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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

  

Pada era kemajuan teknologi yang berkembang pesat ini sebuah informasi 

dituntut untuk cepat dan jelas. Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang 

tidak bisa dipisahkan dari keadaan bermasyarakat. Maka dari itu penting sekali kita 

memahami ilmu jurnalistik. Dengan ilmu jurnalistik kita bisa lebih bijak dalam 

menyikapi sebuah informasi. Karena perkembangan media online saat ini sangatlah 

bebas, siapapun dapat membuat berita dan mengunggahnya sehingga bisa diakses 

semua orang yang terkoneksi suatu jaringan internet.   

Informasi benar atau tidak semuanya bisa diciptakan demi kepentingan. 

Oleh karena itu, dengan ilmu jurnalistik bisa membuat masyarakat yang melek 

media dengan selalu bersikap bijak, tidak menerima suatu informasi secara 

mentahmentah. Dengan sumber informasi yang jelas sumbernya dan benar. Kita 

bisa hidup rukun dan menjalakan fungsi media secara benar karena media dapat 

memberikan efek yang sangat begitu nyata.  

Ilmu Komunikasi pada saat ini merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan 

untuk khalayak. Dimana saat ini kita tidak bisa tidak berkomunikasi, segala bentuk 

komunikasi terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari kita memakai 

alat komunikasi sampai menerima pesan melalui media-media komunikasi. Yang 

terpenting saat ketika kita dibawa oleh jaman untuk terus mengikuti kemajuannya. 

Kita juga harus dilandaskan ilmu komunikasi yang baik agar kita tidak terbawa 

dampak negatif dari perkembangan komunikasi.  
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Ilmu komunikasi tidak hanya penting pada kuliah jurusan komunikasi 

tetapi orang awampun berhak untuk mengetahuinya, karena sejatinya kita makhluk 

sosial tidak bisa terlepas dari ilmu komunikasi. Keseharian kita selalu berhubungan 

dan berinteraksi kepada sesama manusia. Interaksi yang baik pasti diawali dengan 

komunikasi yang baik dan efektif, karena pesan yang tersampaikan sesuai akan jauh 

dari kesalahpahaman antar sesama. 

2.1 Surat Kabar Online Sebagai Medium Komunikasi Massa  

Menurut Claude Shannon dan Warren Weaver dalam buku Nurudin 

(2017:37), komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh 

mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Jadi ketika dua 

orang atau lebih melakukan interaksi baik menyampaikan suatu pesan yang 

disengaja atau tidak disengaja itu akan berpangaruh satu dengan yang lainnya 

untuk diterima sebagai pesan.  

Sedangkan menurut Harold De Lawell We can’t not communicate 

kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Komunikasi adalah hal yang sangat 

penting yang terus dilakukan makhluk sosial, dalam kehidupannya makhluk 

sosial tidak bisa lepas dari interaksi antar satu individu dengan individu 

lainnya atau individu dengan kelompok. Secara etimologis, istilah 

komunikasi berasal dari bahasa Latin “communicatio”. Istilah ini bersumber 

dari perkataan “communis” yang berarti sama. Sama yang dimaksud berarti 

sama makna dan arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan 

makna mengenai suatu pesan yang disampaikan komunikator dan diterima 

oleh komunikan Effendy  (2004:30).  
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Menurut Joseph A.Devito seorang professor komunikasi di City 

University of New York dalam bukunya Communicology (1982) membagi 

komunikasi atas empat macam, yakni Komunikasi Intrapersonal, Komunikasi 

Antarpribadi, Komunikasi Kelompok Kecil, dan Komunikasi Publik, dalam 

buku Komunikasi Massa Nurudin (2011:29).  

1. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. 

Contohnya seperti berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan 

komunikasi antarpribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. 

Dengan kata lain, komunikasi ini melekat pada komunikasi dua orang, 

tiga orang, dan seterusnya, karena sebelum berkomunikasi dengan orang 

lain kita biasanya berkomunikasi dengan diri-sendiri (mempersepsi dan 

memastikan makna pesan orang lain), hanya saja caranya sering tidak 

disadari.  

2. Komunikasi antarpribadi (atau bisa disebut antarpersonal atau 

interpersonal) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap-muka, 

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal. Bentuk khusus 

dari komunikasi ini adalah komunikasi diadik (dyadic communication) 

yang melibatkan hanya dua orang.  

3. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai  

tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk 

mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang 

mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, meskipun setiap anggota 

boleh jadi punya  
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peran berbeda. Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada 

komunikasi yang dilakukan kelompok kecil, jadi bersifat tatap-muka. 

Umpan balik dari seorang peserta dalam komunikasi kelompok masih bisa 

diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh peserta lainnya.  

4. Komunikasi publik adalah komunikasi antar seorang pembicara dengan 

sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali satu persatu. 

Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah, atau kuliah 

(umum). Tidak seperti komunikasi antarpribadi yang melibatkan 

pihakpihak yang sama-sama aktif, satu pihak (pendengar) dalam 

komunikasi publik cenderung pasif. Umpan balik yang mereka berikan 

terbatas, terutama umpan balik bersifat verbal. Ciri-ciri komunikasi 

publik adalah terjadi di tempat umum (publik), merupakan peristiwa 

sosial yang biasanya telah direncanakan alih-alih peristiwa relatif 

informal yang tidak terstruktur, terdapat agenda, beberapa orang ditunjuk 

untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus, acara-acara lain mungkin 

direncanakan sebelum atau sesudah ceramah disampaikan pembicara. 

Komunikasi publik sering bertujuan memberikan penerangan, 

menghibur, memberikan penghormatan, atau membujuk.  

Komunikasi memiliki media-media yang menjadi alat untuk 

digunakan menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media 

komunikasi sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat karena media 

komunikasi adalah perantara dalam menyampaikan pesan komunikator 

kepada komunikan. Supaya penyebaran pesan tersampaikan secara efisien, 
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dan makna yang tersampaikan sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh 

komunikator.  

Untuk memudahkan proses komunikasi pasti membutuhkan sebuah 

media. Menurut Hafied Cangara (2011:125) dalam bukunya menjelaskan 

bahwa media komunikasi digolongkan menjadi empat macam:  

1. Media Antarpribadi  

Biasanya digunakan untuk hubungan perseorangan. Media ini 

termasuk media yang dilakukan oleh orang-orang dahulu karena 

berkomunikasi melalui surat atau dengan kurir yang menyampaikan 

suatu pesan. Telepon juga bisa dikatakan media antarpribadi yang lebih 

modern karena menggunakan perantara yaitu provider seluler.  

2. Media Kelompok  

Dihadiri oleh banyak orang, seperti rapat, seminar, dan 

konverensi untuk membahas suatu masalah atau hal-hal penting yang 

dihadapi.  

3. Media Publik  

Dihadiri oleh lebih dari dua ratus orang, seperti rapat akbar.   

4. Media Massa  

Mempunyai peranan penting untuk kehidupan masyarakat. 

Media massa dapat merubah gaya hidup atau budaya lokal setempat. 

