambar yang dihasilkan serta diterima oleh 

pesawat televisi penerima di rumah rumah . 

 Masing-masing bentuk jurnalistik memiliki fungsinya sendiri sesuai 

dengan kebutuhan khalayaknya. Sebagai contoh khalayak jurnalistik cetak 

memiliki kebutuhan berbeda dengan khalayak jurnalistik media elektronik auditif 

maupun jurnalistik media elektronik audiovisual. 

2.3 Produk – Produk Jurnalisme 

 Produk jurnalistik adalah surat kabar, tabloid, majalah, bulletin, atau berita 

berkala lainnya seperti radio, televisi, dan media on line internet. Namun, tidak 

setiap surat kabar disebut produk jurnalistik. Surat kabarr, tabloid, majalah dan 

bulletin dapat di golongkan ke dalam tiga kelompok besar yakni berita (news), 

opini (views), dan iklan (advertising). Namun dari ketiga kelompok tersebut hanya 

berita (news) dan opini (views) saja yang disebut produk jurnalistik. Iklan 

bukanlah termasuk produk jurnalistik walaupun teknik yang di gunakan merujuk 

pada teknik jurnalistik (Sumadiria, 2005: 6).  

 Kelompok berita (news), meliputi antara lain berita langsung (straight 

news), berita menyeluruh (comprehensive news), berita mendalam (depth news), 

pelaporan mendalam (depth reporting), berita penyelidikan (investigative news), 

berita khas bercerita (feature news), dan berita gambar (photo news).  

 Kelompok opini (news), meliputi tajuk rencana, karikatur, pojok, artikel, 

kolom, esai, dan surat pembaca. Sedangkan kelompok iklan, mencakup berbagai 

jenis dan sifat iklan mulai dari iklan produk, barang dan jasa iklan keluarga seperti 

iklan dukacita, sampai pada iklan layanan masyarakat. Untuk memisahkan secara 
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tegas antara berita (news) dan opini (views), maka tajuk rencana (editorial), 

karikatur,  pojok, artikel, kolom dan surat pembaca ditempatkan dalam satu 

halaman khusus. Inilah yang disebut halaman opini (opinion page) (Sumadiria, 

2005: 6-7) . 

2.4 Fungsi Utama Jurnalistik 

 Dari berbagai literatur menganai komunikasi maupun kegiatan jurnalistik, 

dalam bukunya, Sumadiria (2005:32-35) menyatakan bahwa pers sendiri memiliki 

5 fungsi utama yakni : 

1. To Inform (informasi)  : Fungsi pertama pers yakni sebagai saran 

untuk menyampaikan informasi secepat cepatnya kepada  masyarakat 

yang seluas-luasnya. 

2. To Educate (edukasi)  :  Apapun informasi yang di sebarkan 

hendaknya dalam kerangka mendidik (to educate), inilah yang nantinya 

membedakan lembaga pers dengan lembaga kemasyarakatan yang lain.  

3. To Influence (koreksi)  : Pers sebagai pilar demokrasi ke empat 

setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini pers diharapkan 

dapat menjadi alat pengontrol serta pengawas kekuasaan legislatif, 

ekesekutif dan yudikatif. 

4. To Entertain (rekreasi) : Pers harus mampu memerankan dirinya 

sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus menyehatkan bagi 

semua lapisan masyarakat.  
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5. To Mediate (mediasi)  : Penghubung atau bisa juga disebut sebagai 

mediator atau fasilitator. Dengan kata lain, pers mampu menghubungkan 

berbagai macam peristiwa dari berbagai macam belahan dunia.   

2.5 Hadirnya Jurnalisme Baru 

 Jurnalisme baru (new journalism) adalah teknik liputan dan penulisan 

yang kemudian menjadi genre (aliran atau gaya) baru dalam dunia kewartawanan. 

Istilah jurnalisme baru itu dikenalkan oleh Tim Wolfe yaitu seorang wartawan 

dari New York Herald Tribune. Sebagai sebuah genre baru, ide-idenya jelas 

menimbulkan kontroversi. Apa yang dirintis Wolf dianggap tulisan yang 

terstruktur dan menggunakan teknis penulisan yang tidak lazim. Idenya juga 

menjadi antithesis jurnalisme yang selama ini dikenal masyarakat dan jurnalis 

(Nurudin, 2009:180-181).  

 Jurnalisme baru tentu berbeda dengan fiksi. Perbedaannya terletak pada 

sisi imajinatif yang dimiliki fiksi sementara dalam prosesnya jurnalisme baru tetap 

mendasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Jurnalisme baru dikatakan berhasil 

apabila pembaca bisa memahami berita seperti membaca cerita. Jurnalisme baru 

tidak hanya mengandalkan elemen jurnalisme lama yang hanya mengandalkan 

proses peliputannya, jurnalisme baru mencoba membongkar isi kepala 

narasumber seban yak mungkin. 

 Dalam perkembangannya, ada istilah yang sebenarnya berbeda dengan 

jurnalisme baru namun esensinya sama yakni jurnalisme naratif dan jurnalisme 

sastra. Seperti yang dikatakan Robert Vare, seorang wartawan yang pernah 

menjadi redaktur majalah The New Yorker dan The Rolling Stones, Roy Peter 

Clark menegaskan narrative mengubah rumus 5W+1H. Who menjadi karakter. 
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What menjadi plot. When menjadi kronologi. Why menjadi motif. Dan How 

menjadi narasi. Hingga pengisahan berita narrative menjadi mirip kamera film 

dokumenter (Kurnia, 2002).  

 Di Indonesia, jurnalisme baru di populerkan oleh Institute Studi Arus 

Informasi (ISAI) yang menerbitkan majalah Pantau. Dalam istilah mereka 

jurnalisme baru lebih di terjemahkan dengan nama jurnalisme sastrawi (literary 

journalism) . Apapun namanya,semua berpegang pada pentingnya narasi yang di 

ceritakan (Nurudin, 2005:104) . 

2.6 Teori dan Prinsip Jurnalisme Sastra 

 Jurnalisme sastra sejatinya merupakan penggabungan antara “jurnalisme” 

dan “sastra”. Namun khusus untuk istilah Indonesia, tidak di anjurkan 

menggunakan istilah “jurnalisme sastrawi” sebagaimana dipakai oleh kalangan 

tertentu, sebab, jika di tilik dari kaidah bahasa (hukum menerangkan dan 

diterangkan) maka terjadi salah kaprah di dalam pengadaptasian literary 

journalism. Akhiran ism dalam bahasa Inggris tidak harus diterjemahkan isme, 

yang berarti paham atau aliran. Namun, kerap juga menunjukkan kata benda . 

Tidak ada dua kata yang sama-sama kata sifat (menerangkan). Dengan demikian, 

jurnalisme sastrawi menjadi salah kaprah karena berarti : aliran jurnalistik yang 

bersifat atau berkaidah sastra. Yang dianjurkan adalah istilah jurnalistik sastrawi 

atau jurnalisme sastra  (Putra, 2010:49) . 

 Banyak pakar yang mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 

jurnalisme sastra. Ialah DeNeen L. Brown dari The Washington Post menegaskan 

bahwa Literatry Journalism bertumpu pada kebenaran, namun harus dibungkus 

dengan indah. Selanjutnya Professor Mark Masse dalam Introduction to Literarry 
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Journalism dengan mengutip pendapat Truman Capote,pengarang In Cold Blood 

mencatat bahwa literary journalism “…combined the power of truth and the 

drama” (Putra, 2010).  

 Sementara Molly Blair dalam Putting the Storytelling Back into 

Stories:Creative Non-fiction in Tertiary Journalism Education menjelaskan 

bahwa jurnalisme sastra adalah genre dari creative non-fiction. Ragam tulisan 

fakta yang dikemas menggunakan kaidah dan elemen-elemen sastrawi (Blair 

dalam Literary Journalism 2010: 121) . 

 Literacy Journalism atau Jurnalisme sastra, membahas pemakaian gaya 

penulisan fiksi untuk kepentingan dramatisasi pelaporan dan membuat artikel 

menjadi lebih memikat. Teknik pelaporan yang dipenuhi dengan gaya penyajian 

fiksi yang mampu memberikan detail potret subjek, yang secara sengaja 

diserahkan kepada pembaca untuk dipikirkan, digambarkan dan di tarik 

kesimpulannya. Pembaca juga diminta untuk mengimajinasikan tampakan fakta-

fakta yang telah dirancang jurnalis dalam urutan adegan, percakapan dan amatan 

suasana (Sumadiria, 2005).  