Dengan cara mempengaruhi cara berpikir satu kelompok atau kalangan 

masyarakat tertentu agar menyukai atau mengikuti suatu hal. Pengaruh 

dari media massa bisa berdampak positif atau negatif, tergantung 
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bagaimana cara khalayak menerima dan mencerna pesan yang 

disampaikan.  

Dalam kehidupan bermasyarakat, di zaman modern setiap tahun 

ditemukan adanya perkembangan teknologi komunikasi, seluruh manusia saat 

ini tidak bisa terlepas dengan media massa. Bahkan saat ini kehidupan tanpa 

adanya media massa akan sangat sulit untuk mendapatkan informasi maupun 

berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai  saluran komunikasi massa, untuk 

membedakan komunikasi massa dengan komunikasi yang lain, perlu 

diketahui ciri – ciri dari komunikasi massa itu sendiri. Seperti yang disebutkan 

Nurudin (2017), ada 7 ciri-ciri komunikasi massa:  

1. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga  

Komunikasi massa yang dilakukan para individu (organisasi) 

untuk bekerja atas nama lembaga media dengan dibatasi oleh sistem 

media dalam berkomunikasi. Sehingga, penyampaian pesan hanya untuk 

keuntungan ekonomis nama media yang bersangkutan, bukan atas nama  

individu.     

2. Komunikan dalam Komunikasi Massa Heterogen  

Komunikan atau si penerima pesan yang tidak saling mengenal 

satu sama lain karena memiliki bermacam-macam perbedaan mulai dari 

status sosial, latar belakang dll (heterogen) setiap individu. Tidak 

mempunyai organisasi sosial yang terkait dengan sistem aturan.  

3. Pesannya Bersifat Umum  

Pesan yang dapat dinikmati orang banyak dan dapat memenuhi 

kepentingan orang banyak pula. Walaupun ada pesan yang ditujukan  
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untuk suatu kelompok, tetap dapat tersampaikan secara menyeluruh 

terhadap komunikan-komunikan yang lain.  

4. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah  

Tidak adanya komunikasi tatap muka antara komunikator dan 

komunikan yang biasanya melalui perantara media. Sehingga dalam 

komunikasi massa, komunikan dapat langsung memberikan umpan balik 

yang tertunda.  

5. Pesannya Disebarkan Secara Serentak  

Komunikator yang menginginkan pesannya dapat diterima 

komunikan secara serentak atau bersamaaan.  

6. Mengandalkan Peralatan Teknis  

Komunikasi massa selalu mengandalkan alat-alat teknis, disini 

yang dimaksud alat teknis seperti pemancar, satelit, mesin cetak massal, 

stasiun relay dan lain-lain.  

7. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper  

Gatekeeper bertugas memantau arus informasi, menambah atau 

mengurangi, menyederhanakan, dan mengemas sedemikian rupa agar 

mudah dipahami.  

Agar  berlangsungnya  sebuah  komunikasi  massa,  maka  

dibutuhkan  sebuah saluran  yang  memungkinkan  disampaikannya  pesan  

kepada  khalayak.  Saluran  itu adalah  media  massa,  yaitu  sarana  teknis  

yang  memungkinkan  terlaksananya  proses komunikasi  proses  komunikasi  

massa  (Winarni: 2003, hal: 17).  Sebagai  saluran komunikasi massa, bentuk 

dari media massa pun bermacam-macam, yaitu:  
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1. Surat Kabar  

Surat kabar merupakan media massa tertua, dilihat dari 

perkembangan sejarahnya. Surat kabar telah ada jauh sebelum 

ditemukannya mesin cetak oleh John Gutenberg pada tahun 1450 di 

Mainz, Jerman. Surat kabar pada masa itu umumya ditulis dengan tangan 

dan diperjual belikan antara pelanggan dengan penulis dan pembuat 

berita, sementara mesin cetak pada mulanya diprioritaskan hanya untuk 

mencetak buku-buku agama.  

2. Film  

Penyajian gambar audiovisual yang biasa disiarkan pada 

gedung-gedung bioskop dan televisi. Dilihat dari sejarahnya penemuan 

film baru dipopulerkan pada abad ke-18 karena pada saat itu melalui 

percobaan kombinasi lensa padat. Pada saat itu film belum berbentuk 

gambar hidup yang bisa bergerak.  

3. Radio  

Salah satu kelebihan medium radio dibandingkan dengan media 

lainnya adalah cepat dan bisa dinikmati di segala aktivitas. Sampai saat 

ini media radio masih belum bisa tergantikan.  

4. Televisi  

Pada saat ini televisi mungkin bisa dikatakan telah mendominasi 

hampir semua waktu luang setiap orang. Dari hasil penelitian yang 

pernah dilakukan di Amerika, ditemukan bahwa hampir setiap orang di 

benua Amerika menghabiskan waktunya antara 6-7 jam perminggu 

untuk menonton tv.  
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5. Internet  

Tergolong muncul sebagai media baru, memiliki teknologi 

canggih sebagai  alat  komunikasi  non-komersial  dan  pertukaran  data 

antara professional,  namun  selanjutnya  internet  menjadi  penyedia  

barang  dan  jasa  dan juga sebagai alternatif bagi alat komunikasi pribadi 

dan antarpribadi (Castells: 2011, dalam McQuail: 2010, hal: 44).  

Konsep komunikasi massa itu sendiri pada satu sisi mengandung 

pengertian suatu proses di mana organisasi media memproduksi dan 

menyebarkan pesan kepada publik secara luas dan pada sisi lain merupakan 

proses di mana pesan tersebut dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh 

audience. Pusat dari studi mengenai komunikasi massa adalah media. Media 

merupakan organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk 

budaya atau pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam 

masyarakat. Oleh karenanya, sebagaimana dengan politik atau ekonomi, 

media merupakan suatu sistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem 

kemasyarakatan yang lebih luas.  

Komunikasi dan media massa mempunyai keterkaitan hubungan 

penting dalam penyebaran informasi, media massa juga menjadi salah satu 

unsur penting dalam komunikasi massa sebagai media dalam penyebaran 

informasi kepada khalayak umum. Informasi dalam media massa bisa 

berbentuk tulisan maupun lisan. Komunikasi massa menurut Winarni 

(2003:4-5) dapat dipusatkan pada komponen-komponen komunikasi massa, 

yaitu variabel yang dikandung dalam setiap tindakan komunikasi dan 
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bagaimana variabel ini bekerja pada media massa, kelima komponen tersebut 

adalah:   

1. Sumber  

Komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang 

mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan.  

2. Khalayak  

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan 

anonim.  

3. Pesan.   

Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum, maksudnya 

adalah setiap orang bisa mengetahui pesan-pesan komunikasi dari media 

massa. Ada dua proses pesan dalam komunikasi massa yaitu:  

1. Komunikasi massa merupakan proses satu arah. Komunikasi ini 

berjalan dari sumber ke penerima dan tidak secara langsung 

dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik tertunda.  

2. Komunikasi massa merupakan proses dua arah (proses seleksi). Baik 

media ataupun khalayak melakukan seleksi. Media menyeleksi 

khalayak sasaran atau penerima menyeleksi dari semua media yang 

ada, pesan manakah yang mereka ikuti.  

Konteks komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. 

Media mempengaruhi konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial 

masyarakat mempengaruhi media massa. Setiap inovasi diciptakan untuk 

memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Pada era teknologi maju seperti 
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ini kita dituntut untuk cepat mengikuti arus komunikasi kepada yang semakin 

cepat. Macam-macam media massa berbasis internet dalam buku Asep  

Syamsul (2014:31):   

1. Portal Berita  

Situs web yang menyediakan kemampuan tertentu yang dibuat 

sedemikian rupa mencoba menuruti selera para pengunjungnya. 

Kemampuan portal yang lebih spesifik adalah penyediaan kandungan 

informasi yang dapat diakses menggunakan beragam perangkat, 

misalnya komputer pribadi atau telepon genggam.  

2. Web  

 Sebagai  kumpulan  halaman-halaman  yang  digunakan  untuk  

menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, 

dan atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, 

yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.  

3. Blog  

Blog merupakan singkatan dari web log adalah bentuk aplikasi web yang 

menyerupai tulisan-tulisan yang dimuat pada sebuah halaman web 

umum. Umumnya blog berisi catatan harian online, tulisan informal yang 

dialami oleh seorang bloger.  

4. Media Sosial 

Sebuah media online tempat para pengguna bisa dengan mudah 

berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi di dalam dunia virtual.  

5. Radio Online 
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Radio online siaran radio yang ditransmisikan melalui internet 

menggunakan teknologi streaming bisa didengarkan dengan alat yang 

mampu menerima aliran streaming juga. 

6. TV Online 

Televisi Daring yang selalu  diperbaharui terus menerus, tidak statis, 

mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi dilingkungan sekitar, 

dan bisa diakses oleh publik secara bebas dan berbagai bentuk 

pendistribusiannya. 

7. Email 

Sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer yang 

tersambung akses internet. 

 

2.2 Surat Kabar Online Sebagai Industri   

Menurut KBBI, industri adalah kegiatan memproses atau barang 

dengan menggunakan sarana dan peralatan. Sedangkan media adalah alat, 

sarana, bisa seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. 

Media menjadi peranan penting dalam kehidupan saat ini. Bisa dilihat 

keadaan media di Indonesia sangat terlihat motif-motif pencari keuntungan 

dan sebagai alat berpolitik karena mayoritas saham media di Indonesia 

dikuasai oleh tokoh-tokoh penting di negeri ini.  

Peranan media pada saat ini dalam kehidupan yang ada di 

masyarakat memiliki lima elemen pokok yaitu dunia sosial, industri media, 

pesan, produk media dan audiens, serta teknologi. Kelima elemen tersebut 

memiliki hubungan masing-masing dengan elemen lainnya, baik langsung 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat
https://id.wikipedia.org/wiki/Surat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
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maupun tidak. Dunia sosial atau lingkaran terletak di tengah antara elemen 

yang lain yang menunjukkan posisinya sebagai pusat dari hubungan 

semuanya. Ilustrasi berikut berupaya mengaplikasikan model Croteau dalam 

buku (McQuail, 1997:101).   

Industri media yang dibangun dengan semangat kapitalisme tentu 

akan menghasilkan pesan atau produk media yang berorientasi pada 

bertambahnya modal. Bukti untuk produk media berorientasi modal adalah 

banyaknya iklan komersial dan besarnya pengaruh iklan dalam penentuan 

suatu program. Mungkin sebagian besar isi media tidak secara eksplisit 

menunjukkan keberpihakannya. Namun secara halus pesan-pesan kapitalisme 

yang menuntun pada perilaku konsumtif masyarakat disisipkan melalui 

tayangan sinetron, acara gosip, kuis berhadiah, polling SMS dan lain 

sebagainya. Selain pesan atau produk media yang pro-kapitalisme, sebaliknya 

ada juga pesan media anti-kapitalisme yang nantinya akan diterima oleh 

audiens. Pesan anti-kapitalisme bisa berbentuk kritik atas pesan produk media 

kapitalisme atau praktek kapitalisme oleh media.  

Media baru pada saat ini sangat berkembang pesat dikarenakan 

perkembangan zaman yang terus semakin canggih dan menuntut kita untuk 

terus berkembang mengikuti arusnya. Sebut saja perkembangan media online 

atau yang biasa kita sebut media siber. Dalam prespektif studi media atau 

komunikasi massa, media online menjadi objek kajian teori sebagai media 

baru karena tuntutan permintaan pada setiap aksesnya dituntut secara cepat, 

kapan saja, dan dimana saja selama terhubung dengan internet para pengakses 

langsung bisa menerima informasi.   
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Dari sisi pemilik atau publisher, jenis-jenis website dapat 

digolongkan menjadi lima jenis (Asep Syamsul M. Romli, 2012:32):  

1. News Organization Website  

Situs lembaga pers atau penyiaran seperti: surat kabar, televisi, agen 

berita, radio.  

2. Comercial Organization Website  

Situs lembaga bisnis atau perusahaan, seperti manufaktur, retailer, dan 

jasa keuangan, termasuk toko-toko online dan bisnis online.  

3. Website Pemerintah 

Situs informasi tentang lembaga-lembaga pemerintah.  

4. Website Kepentingan 

Situs informasi tentang LSM, Ormas, Parpol.  

5. Personal Website 

Biasa kita sebut dengan personal blog.  

Kegiatan masyarakat pada saat ini tidak bisa di pisahkan dari 

kegiatan jurnalisme. Didukung oleh kemajuan teknologi yang terus 

berkembang pesat. Memudahkan proses jurnalisme, jurnalisme terus 

disempurnakan dan muncullah jurnalisme baru yaitu jurnalisme online. 

Jurnalisme ini terhubung melalui jaringan internet dan memanfaatkan 

mediamedia pada internet. Sehingga proses pertukaran informasinya dituntut 

untuk selalu aktual.  

Sering disebut cyber journalism merupakan generasi baru jurnalistik. 

Jurnalitik online lebih kepada konektivitas yang terhubung ke internet, dan 

proses penyampaian fakta yang diproduksi dan disebarkan menjadi lebih 
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cepat karena melalui jaringan internet. Sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi antara jurnalis dengan audiens dan menghubungkan berbagai elemen 

berita dengan sumber-sumber online yang lain.  

Menurut Paul Brashaw 2009 dalam “Basic Pripicipal of Online 

Journalism” menyebutkan ada lima prinsip dasar jurnalistik online yang 

disingkat B-A-S-I-C, yakni Breavity, Adaptability, Scannability, Interactivity, 

Community, and Coversation dalam buku Asep Syamsul dan M Romli 2012:  

1. Keringkasan, berita online dituntut untuk bersifat ringkas, untuk 

menyesuaikan kehidupan manusia dan tingkat kesibukannya tinggi.  

2. Kemampuan beradaptasi, wartawan dituntut agar mampu menyesuaikan 

diri di tengah kebutuhan dan preferensi publik.  

3. Dapat dipindai, agar pembaca tidak perlu merasa terpaksa dalam 

membaca informasi atau berita.  

4. Interaktivitas, komunikasi dari publik kepada jurnalis dalam jurnalisme 

online sangat dimungkinkan dengan adanya akses yang semakin luas.  

5. Komunitas dan percakapan, media memiliki peran yang lebih besar 

daripada media cetak atau media konvensional lainnya sebagai penjaring 

komunitas.  

Bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers, merupakan 

salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia di samping terdapat juga 

ragam bahasa akademik (ilmiah), ragam bahasa usaha (bisnis), ragam bahasa 

filosofik, dan ragam bahasa literer (sastra) (Sudaryanto, 1995). Dengan 

demikian bahasa jurnalistik memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang 

membedakannya dengan ragam bahasa yang lain. 
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Bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan 

(jurnalis) dalam menulis karya-karya jurnalistik di media massa (Anwar, 

1991). Dengan demikian, bahasa Indonesia pada karya-karya jurnalistiklah 

yang bisa dikategorikan sebagai bahasa jurnalistik atau bahasa pers. Bahasa 

jurnalistik itu sendiri juga memiliki karakter yang berbeda-beda berdasarkan 

jenis tulisan apa yang akan terberitakan. Bahasa jurnalistik yang digunakan 

untuk menuliskan reportase investigasi tentu lebih cermat bila dibandingkan 

dengan bahasa yang digunakan dalam penulisan features.  

Bahkan bahasa jurnalistik pun sekarang sudah memiliki 

kaidahkaidah khas seperti dalam penulisan  jurnalisme perdamaian 

(McGoldrick dan Lynch, 2000). Bahasa jurnalistik yang digunakan untuk 

menulis berita utama ada yang menyebut laporan utama, forum utama akan 

berbeda dengan bahasa jurnalistik yang digunakan untuk menulis tajuk dan 

features. Dalam menulis banyak faktor yang dapat  mempengaruhi 

karakteristik bahasa jurnalistik karena penentuan masalah, angle tulisan, 

pembagian tulisan, dan sumber (bahan tulisan). Namun demikian 

sesungguhnya bahasa jurnalistik tidak meninggalkan kaidah yang dimiliki 

oleh ragam bahasa Indonesia baku dalam hal pemakaian kosakata, struktur 

sintaksis dan wacana (Reah, 2000). Berbagai keterbatasan yang dimiliki surat 

kabar (ruang, waktu) maka bahasa jurnalistik memiliki sifat yang khas yaitu 

singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas dan menarik. Kosakata yang 

digunakan dalam bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan bahasa dalam 

masyarakat.   



25  

  

Sifat-sifat tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi oleh ragam 

bahasa jurnalistik mengingat surat kabar dibaca oleh semua lapisan 

masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya. Dengan kata lain bahasa 

jurnalistik dapat dipahami dalam ukuran intelektual minimal. Hal ini 

dikarenakan tidak setiap orang memiliki cukup waktu untuk membaca surat 

kabar. Oleh karena itu, bahasa jurnalistik sangat mengutamakan kemampuan 

untuk menyampaikan semua informasi yang dibawa kepada pembaca 

secepatnya  dengan mengutamakan daya komunikasinya.   

Bentuk bahasa jurnalistik bisa terdefinisikan sebagai gaya bahasa 

jurnalistik. Gaya bahasa sendiri adalah cara mempergunakan bahasa secara 

imajinatif bukan dalam pengertian kalamiah saja. Menurut Keraf, 2004 

(Sumadiria, 2006:46), gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran 

melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan kepribadian penulis. Sebuah 

gaya bahasa yang baik harus mengandung tiga unsur yaitu kejujuran, sopan 

santun, dan menarik.    

Dari uraian tentang gaya bahasa, dapat disimpulkan yang dimaksud 

gaya bahasa jurnalistik adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

secara khas yang memperlihatkan kepribadian penulis sesuai bahasa 

jurnalistik. Dalam arti lain gaya atau cara penulisan sesuai dengan bahasa 

jurnalistik itu sendiri.  

Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa 

sebagaimana tampak dalam harian-harian surat kabar dan majalah. Dengan 

fungsi yang demikian itu bahasa jurnalistik harus jelas dan mudah dibaca 

dengan tingkat ukuran intelektual minimal. Menurut JS Badudu (1988) 
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bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas yaitu singkat, padat, sederhana, 

lugas, menarik, lancar, dan jelas. Sifat-sifat itu harus dimiliki oleh bahasa 

pers, bahasa jurnalistik, mengingat surat kabar dibaca oleh semua lapisan 

masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya. Oleh karena itu, 

beberapa ciri yang harus dimiliki bahasa jurnalistik di antaranya:   

1. Singkat, artinya bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang 

panjang dan bertele-tele.   

2. Padat, artinya bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu 

menyampaikan informasi yang lengkap. Semua yang diperlukan 

pembaca sudah tertampung didalamnya. Menerapkan prinsip 5W+1H, 

membuang kata-kata mubazir dan menerapkan ekonomi kata.  

3. Sederhana, artinya bahasa pers sedapat-dapatnya memilih kalimat 

tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, dan 

kompleks. Kalimat yang efektif, praktis, sederhana pemakaian 

kalimatnya, tidak berlebihan pengungkapannya (bombastis).  

4. Lugas, artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian atau 

makna informasi secara langsung dengan menghindari bahasa yang 

berbunga-bunga .   

5. Menarik, artinya dengan menggunakan pilihan kata yang masih hidup, 

tumbuh, dan berkembang. Menghindari kata-kata yang sudah mati.   

Dalam menerapkan ke-5 prinsip tersebut tentunya diperlukan latihan 

berbahasa tulis yang terus-menerus, melakukan penyuntingan yang tidak 

pernah berhenti. Dengan berbagai upaya pelatihan dan penyuntingan, 
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barangkali akan bisa diwujudkan keinginan jurnalis untuk menyajikan ragam 

bahasa jurnalistik yang memiliki rasa dan memuaskan pembacanya.     

Dipandang dari fungsinya, bahasa jurnalistik merupakan perwujudan 

dua jenis bahasa yaitu seperti yang disebut Halliday (1972)  sebagai fungsi 

ideasional dan fungsi tekstual atau fungsi referensial, yaitu wacana yang 

menyajikan fakta-fakta. Namun, persoalan muncul bagaimana cara 

mengkonstruksi bahasa jurnalistik itu agar dapat menggambarkan fakta yang 

sebenarnya. Persoalan ini oleh Leech (1993)  disebut retorika tekstual yaitu 

kekhasan pemakai bahasa sebagai alat untuk mengkonstruksi teks. Dengan 

kata lain prinsip ini juga berlaku pada bahasa jurnalistik. 

 

2.3 Macam-macam Jurnalisme Online  

Jurnalisme merupakan sebuah penyajian tulisan dalam 

mengungkapkan fakta untuk mendeskripsikan peristiwa berita. Kegiatan 

tersebut tidak terlepas dari seorang jurnalis atau yang lebih dikenal dengan 

nama wartawan. Memasuki era jurnalisme modern wartawan sudah banyak 

menggunakan berbagai macam teknik jurnalistik. Menggunakan teknik 

penulisan jurnalistik sesuai dengan penugasan dan media yang dinaungi. 

Dalam jurnalisme modern wartawan mampu menulis berita dengan lebih 

luwes tanpa harus selalu straight news. 