 Atmakusumah yang mengutip Tom Wolfe dalam buku Jurnalistik 

Indonesia menyatakan bahwa jurnalisme sastra merupakan “sebuah bacaan yang 

amat langsung, dengan realitas yang terasa kongkret, serta melibatkan emosi dan 

mutu penulisnya”. Istilah jurnalisme sastra kemudian menyebar menjadi new 

journalism yang diperkenalkan oleh Tom Wolfe (Sumadiria, 2005:172). 

 Feature termasuk karya jurnalisme sastra yang dibangun di atas landasan 

gaya penulisan fiksi yang bersifat naratif, kreatif, dan bahkan imajinatif. Sebagai 

suatu cerita khas faktual objektif yang tetap tunduk kepada kaidah jurnalistik 
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konvensional normatif dan sekaligus jurnalistik sastra. Hadirnya feature dalam 

media massa bisa dikatakan sebagai obat dari penyakt psikis yang ada di 

masyarakat. Lebih jauh dari itu jurnalisme sastra dituntut untuk kredibel (akurat 

dalam merangkai dan menyajikan fakta serta patuh pada etika) sehingga jurnalis 

melakukan observasi dan mengandung nilai artistik (kualitas sastra) (Putra, 2010). 

 Terdapat empat prinsip standar dalam penulisan Jurnalisme Sastra seperti 

yang diuraikan Wolfe (dalam Harsono, Andreas & Budi Setiyono; 2005) berikut: 

1. Adegan ; Dengan menyajikan scene peristiwa-demi-peristiwa-berita 

dalam urutan yang membuat pembaca seolah berada di lokasi ketika 

kejadian berlangsung. 

2. Dialog ; Pembuatan materi pengisahan bisa diurutkan mulai dari 

percakapan yang direkam, meskipun sebagian mungkin tidak didapat 

dari sumber aslinya. Namun, melalui percakapan pula, disiratkan 

karakter para pelaku yang terlibat, sekaligus diterangkan mengapa 

suatu peristiwa bisa terjadi. Selanjutnya, penafsiran serta kesimpulan 

diserahkan kepada pembaca yang telah menyimak dialog tokoh-tokoh 

berita tersebut. 

3. Perspektif orang ketiga ; Melalui alat ini, jurnalis baru tidak hanya 

menjadi si pelapor, ia bahkan kerap menjadi tokoh berita. Ia bisa 

menjadi orang di sekitar tokoh, karena ia harus berperan menjadi 

pelapor yang tahu jalannya peristiwa. 

4. Penempatan detail ; Segala hal dicatat secara terperinci, mulai 

perilaku, adat istiadat, kebiasaan, gaya hidup, pakaian, perjalanan 

wisata, hubungan dengan teman sebaya, atasan, bawahan, dan 
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pandangan-pandangan lain yang bersifat sekilas seperti pose, gaya 

jalan, dan berbagai simbol lain. Hal ini merepresentasikan dasar 

pikiran dan perilaku, ekspresi, sampai harapan manusia dalam 

interaksinya dengan lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, alat ini 

memberi pembaca suatu deskripsi sosial, memotret latar belakang 

kehidupan seseorang, mencatat lambang-lambang sosial. 

2.6.1 Kaidah Penulisan Jurnalisme Sastra 

 Lazimnya, teknik penulisan konvensional adalah menggunakan piramida 

terbalik, namun sedikit berbeda dengan model penulisan jurnalisme sastra. Tanpa 

menghilangkan persyaratan produk jurnalistik seperti faktual, objektif, akurat, 

terpercaya serta penggunaan bahasa yang baik dan benar tetap menjadi soal 

penting dalam penulisan jurnalisme sastra. Dalam menulis literary journalism 

Mark Kramer menyebutkan terdapat delapan aturan atau norma yang harus 

dilakukan oleh jurnalis sastra ketika menyiapkan tulisannya (Kurnia, 2002:121) 

yakni sebagai berikut : 

 Riset Mendalam dan Melibatkan Diri Dengan Subjek 

Berbeda dengan jurnalis harian yang bisa dikatakan minim persiapan 

sebab ia berada di lapangan dan hanya memiliki waktu yang singkat dari 

mulai mendapatkan berita, ia melihat,mencatat dan merekam peristiwa 

lalu pulang ke kantor dan membuat berita. Jurnalis sastra memerlukan 

waktu yang lama untuk melakukan riset atas subjek yang akan di 

tulisnya, sebab ia harus yakin subjek yang akan ditulis sudah di 

kenalinya secara luar-dalam. 
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 Jujur Kepada Pembaca dan Sumber Berita 

Wajib hukumnya bagi seorang jurnalis baik jurnalis konvensional 

maupun jurnalis baru, sebagai seorang jurnalis harus jujur baik kepada 

diri sendiri, profesi, media di tempat ia bekerja, sumber berita, 

narasumber, dan kepada pembaca.  