Macam-macam jurnalisme (Nurudin, 2009:214): 

1. Citizen Journalism 

Suatu media yang baru dimana seluruh warga dapat terlibat memberitakan 

suatu berita. Masyarakat mempunyai kedudukan sebagai objek sekaligus 
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subjek. Jadi setiap orang dapat menjadi wartawan tanpa memandang latar 

belakang keahliannya asalkan mampu memberikan suatu informasi 

kepada khalayak dia bisa menjadi citizen journalism. 

2. Jurnalisme Presisi 

Penerapan ilmu sosial dalam dunia jurnalistik dalam pengumpulkan data 

kemudian data yang diperoleh diolah untuk mendapatkan hasil. Hasil dari 

data tersebut dibuat grafis atau table dengan hasil persentase dan disajikan 

sebagai berita untuk audiens. 

3. Jurnalisme Kuning 

Orientasinya lebih kepada menekankan pada berita sensasional daripada 

subtansi sebuah isi berita. 

4. Jurnalisme Lher 

Sering disebut juga jurnalisme sensasional karena berita dan gambar atau 

grafis yang disuguhkan dilandasi untuk mencari sensasi semata. 

5. Jurnalisme Perdamaian dan Jurnalisme Perang 

Isinya hanya terfokus pada “kemenangan penting” dalam sebuah 

“permainan menang kalah” antar dua belah pihak. 

6. Jurnalisme Kepiting 

Jurnalisme yang mementingkan jalan tengah dalam menyikapi persoalan, 

dengan cara menundukan persoalan dengan sangat hati-hati.  

 Perbedaan utama jurnalistik online dengan jurnalistik tradisional 

adalah kecepatan, kemudahan akses, bisa diperbaharui dan dihapus kapan 

saja, dan bisa melakukan interaksi antara pembaca. Jurnalistik online juga 

tidak mengenal deadline sebagaimana media cetak. Deadline pada jurnalistik 
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online paling lambat “beberapa menit bahkan beberapa detik” dari waktu 

kejadian berlangsung. Jadi sangat mengedepankan unsur keaktualan berita.  

Jurnalistik online dicirikan sebagai praktik-praktik jurnalistik yang 

mempertimbangkan beragam format media untuk meyusun isi liputan 

memungkinkan terjadinya interaksi antar jurnalis dan audiens dan terhubung 

dengan berbagai elemen berita dengan sumber online yang lain. Jadi untuk 

para audiens bisa mengontrol apakah ada berita yang tidak sesuai, dan 

langsung bisa dirubah pada saat itu juga kemudian di posting ulang kepada 

khalayak.  

Kemampuan interaktivitas jurnalistik online dianggap mampu 

mengubah aturan lama yang menekankan proses kebeneran faktual terletak 

pada praktik jurnalistiknya karena hanya wartawan yang tahu dan 

memutuskan informasi apa yang dibutuhkan oleh khalayak. Kebenaran 

faktual, obyektivitas, dan imparsialitas tidak lagi dibangun pada ruang senyap 

editor, namun dipertukarkan antara jurnalis dan publik.  

Menurut Mike Ward dalam buku Asep Syamsul dan M.Romli 

(2014:15) menyebutkan beberapa karakteristik jurnalistik online sekaligus 

yang membedakannya dengan media konvensional, yaitu : 

1. Immediacy 

Kesegaran dan kecepatan penyampaian informasi. Radio dan TV 

memang bisa cepat menyampaikan berita, namun biasanya harus 

menginterupsi acara yang sedang berlangsung. Jurnalistik online tidak, 

dalam hitungan detik sekalipun berita bisa langsung di siarkan. 

2. Multiple Pagination 
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Dapat berupa ratusan halaman, terkait satu dengan yang lain, dan juga 

bisa dibuka dihalaman sendiri. 

3. Multimedia 

Menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video, dan grafis sekaligus. 

4. Flexibility Delivery Platfrom 

Wartawan bisa menulis berita kapan saja dan dimana saja. 

5. Archieving 

Terarsipkan tersimpan dan dikelompokan berdasarkan kategori dan dapat 

diakses kapan saja. 

6. Relationhip with reader 

Kontak atau interaksi dengan pembaca secara langsung. 

 

2.4 Jurnalisme Lingkungan  

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda 

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain. Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 32 Tahun 2009, 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis 

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputi perencanaan, pemanfatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan 

dan penegakan hukum. Dalam hal tersebut upaya terpadu untuk melestarikan 

fungsi lingkungan hidup.  
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Pada saat ini masalah lingkungan menjadi masalah yang bisa 

dianggap serius yang memerlukan perhatian khusus. Bisa dilihat dari setiap 

bencana alam yang terjadi di seluruh pelosok negeri. Baik itu banjir, tanah 

longsor, gunung meletus, maupun cuaca yang sulit diprediksi. Kasus 

pencemaran lingkungan menjadi satu alasan kita untuk lebih memerhatikan 

keadaan ini dalam menyampaikan semua informasi harus disampaikan agar 

menjadi pelajaran.  

Kepada khalayak, jurnalisme lingkungan adalah cara jurnalistik yang 

mengedepankan masalah lingkungan hidup yang berpihak kepada 

kesinambungan lingkungan hidup, artinya penulisan berita diorientasikan 

kepada pemeliharaan lingkungan hidup sekarang agar bisa diwariskan kepada 

generasi berikutnya dalam keadaan yang sama. Agar terciptanya sebuah 

lingkungan yang indah sehingga manusia hidup layak dan sejahtera.  

Jurnalisme lingkungan mengedepankan masalah-masalah 

lingkungan dalam pemberitaanya. Jurnalisme lingkungan adalah sebuah 

konsep jurnalistik yang memberitakan masalah lingkungan hidup dan 

solusinya. Berita-berita yang disajikan lebih mengutamakan masalah 

kesinambungan lingkungan hidup. Pers mempunyai peran dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. Menurut M. Soemadi Wonohito SH, pemimpin umum 

harian Kedulatan Rakyat.  

Nilai-nilai jurnalisme advokasi juga penting dimasukan ke dalam 

jurnalisme lingkungan.  Menurut Stanley (2003:12) dalam jurnal 

mendefinisikan jurnalisme advokatif sebagai kegiatan jurnalistik berdasar 

pembelaan untuk mendukung perjuangan pihak-pihak yang dilemahkan, 
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sehingga menuntut aktivis menjalankan dukungan berdasarkan subjektivitas. 

Kegiatan jurnalistik ini diarahkan untuk membentuk opini publik dengan 

mengedepankan fakta yang terjadi di masyarakat. Jurnalisme advokatif 

berlawanan dengan model jurnalistik “gatekeeper”, dimana jurnalisme yang 

ideal dipandang harus berpedoman pada objektivitas dan pelayanan publik.   

Aturan pemisahan berita dengan opini yang menjadi ciri jurnalisme 

konvensional dirombak dalam jurnalisme advokatif. Objektivitas bukan 

menjadi pedoman utama jurnalisme advokatif. Namun demikian, akurasi 

tetap menjadi proiritas (Sterling, 2009:30). Morris Janowitz dalam Waisbord 

(2009:371) menyebutkan jurnalisme advokatif menempatkan jurnalis sebagai 

penafsir (interpreter) dan partisipan aktif menyuarakan kelompok tertentu 

yang tidak memiliki kesempatan bersuara di media. Jurnalis menjadi 

representasi kepentingan spesifik publik dan dimotivasi oleh ketidakadilan 

dalam masyarakat. Jurnalis dengan “reformist impulse” mempromosikan 

perspektif yang direpresentasikan secara tidak benar di media. Jurnalisme 

advokatif dapat memperluas cakupan pemberitaan dengan menyuarakan 

pihak-pihak yang biasanya “dibungkam” di media mainstream.  