 Fokus pada Peristiwa-peristiwa Rutin 

Sebagai jurnalis sastra maka ia akan fokus pada peristiwa-peristiwa yang 

sering dibaca, dilihat, didengar, atau bahkan suatu ketika dialaminya 

sendiri. 

 Menyajikan Tulisan yang Akrab-Informal-Manusiawi 

Pada jurnalisme sastra, tidak hanya dibutuhkan kemampuan melaporkan 

fakta, lebih dari itu seorang jurnalis sastra di tuntut untuk mampu 

menulis akrab, informal dan manusiawi. Akrab berarti dekat atau tidak 

menjaga jarak dengan pembaca. Informal berarti disajikan dalam bentuk 

yang luwes tidak kaku dan pekat dengan nuansa personal. Manusiawi 

berarti mampu mengangkat segi human interest atau sisi paling dasar dan 

naluriah dari sifat,sikap dan perilaku manusia. 

 Gaya Penulisan yang Sederhana dan Memikat 

Dalam segi bahasa, jurnalisme sastra menggunakan bahasa yang efisien, 

individual, informal, sederhana, penuuh gaya, terkontrol, dan elegan. 

Bahasa jurnalisme sastra yang menggugah, lincah, dan dipertajam 

dengan kata kerja aktif . 
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 Sudut Pandang yang Langsung Menyapa Pembaca 

Menyapa berarti karya jurnalisme sastra ini mampu diterima oleh 

pembaca tanpa perasaan terpaksa. Suasana hati tersiksa tidak pula 

dengan suasana hati yang seolah-olah menderita. Konsep jurnalisme 

sastra justru hadir untuk menghapus semua. 

 Menggabungkan Naratif Primer dan Naratif Simpangan  

Dalam gaya penuturan yang disampaikan oleh pakar pers Atmakusumah 

Astraatmadja menuturkan apa yang disebut naratif primer dan naratif 

simpangan. Naratif berarti kisah atau pengisahan, primer berarti utama , 

serta simpangan berarti digression: melantur, menyimpang dari pokok 

pembicaraan . 

 Menanggapi Reaksi-reaksi Sekuensial Pembaca 

Disini terkait dengan peran penghibur yang mesti diperhatikan para 

jurnalis sastra. Dengan demikian seorang jurnalis sastra dituntut piawai 

dalam berkisah. Ia juga harus menguasai psikologi pesan sekaligus 

psikologi khalayak dengan baik.  

 Dalam penulisan jurnalisme sastra terdapat beberapa elemen yang 

harus dipenuhi menurut Farid Gaban (dalam Kurnia, 2002: 114) : 

1. Akurasi, membuat penulis kredibel.  

2. Keterlibatan, memadu reporter untuk menyajikan detail yang 

merupakan kunci untuk menggugah emosi pembaca.  

3. Struktur, tulisan harus mampu menggelar suasana, merancang irama 

dan memberikan impact yang kuat kepada pembaca. 

4. Suara, dalam artian posisi penulis dalam tulisan tersebut.  
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5. Tanggung jawab, penulis harus mampu menampilkan nilai 

pertanggung jawaban. 

6. Simbolisme, setiap fakta yang kecil sekalipun merupakan gagasan 

yang sengaja disusun karena terkait makna yang lebih dalam. 

2.6.2 Jurnalisme Sastra pada Media Massa Cetak 

  Di Indonesia sendiri, masuknya Jurnalisme Sastra  baru popular pada 

dekade 90-an. Sejak kelahirannya pada 1970-an, hadirnya jurnalisme sastra 

dipelopori oleh majalah Tempo yang sudah terlebih dahulu mempraktikkan 

jurnalisme sastra. Mulai dari teknik reportase, ramuan menulis, manajemen, 

hingga distribusi Tempo yang khas (Putra, 2010:67) . Ditambah lagi hadirnya 

tokoh jurnalis sastrawan di Indonesia sendiri turut mempelopori tradisi jurnalisme 

sastra pada generasi ke generasi. 