Jurnalisme lingkungan hidup dipilih untuk menegaskan bahwa berita 

lingkungan hidup berbeda dengan berita lain seperti, berita kriminal, berita 

olah raga, dan sebagainya. Masalah lingkungan hidup senantiasa bersentuhan 

langsung dengan masalah politik nasional, politik lokal, keadilan ekonomi, 

perkembangan teknologi, dan masalah lain. Bahan baku berita lingkungan 

hidup adalah realitas lingkungan hidup, seperti polusi udara dan suara, 

penggundulan hutan, pencemaran industri, peran serta lembaga swadaya, 
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advokasi dan sebagainya. Realitas seperti ini tidak mudah untuk dilacak. 

Dibutuhkan pengetahuan  yang cukup komprehensif tentang hubungan alam, 

manusia, pembangunan dan ekonomi secara holistik, dampak fisik dan sosial 

kerusakan lingkungan hidup, bagaimana cara menanggulangi kerusakan 

lingkungan hidup.   

Di Indonesia, jurnalisme lingkungan hidup tumbuh seiring dengan 

stabilnya  kondisi politik dalam negeri pada akhir dekade 1970-an. Beberapa 

faktor yang mendorong kesadaran yang lebih terfokus di kalangan pemerhati 

lingkungan di tanah air. Di antaranya diakomodasi isu lingkungan pada 

rencana pembangunan Indonesia (GBHN) pada tahun 1972, dibentuknya 

kementerian lingkungan hidup tahun 1978.    

Jurnalisme lingkungan  dalam praktiknya sangat erat dengan 

pengertian jurnalisme konflik. Dalam pengertian bahwa yang menjadi  objek 

dari jurnalisme lingkungan mayoritas adalah realitas konflik dalam 

manajemen pengelolaan lingkungan hidup. Jurnalisme lingkungan dapat 

dilihat sebagai usaha penyampaian  kepada semua pihak untuk berpartisipasi 

dalam gerakan menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup. Maka 

jurnalisme lingkungan adalah bagian dari bentuk tanggung jawab pers untuk 

memperjuangkan kepentingan publik. Disini pers harus memiliki sikap yang 

jelas terhadap persoalan lingkungan hidup yang hampir selalu berbenturan 

dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Jurnalisme lingkungan 

adalah jurnalisme yang memihak, yaitu memihak kepada proses-proses untuk 

meminimalkan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup, memihak 

kepada upaya mempertahankan kelestarian alam. Jurnalisme lingkungan 
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menyeimbangkan antara upaya mengejar kemaslahatan publik, pelestarian 

lingkungan, dan upaya untuk memenuhi standar kerja jurnalistik. Jurnalisme 

lingkungan memiliki tujuan antara lain (Sudibyo, 2014:8):   

1. Membantu masyarakat untuk mendapatkan kesadaran sosial atas apa 

yang sedang terjadi terhadap lingkungan mereka.   

2. Membantu masyarakat mendapatkan informasi yang memadai untuk 

memutuskan sikap.   

3. Menggerakkan masyarakat untuk terlibat dan bertindak dalam kelestarian 

lingkungan hidup.   

4. Menekan pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan informasi 

lingkungan hidup sebagai landasan tindakan dan kebijakan yang di ambil.   

5. Memberi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan DPR tentang 

pelestarian lingkungan atau pengendalian praktik-praktik yang merusak 

lingkungan.   

6. Jurnalisme lingkungan (environment journalism) juga diklasifikasikan 

dalam dua jenis.  

7. Pemberitaan yaitu, jurnalisme hijau (green journalism) dan jurnalisme 

bencana (disaster journalism).  

Mengangkat masalah lingkungan ke media massa merupakan 

tanggung jawab wartawan. Wartawan sebagai pelaku media massa 

bertanggung jawab terhadap isu mengenai lingkungan hidup yang ada di 

masyarakat. Banyak isu mengenai lingkungan yang bisa dilaporkan dengan 

nilai berita yang bagus. Media massa bertanggung jawab penuh dalam 

pemuatan lebih banyak menyangkut lingkungan bukan karena kebutuhan 
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untuk memberitakan soal-soal lingkungan dengan lebih komprehensif, 

melainkan karena memang lingkungan merupakan isu yang menjadi perhatian 

masyarakat (Sudibyo, 2014:131). Masalah lingkungan merupakan isu penting 

yang bisa berhubungan dengan pembangunan, baik ekonomi maupun politik.    

Mengangkat masalah lingkungan ke media massa tidaklah mudah 

jika pemberitaan dilakukan secara berkelanjutan. Persoalannya adalah media 

cenderung mengikuti kemauan pasar (Sudibyo, 2014:132). Adanya pengaruh 

dari investor pada media massa dan pemasang iklan juga sangat berpengaruh 

pada independensi dalam pemberitaannya, tidak terkecuali  masalah 

lingkungan hidup. Kurangnya pemuatan berita mengenai lingkungan hidup 

salah satunya adalah banyaknya pemilik media massa yang juga ikut terlibat 

dalam industri yang nantinya mengarah pada isu pencemaran lingkungan.   

Tanggung jawab media massa tidak begitu saja dapat berhenti 

dengan adanya kendala dalam pemberitaan isu lingkungan hidup. Adanya era 

digital yaitu dengan munculnya media online sebagai media yang lebih 

independen untuk memberitakan isu lingkungan hidup. Media memiliki 

tanggung jawab besar, bagaimana suatu pencemaran lingkungan hidup dapat 

dikendalikan dan diantisipasi. Melalui pemberitaan yang sesuai kode etik dan 

nilai verifikasi wartawan harusnya mampu menjadikan beritanya sebagai 

upaya pelestarian lingkungan hidup. Melalui media online, pemberitaan 

mengenai isu pencemaran lingkungan hidup bisa dimuat secara berkelanjutan.   

Media massa memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, dengan 

adanya jurnalisme lingkungan pemberitaan diharapkan mampu memberi 

harapan kepada publik tentang adanya perubahan atau perbaikan kualitas 
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lingkungan hidup. Media massa menjadi wadah yang diharapkan berpihak 

kepada masyarakat mengenai konflik lingkungan di sekitar mereka. Media 

massa dan jurnalisme lingkungan adalah cara bagaimana lingkungan upaya 

pelestarian lingkungan hidup menjadi perhatian dari publik.   

Jurnalisme lingkungan dengan demikian adalah jurnalisme yang 

memihak. Jurnalisme lingkungan memihak kepada proses-proses untuk 

meminimalkan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup, memihak 

kepada upaya mempertahankan kelestarian alam. Oleh karena itu, wartawan 

lingkungan perlu menumbuhkan sikap:  

1. Pro Berkelanjutan  

Dalam pengertian turut memberi kontribusi dalam mewujudkan 

lingkungan hidup yang mampu mendukung kehidupan berkelanjutan, 

kondisi  lingkungan hidup yang  dapat dinikmati oleh generasi sekarang 

tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang.  