  Tempo sebagai pelopor lahirnya jurnalisme sastrawi di Indonesia, sudah 

cukup lama menerapkan prinsip jurnalisme ini. Di banding majalah Pantau yang 

juga menerapkan jurnalisme sastra, Tempo lebih mampu menarik minat pembaca 

untuk membaca berita yang di sajikan. Terbukti, Tempo lebih lama bertahan 

sebagai majalah mingguan sejak tahun 1980 an.  Dengan 13 rubrik yang ada dan 

keberaniannya dalam menyajikan berita kritis oposisi pemerintah, Tempo tetap 

memiliki kredibilitas yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Penerapan jurnalisme 

sastra pada majalah Tempo menggunakan gaya bahasa untuk mengonstruksikan 

seorang tokoh. Sempat menjadi kontroversial sebab,bukan hanya karena Tempo 

memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah,diksi yang di gunakan bisa 

membentuk realitas pembaca sehingga menimbulka rasa. 
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  Lain Tempo lain lagi dengan Kompas, harian Kompas juga merupakan 

salah satu media massa cetak yang memiliki andil dalam perjalanan jurnalisme 

sastra di Indonesia. Kompas sendiri memiliki rubrik khusus untuk halaman 

jurnalisme sastra nya, yakni satu halaman khusus yang berisi cerpen cerpen tulisan 

dari pembaca yang sudah melewati tahap filterisasi dari redaksi Kompas sendiri. 

Bahkan, dari rubrik tersebut sudah dibukukan dengan judul “Cerpen Pilihan 

Kompas” yang terbit pada tahun pertamanya yakni 1992 sampai yang terakhir 

tahun 2001. Penerbitan “Cerpen Pilihan Kompas” ini menjadi bagian penting dari 

diterapkannya jurnalisme sastra di media massa cetak yakni koran. Seperti yang 

ada pada kata pengantar buku tersebut yang ditulis oleh Nirwan Dewanto bahwa 

menurut ia dari media massa cetak lah di temukannya karya terbaik cerpen 

kontemporer di Indonesia yang jusru di muat di sebuah koran bukan di majalah 

sastra. Meski begitu sama seperti Tempo, Koran Kompas hingga kini masih 

memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi di masyarakat Indonesia. 

Semakin berkembangnya jurnalisme sastra di Indonesia mendorong 

banyak media massa cetak yang juga menerapkan jurnalisme sastra, tidak hanya 

media massa cetak berskala nasional namunn juga menjalar sampai wilayah 

regional. Seperti pada koran Radar Malang yang merupakan bagian dari JawaPos 

Group ini juga memiliki rubrik yang dilansir menerapkan jurnalisme sastra. Yakni 

rubrik ”Nganal Kodew” yang bisa dibilang cukup kreatif dalam memberitakan 

terkait isu perceraian dan problematika rumah tangga. Rubrik yang mengupas 

problematika rumah tangga ini kental dengan dua ikon nya yakni “Markonah” dan 

“Markucel”. Menariknya hadirnya rubrik ini di dasari oleh tingginya angka 

perceraian di Malang Raya. Nyatanya selama lima tahun berturut-turut Malang, 
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masih memegang predikat paling tinggi tingkat perceraiannya. Dengan gaya 

bahasa dan penokohan yang menarik Radar Malang mampu mengedukasi 

masyarakat mengenai problematika rumah tangga. Dengan menerapkan 

jurnalisme sastra pada pemuatan  feature dalam rubrik “Nganal Kodew” .,  

Hadirnya jurnalisme sastra dalam pembuatan berita pada surat kabar 

membawa hawa sejuk bagi pembaca, sebab pembaca disuguhi dengan berita berita 

yang selain informatif juga rekreatif. Ada hiburan yang sarat makna didalam 

setiap pemberitaanya. 

2.7 Proses Produksi Berita  

 Hal pertama yang dilakukan sebelum memproduksi berita adalah seorang 

reporter mencari bahan berita yakni dengan observasi untuk selanjutnya terjun 

langsung ke lapangan. Sebab berita yang baik adalah hasil dari perencanaan yang 

baik (Sumadiria, 2005:94). Untuk berita yang telah di duga perlu diadakan 

meeting ; proses pencarian dan penciptaan berita diduga dimulai dari ruang 

redaksi melaluiforum rapat proyeksi (rapat perencanaan berita / rapat peliputan / 

rapat rutin wartawan dibawah kordinasi kordinator peliputan).  Dalam rapat ini 

biasanya reporter atau wartawan diberi kesempatan untuk mengajukan  usulan 

liputan. 

 Lain halnya dengan berita-berita tidak terduga atau tiba tiba Sumadiria 

(2005;96) menyebutkan reporter atau wartawan harus pandai dalam hunting 

(berburu) berita. Sebagai seorang pemburu maka harus memiliki kemampuan 

dasar yakni memiliki kepekaan berita yang tajam, daya pendengaran yang baik, 

mengembangkan daya penciuman berita yang tajam serta piawai melatih indra 

perasa berita. 
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 Jadi setelah reporter melewati proses perencanaan maka reporter akan 

terjun kelapangan untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan bisa melalui ; 

Reportase , Wawancara , Riset Kepustakaan hingga  Kantor Berita. Tergantung 

dari bahan apa yang dibutuhkan oleh reporter dalam produksi beritanya nanti. 

 Setelah itu sampai pada teknik penulisan berita, dalam hal ini penulisan 

berita feature. Tom Wolfe sebagai pelopor jurnalisme sastra, menekankan 

pentingnya unsur penceritaan dalam pelaporan berita, dengan teknik penceritaan 

apapun fakta yang dibuat akan dapat disimak oleh khalayak secara informatif dan 

imajinatif. Dalam memproduksi berita feature, Septiawan Santana Kurnia 

menyebutkan terdapat empat ciri utama dalam memproduksi berita feature yakni 

Penyusunan Adegan , Dialog, Sudut Pandang Orang Ketiga dan Mencatat Detail 

(Sumadiria, 2005). 

 Anatomi berita feature  yakni terdiri atas : judul, intro, perangkai, tubuh, 

dan penutup. Bahkan secara garis besar susunan feature sendiri hanya terdiri dari 

tiga bagian yakni pembukaan (intro) , penceritaan (tubuh cerita; pada bagian 

inilah cerita dikembangkan) dan penutup (lazimnya di sebut bagian klimaks). 

 Di tahap terakhir yakni berita yang dibuat oleh reporter telah sampai pada 

meja redaktur,maka dilakukan penilaian layak atau kurang layaknya suatu berita 

untuk dimuat. Jika ternyata layak, selanjutnya dipilah, informasi mana saja yang 

perlu ditonjolkan untuk menarik minat pembaca (Kusumaningrat, 2009:72).  

 Lain halnya dengan memandang jurnalisme sastra sebagai praktik 

produksi berita, Andreas Harsono berpendapat bahwa jurnalisme sastra lebih 

dalam dari berita pendalaman; 
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“Jurnalisme Sastra bukan saja melaporkan seseorang melakukan apa, 

tapi ia masuk ke dalam psikologi yang bersangkutan dan 

menerangkan mengapa ia melakukan hal itu. Ada karakter, ada 

drama, ada babak, ada adegan, ada konflik” (Harsono, Andreas & 

Budi Setiyono; 2005) .  

 

2.8 Metode Newsroom Study 

 Menurut Gaye Tuchmann (dalam Oliver Boyd, 1995:294),  Newsroom 

Study adalah studi tentang peran jurnalisme dalam ruang redaksi, baik media cetak 

maupun televisi membangun ruang publiknya dalam mempelajari dan 

menganalisa semua berita yang masuk ke dalam ruang redaksi, yaitu suatu berita 

yang potensial yang layak untuk disiarkan ke seluruh penjuru dunia, baik lokal 

maupun nasional. 

 Itule (2003:6) dalam bukunya News Writing and Reporting for Today’s 

Media menjelaskan, sebagian besar ruang redaksi sebuah Koran memiliki struktur 

yang hampir sama. Pada bagian atas terdapat redaktur yang perannya dapat 

berubah seiring dengan besar kecilnya koran. Misalnya, pada koran komunitas, 

tidak menutup kemungkinan redaktur merangkap menjadi penerbit, reporter atau 

bahkan fotografer. Sedangkan pada koran ibu kota yang lingkupnya jelas lebih 

besar bisa jadi redaktur tidak perlu turun, sebab ada redaktur pelaksana yang akan 

mengambil bagian. 