2. Biosentris  

Berkontribusi dalam mewujudkan kesetaraan spesies, mengakui 

bahwa setiap spesies memiliki hak terhadap ruang hidup, sehingga 

perubahan lingkungan hidup harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan keunikan setiap spesies dan sistem-sistem 

didalamya.  

3. Pro-Keadilan Lingkungan  

Berpihak kepada kaum yang lemah agar mendapatkan akses 

setara terhadap lingkungan yang bersih, sehat, dan dapat terhidar dari 

dampak negatif kerusakan lingkungan.  
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4. Profesional  

Memahami materi dan isu-isu lingkungan hidup, menjalankan 

kaidahkaidah jurnalistik, menghormati etika profesi, dan mentaati 

hukum.  

Perkembangan baru antara jurnalisme lingkungan pada media online 

bisa dibilang sangat mendukung proses tersampaikannya jurnalisme online. 

Media-media pada saat ini banyak memberikan ruang terbuka untuk 

jurnalisme lingkungan. Banyak potensi pengembangan jurnalisme 

lingkungan pada media online. Sehingga memiliki harapan mampu 

mempengaruhi pengambilan-pengambilan keputusan penting dimasa depan.  

Dengan makin banyaknya media online, proses pemberitaan isu 

lingkungan menjadi semakin tersampaikan dan memiliki efek yang sangat 

positif. Namun disisi lain kita juga sebagai pemerhati lingkungan harus 

waspada terhadap kemajuan yang semakin canggih. Misalnya pemberitaan 

pada media televisi itu lebih banyak kepada jurnalisme wisata hanya 

memamerkan keindahan alammnya saja dan membuat banyak orang yang 

mengunjungi objek tersebut, akibatnya lingkungan asli menjadi tidak se-asli 

dulu.  

Jurnalisme lingkungan harus memiliki prinsip yang jelas sama 

seperti jurnalisme-jurnalisme lainnya, hanya yang membedakan adalah 4 

elemen ini. Prinsip-prinsip jurnalisme lingkungan:  

1. Akurasi  

Prinsip akurasi berarti subtansinya, fakta-faktanya, dan 

penulisannya benar, berasal dari sumber yang otoritatif dan kompeten, 
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serta tidak bias. Seorang jurnalis menyampaikan kebenaran, sehingga 

masyarakat bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Seperti 

pada contoh berita mengenai letusan gunung Merapi dalam buku “34 

prinsip etis jurnalisme lingkungan”. Suatu stasiun televisi memberitakan,  

“Awan panas Merapi sudah mencapai kota Yogyakarta”. Berita 

tersebut menimbulkan kepanikan warga kota Yogyakarta karena awan 

panas yang dikenal dengan sebutan wedhus gembel ini memiliki suhu 

mencapai 500oC yang efeknya mematikan. Ternyata berita tersebut tidak 

benar dan yang dimaksud bukan awan panas abu vulkanik Merapi. Inilah 

contoh berita ketidakakuratan data.  

Dalam konteks jurnalisme lingkungan juga lazim terjadi 

kesalahan pengutipan angka atau jumlah. Misalnya diberitakan sebuah 

perusahaan kelapa sawit telah mengelola 10.000 hektar lahan yang 

sebelumnya merupakan hutan lindung. Padahal sebenarnya adalah 1.000 

hektar atau sebaliknya 100.000 hektar. Ketidakakuratan tersebut terkait 

dengan pengutipan sumber berita. Maka dari itu, seorang jurnalis harus 

terus menerus menggali lebih jauh fakta-fakta dan menyusunnya dalam 

sebuah konteks. Ia harus pintar memilih berita mana yang diangkat, 

berita mana yang penting, maupun berita mana yang dijadikan berita 

utama. Dalam pemilihan berita harus subjektif karena jurnalis harus 

senantiasa mengingat agar proporsional dalam menyajikan berita. 

2. Humanity  

Dalam dunia jurnalis juga memerlukan asas kemanusiaan agar 

berita yang disajikan tidak saja objektif dan bermakna, melainkan juga 
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menumbuhkan optimisme dan perilaku positif pada publik pembaca. 

Setiap jurnalis, dari redaksi hingga dewan direksi, harus memiliki rasa 

etika dan tanggung jawab personal atau sebuah panduan moral. Terlebih 

lagi, mereka punya tanggung jawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya 

nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa.  

3. Edukasi  

Memberikan dan menyampaikan pengetahuan begitu rupa, 

memupuk perkembangan intelektual, pembentukan karakter, dan 

keterampilan, serta kapasitas jurnalis sendiri. Jurnalis harus menemukan 

cara untuk membuat segala hal menjadi menarik dan relevan untuk 

dibaca, didengar, maupun ditonton sehingga berita yang telah disajikan 

dapat bermanfaat bagi pihak lain. Pemahaman masyarakat sendiri 

bergantung pada kemampuan media dalam memotret dan memberitakan 

kompleksitas suatu permasalahan lingkungan agar informasi yang 

disampaikan tidak sekedar menjadi bagian dari perdebatan, namun juga 

memiliki keberpihakan untuk mengedukasi kepedulian terhadap 

lingkungan.  

4. Sustain  

Berkonstribusi dalam mewujudkan kesetaraan spesies, mengakui 

bahwa setiap spesies memiliki hak terhadap ruang hidup sehingga 

perubahan ruang hidup harus memperhatikan dan mempertimbangkan 

keunikan setiap spesies dan sistem-sistem di dalamnya. Memberi 

kontribusi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang mampu 

mendukung kehidupan berkelanjutan, kondisi  lingkungan hidup yang  
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dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan 

generasi mendatang. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu  

 Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan 

permasalahan penelitian dan metode penelitian. Dari Skripsi Winidia Qusnul 

Khotimah yang bisa diambil sebagai contoh kesamaan terhadap tema 

penelitian yaitu jurnalisme lingkungan. Jadi peneliti dapat mengambil 

poinpoin yang telah diteliti untuk dapat dikembangkan lagi. Dari Skripsi Novi 

Andriana Dhewi peneliti mengambil contoh struktur kategori yang digunakan 

dan penganalisisan data yang digunakan pada penelitian sebelumya.  