 Untuk mengisi struktur selanjutnya ialah para reporter pemula, yang bisa 

dikatakan merupakan ujung tombak dari perusahaannya, Mereka yang paling 

banyak mensuplai bahan berita untuk penyajian tiap harinya. Sedangkan untuk 

urusan dokumentasi foto para reporter tidak bekerja sendiri sebab selalu ada 

wartawan foto yang juga menemani untuk melengkapi kebutuhan gambar berita. 
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 Berbagai macam redaktur diantaranya : redaktur pelaksana, redaktur 

berita, redaktur kota, redaktur area, redaktur nasional dan internasional, redaktur 

foto, redaktur grafis, redaktur olahraga, redaktur lifestyle, serta redaktur keuangan. 

Masing-masing redaktur memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing masing. 

 Efektifnya, para jajaran redaksi akan berkumpul pada suatu waktu di 

setiap harinya guna rapat redaksi menentukan apa saja yang akan di jadikan baik 

Headline maupun konten untuk halaman satu yang akan tayang esok harinya. 

 Sederhananya, penelitian newsroom study memfokuskan aktifitas redaksi 

media juga baik kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi konten 

sampai pada analisis adanya praktik jurnalistik serta alur kerja yang digunakan 

pada perusahaan media baik cetak, maupun elektronik.  

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Skripsi “ Penerapan Jurnalisme Presisi di Harian Radar Malang 

(Newsroom Study pada Proses Produksi Rubrik The Youth Edisi 9 Juli – 8 

Oktober 2014) ”. Oleh Muhammad Idris Muadinullah (2014) 

- Hadirnya fenomena jurnalisme baru mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian terkait salah satu genre jurnalisme baru yakni jurnalisme presisi 

yang prinsipnya lebih menekankan pada usaha pencarian data beserta 

ketepatan informasi yang empiric dengan tujuan agar hasil laporan lebih 

representatif. Di dalam harian Radar Malang terdapat satu rubrik yakni 

rubrik The Youth yang menerapkan jurnalisme presisi dalam 

pemberitaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan jurnalisme presisi di Harian Radar Malang pada proses 

produksi The Youth edisi 9 Juli – 8 Oktober 2014. Dengan tujuan untuk 
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mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana praktik-praktik jurnalisme 

presisi dilakukan dalam proses produksi berita rubrik The Youth harian 

Radar Malang. Pendekatan teori yang digunakan peneliti adalah teori 

jurnalisme presisi milik Meyer. Peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif dengan newsroom study dimana subyek penelitiannya 

adalah Redaktur rubrik The Youth, 3 orang reporter, 2 orang analisa data, 

dan seorang fotografer. Teknik pengumpulan data yang di gunakan 

peneliti adalah dengan wawancara mendalam, observasi, serta penelusuran 

dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisa data dari Miles dan 

Huberman, yang mana analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rubrik 

The Youth menggunakan metode pollinng dengan kuisisoner untuk 

menggali opini para pembacanya terkait satu tema. Tim rubrik The Youth 

tidak membuat sebuah kerangka teoritis atas sebuah isu, tetapi menetapkan 

sebuah tema untuk diangkat setiap minggunya. Rapat rubrik The Youth 

yang merupakan newsroom rubrik ini pun berjalan secara informal dengan 

sedikit tatap muka. Sedangkan koordinasi antar kru The Youth maupun 

redaktur lebih banyak dilakukan melalui media pesan instan seperti BBM 

dan Line.  

- Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai 

metode penelitian yang di gunakan dengan menggunakan newsroom 

study , yang menekankan pada proses produksi rubrik pada ruang redaksi 

harian Radar Malang. Lain halnya denga fokus serta objek penelitiannya 

berbeda jika peneliti di atas mengambil Jurnalisme Presisi sebagai 
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fokusnya dan rubrik The Youth untuk objek penelitiannya maka dalam 

penelitian ini menggunakan Jurnalisme Sastra pada rubrik Nganal Kodew.  

- Kontribusi penelitian diatas terhadap penelitian lanjutan yang peneliti 

lakukan adalah memberikan gambaran umum tentang metode newsroom 

study pada redaksi media cetak di Malang , khususnya Radar Malang.  