  Tabel 2.1  

  Penelitian Terdahulu  

  

Peneliti  Judul  Metode  Analisis  

1. Wininda Qusnul 

Khotimah  

2011110040311351  

Praktik Enviroment  

Journalism Dalam Kontribusi 

www.walhijatim.or.id  

Deskriptif 

kualitatif  

Analisis 

Wacana  

2. Novi Andriana 
Dhewi 00220195  

  

Berita Pencalonan Presiden 

dan Wakil Presiden dalam 

Pemilu Indonesia 2004  

Kuantitatif  Analisis 

ISI  

  

Berdasarkan penelusuran melalui studi pustaka yang telah dilakukan, 

peneliti menemukan beberapa penelitian serupa yang membahas konsep yang 

sama yakni jurnalisme lingkungan. Berikut uraian tentang penelitian 

terdahulu yang relevan dan memberikan kontribusi pada penelitian ini: 

 

http://www.walhijatim.or.id/
http://www.walhijatim.or.id/
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1. Penelitian Terdahulu dengan Konsep yang Sama  

Penelitian berjudul “Praktik Enviroment Journalism dalam 

Kontruksi www.walhijatim.or.id” Analisis Wacana pada pemberitaan 

konflik sumber mata air Gemulo, Batu ini dilakukan oleh Wininda 

Qusnul Khotimah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang jurnalisme 

lingkungan dengan objek penelitian portal berita. Perbedaannya ialah 

Wininda Qusnul Khotimah melakukan penelitian tentang jurnalisme 

lingkungan dengan menggunakan analisis wacana dengan pendekatan 

kualitatif. Meski terdapat beberapa perbedaan, penelitian ini menjadi 

rujukan peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang jurnalisme 

lingkungan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wininda Qusnul 

Khotimah menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang 

perlu diteliti lebih lanjut seperti pemakaian bahasa tertentu membawa 

implikasi ideologi tertentu dalam praktik jurnalisme lingkungan dan 

keterkaitan dan kecenderungan antara praktik environment journalism 

dan advocacy journalism.   

2. Penelitian Terdahulu dengan Metode Penelitian yang Sama  

Penelitian berjudul “Berita Pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden dalam Pemilu Indonesia 2004 (Studi analisis Isi Head Line di 

Surat Kabar Jawa Pos dan Surya Edisi April-Mei 2004)” ini dilakukan 

oleh Novi Andriana Dhewi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti 

menggunakan metode analisis isi pendekatan kuantitatif pada media 

http://www.walhijatim.or.id/
http://www.walhijatim.or.id/
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massa. Perbedaannya ialah Novi Andriana Dhewi melakukan penelitian 

menggunakan analisis isi dengan meninjau dari aspek headline beritanya 

saja. Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian pada penggunaan 

judul, teks berita, serta foto yang digunakan. Dari hasil yang didapat Novi 

Andriana Dhewi menjelaskan berita headline di Jawa Pos dan Surya yang 

berkaitan dengan berita pencalonan presiden dan wakil presiden pada 

dasarnya merupakan berita fakta yang paling aktual. Pada Jawa Pos 

menurunkan mayoritas netral, berita yang arah kecenderungan pro 

ditujukan pada pasangan SBY-Kalla, untuk berita arah kecenderungan 

kontra di Jawa Pos ditujukan pada Gus Dur.  Pada  Surya juga 

menurunkan mayoritas netral, berita arah kecenderungan pro ditujukan 

pasangan Mega-Hasyim, sedangkan di Surya tidak ditemukan berita 

kontra. Sama seperti yang akan peneliti lakukan mencari kecenderungan 

tetapi peneliti dengan objek dan subjek yang berbeda yaitu pemberitaan 

jurnalisme lingkungan pada portal berita malangpost.com dan detik.com. 

 

2.6 Definisi Konseptual   

 Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah 

variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga memudahkan 

penelitian. Untuk memudahkan dalam menafsirkan teori yang ada dalam 

penelitian. Maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang 

berhubungan dengan yang akan diteliti:  

2.6.1 Macam-macam Masalah Lingkungan  
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Di Indonesia, sejumlah persoalan lingkungan masih menjadi 

pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian. Persoalan ini 

menjadi sangat krusial karena menyangkut kualitas kehidupan di masa 

datang. Berikut daftar persoalan lingkungan di Indonesia versi survei 

Litbang koran Sindo.  

1. Sampah  

Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan 

jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini tak pelak 

menimbulkan sejumlah persoalan lanjutan, diantaranya adalah 

produksi sampah dan pembuangannya. Menurut data 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia 

memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016. Jumlah ini 

naik 1 juta ton dari tahun sebelumnya.  

2. Banjir  

Persoalan lingkungan lainnya yang menjadi PR 

masyarakat Indonesia adalah banjir. Selain tingginya curah hujan, 

banjir merupakan dampak yang dihasilkan dari berbagai 

permasalahan lingkungan lain seperti gunungan sampah, 

rusaknya hutan dan berubahnya fungsi sungai.  

3. Sungai Tercemar  

Indonesia masih menghadapi masalah pencemaran 

sungai yang sangat serius. Sungai Citarum adalah satu dari 

puluhan sungai di Indonesia yang tercemar berat. Pencemaran air 
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sungai terjadi akibat ulah manusia yang membuang limbah atau 

sisa industri ke sungai.  

4. Pemanasan Global  

Permasalahan lain yang juga menjadi persoalan 

lingkungan adalah pemanasan global, yakni proses meningkatnya 

suhu ratarata atmosfer, laut dan permukaan bumi. Banyak 

dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global seperti 

rusaknya ekosistem makhluk hidup serta tenggelamnya pulau-

pulau kecil karena naiknya permukaan air laut akibat mencairnya 

lapisan es di kutub. 5. Pencemaran Udara Indonesia merupakan 

salah satu negara dengan jumlah pengguna sepeda motor 

terbanyak di dunia. Data Korlantas Polri menyebutkan jumlah 

kendaraan yang terdaftar per 3 Januari 2017 mencapai 

102.328.629 kendaraan. Kondisi ini menimbulkan munculnya 

masalah pencemaran udara.  

5. Rusaknya Ekosistem Laut  

Selain sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal 

dengan julukan negara maritim. Sebagai negara maritim, upaya 

untuk menjaga ekosistem laut menjadi sebuah keharusan. 

Sayangnya, data Pusat Penelitian Oseanografi LIPI menunjukkan 

sekitar 35,15% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi tidak 

baik, 25,06% dalam kondisi cukup, 23,4% dalam kondisi baik dan 

hanya 6,39% dalam kondisi sangat baik.  

6. Kelangkaan Air Bersih  
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Kesulitan air bersih banyak dialami oleh sebagian besar 

masyarakat di Indonesia. Salah satu daerah yang cukup lama 

mengalami masalah ini adalah Papua. Distribusi sumber daya air 

(SDA) yang tidak merata menjadi salah satu penyebab 

masyarakat sulit mendapatkan air bersih.  

7. Kerusakan Hutan  

Pembalakan liar atau ilegal logging menjadi penyebab 

utama dari berkurangnya lahan hutan. Menurut data dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas hutan 

di Indonesia saat ini mencapai 124 juta hektar. Namun, sejak 2010 

sampai 2015, Indonesia kehilangan luas hutannya hingga 684.000 

hektar per tahunnya.  

8. Abrasi  

Abrasi atau biasa juga disebut dengan erosi pantai dipicu 

oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. 

Kerusakan garis pantai ini bisa disebab kan oleh gejala alami, 

namun manusia seringkali disebut sebagai penyebab utama 

terjadinya masalah ini.  

9. Pencemaran tanah  

Pencemaran tanah adalah kondisi di mana bahan kimia 

buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. 

Akibatnya tanah menjadi tidak lagi murni seperti sebelumnya. 

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini di antaranya 
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mengurangi kesuburan tanah, rusaknya ekosistem mahluk hidup 

serta timbulnya wabah penyakit. 