 Jurnal “Rubrik “Nganal-Kodew” Radar Malang: Jurnalisme Sastra dan 

Kontribusinya Bagi Dakwah Islam dalam Jurnal Komunikasi Islam”. Oleh 

Helmi Syaifuddin (2014) . 

- “Nganal Kodew” merupakan frase khas Malang yang artinya “Lanang 

Wedok” atau Laki-Perempuan, ialah rubrik di Koran radar Malang (Jawa 

Pos Group) yang mengupas problematika rumah tangga. Prestasi daerah 

Malang yang menempati ranking pertama sepanjang 5 tahun di Indonesia 

dalam hal perceraian merupakan faktor utama yang melatarbelakangi 

lahirnya rubrik ini, sehingga problem perceraian, perselingkuhan dan 

kekerasan dalam rumah tangga menjadi tema utamanya. Ada banyak hal 

dalam rubrik ini yang begitu menarik untuk diteliti sebab mengandung 

unsur Human Interest  serta mampu menggugah emosi pembacanya 

karena di tulis dengan gaya jurnalisme sastra. Beberapa point dari hasil 

penelitian ini adalah tentang tokoh dan penokohan. Teknik penokohan 

yang mengambil karakter Markucel dan Markonah (protagonis) dan 

Srontol-Srintil (antagonis) dciptakan dalam rangka menyedikan berbagai 

bentuk material untuk kepentingan individu dalam menciptakan identitas. 

Karena identitas penting untuk menunjukkan siapa „kita‟ dan „mereka‟ 

dalam berbagai resistensi, pertarungan, dan perjuangan ideologis. 
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Penokohan yang unik dihadirkan bersama akronim akronim khas Malang 

yang mampu menghibur pembaca. Berfokus pada implikasi dari rubrik ini, 

peneliti memandang bahwa cara penyajian problematika rumah tangga 

melalui jurnalisme sastra memainkan peran penting dalam mengedukasi 

masyarakat. Mengingat kasus yang diangkat secara mayoritas melibatkan 

Muslim, maka ini menjadi semacam dakwah Islam dalam bentuknya yang 

unik karena pembaca akan diberi kesan bahwa secara sosiologis, perbuatan 

yang tidak sesuai dengan syariat Islam berdampak negative dalam 

kehidupan. Selain itu, kajian ini telah berkontribusi dalam memisah batas 

antara sastra yang tinggi (serius) dan sastra popular yang selama ini ada. 

- Persamaan jurnal tersebut terhadap peneliatian yang  dilakukan peneliti 

adalah pada objek penelitiannya yakni rubrik “Nganal kodew” pada harian 

Radar Malang, pada penelitian ini peneliti ingin fokus pada penerapan 

Jurnalisme sastra pada proses produksi rubrik “Nganal Kodew” melalui 

newsroom study, guna mendapatkan hasil mengenai praktik jurnalisme 

sastra di redaksi Radar Malang. Perbedaannya jika pada jurnal, rubrik 

“Nganal Kodew” tersebut di kaitkan antara jurnalisme sastra dan 

kontribusi bagi dakwah islam, di penelitian ini, peneliti memfokuskan 

pada penerapan jurnalisme sastra nya saja.  

- Kontribusi jurnal diatas terkait penelitian yang di lakukan adalah 

memberikan gambaran tentang rubrik “Nganal Kodew” itu sendiri beserta 

jurnalisme sastra di dalamnya selain itu memberikan wawasan mengenai 

jurnalisme sastra itu sendiri.  
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2.10 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ialah bagaimana adanya penerapan jurnalisme sastra 

dalam produksi rubrik “Nganal Kodew”. Secara konseptual, jurnalisme sastra 

ialah teknik pelaporan dengan gaya fiksi yang memberikan detail potret subjek 

dengan menonjolkan sisi human interest yang menyentuh emosi. Dalam 

jurnalisme sastra terdapat tiga hal penting yang harus ada disetiap tulisannya 

yakni (1) Tulisannya bersifat jurnalistik, sesuai dengan kaidah jurnalistik ; (2)  ada 

investigasi yang mendalam, tidak hanya sekedar laporan yang dangkal ; (3) 

Ditulis dengan pola seperti orang bercerita, tidak mengesampingkan sastra yakni 

tulisan yang menyentuh jiwa pembacanya.  

 


