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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

   Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan 

diberbagai sektor kehidupan. Hasrat manusia untuk mendapatkan informasi 

semakin terpenuhi berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa melakukan interaksi mendapatkan 

kemudahan dalam berkomunikasi juga karena banyaknya hasil temuan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Teknologi komunikasi adalah sebuah perangkat keras yang  memungkinkan 

sesorang untuk mengumpulkan, memproses dan saling tukar menukar informasi 

dengan individu-individu lain, seperti yang diungkapkan oleh Rogers (1986) bahwa 

teknologi informasi merupakan perangkat keras bersifat organisatoris dan 

meneruskan nilai – nilai sosial dengan individu atau khalayak dalam 

mengumpulkan, memproses dan saling tukar informasi dengan individu atau 

khalayak lain. Perangkat keras yang dimaksud Rogers adalah semua peralatan 

elektronik yang terhubung dengan jaringan yang ada, dapat kita sebutkan 

diantaranya, televisi, komputer, laptop, telepon genggam serta internet sebagai 

penghubungnya. 

Memuncaknya permintaan masyarakat modern terhadap sebuah informasi 

yang cepat dan praktis membuka temuan bernama media siber atau online. 

Keberadaan media online belakangan ini semakin mendominasi, akibatnya media 

kovensional seperti media cetak tidak lagi melakukan kegiatan produksinya alias 

gulung tukar. Fenomena tersebut terjadi karena khalayak memilih untuk mengubah 

asupan informasinya melalui media online yang bersifat praktis serta cepat 

dibandingkan dengan media konvensional. Bahkan untuk menjaga eksistensinya, 

hampir semua media cetak dan media elektronik memiliki versi online agar berita 

mereka dapat dibaca oleh khalayak di seluruh dunia. 

Seperti yang disiarkan oleh Detik dalam websitenya https://inet.detik.com/ 

cyberlife/d-1366831/media-online-mulai-memangsa-media-cetak, menurut Taylor 
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Nelson Softres (TNS) sebuah perusahaan global yang bergerak dalam bidang riset, 

menyampaikan hasil penelitian gelombang kedua Net Index, bahwa salah satu hasil 

penelitian ini menyoroti tren pembaca media cetak perlahan mulai bergeser ke 

media online. Bertempat di Hotel Le Meridien, Senin (31/5/2010) Karthik 

Venkatakrishnan Bussiness Director dan Grup Head TNS Indonesia menjelaskan 

beberapa temuan riset tersebut. Data tersebut menunjukan lonjakan signifikan 

dalam pengaksesan berita online ditahun 2009 adalah 28 persen, dan meningkat 

menjadi 37 persen ditahun 2010. Sementara penggunaan media cetak semakin 

menurun.  

Menurut Asep Syamsul M. Romli dalam buku Jurnalistik Online: Panduan 

Mengelola Media Online, mengartikan bahwa: 

“Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web 

(website) internet. Media online adalah media massa ”generasi ketiga” 

setelah media cetak (printed media) –koran, tabloid, majalah, buku– dan 

media elektronik (electronic media) –radio, televisi, dan film/video. (Romli, 

2012: 34) 

Keuntungan dalam menggunakan media online khalayak dapat langsung 

mencari informasi apa yang ia inginkan, kemudian mereka dapat keluar masuk 

dengan begitu mudah, dapat diakses dimana saja dan kapan saja karena 

menggunakan perangkat smartphone yang fleksibel dan terhubung dengan internet. 

Media online mempekerjakan seorang wartawan untuk melakukan kegiatan 

jurnalistik dalam rangka memberikan informasi yang dibutuhkan khalayak. 

Wartawan pada saat ini dituntut untuk bekerja cepat, tetapi juga sesuai dengan 

kaidah - kaidah jurnalistik untuk bisa sejajar dengan karakteristik media online. 

Media online merupakan produk jurnalistik online. Kegiatan jurnalistik 

yang dilakukan oleh jurnalis dalam media online tidak berbeda dengan media 

konvensional, hanya saja kecepatan dalam media online menjadi suatu hal yang 

harus diperhatikan, oleh karena itu banyak wartawan sebuah media online yang 

tidak mengindahkan prosedur, kode etik dan kaidah-kaidah jurnalistik dalam 

melakukan kegiatan jurnalistik hanya untuk membuktikan bahwa medianya mampu 

menaikan berita dengan waktu yang singkat. 

Profesi wartawan merupakan profesi yang mewakili telinga, mata dan mulut 

publik. Wartawan dituntut mampu menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, 
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akurat, independen, objektif dan tidak bias. Nilai – nilai yang ditanggung oleh 

wartawan tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik yang merupakan landasan bagi 

seorang jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Untuk menjamin 

kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang 

benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai 

pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan 

integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan 

dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Sebelas pasal yang terdapat dalam Kode Etik 

Jurnalistik yang dibuat di Jakarta tanggal 14 Maret 2006 disetujui oleh Dewan Pers 

dan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia.  

Dalam prakteknya, masih banyak wartawan yang tidak memegang teguh 

landasan etika jurnalistik ini apalagi dengan semakin banyaknya wartawan online 

yang dapat menghasilkan berita hanya dengan mengandalkan sedikit kemampuan 

menulis dan kemampuan mengoperasikan peralatan teknologi komunikasi. Mereka 

dapat menyebarkan informasi yang dibaca oleh khalayak luas, menggiring opini 

masyarakat kearah yang salah jika informasi yang disebarkan tidak obyektif, 

memihak, tidak akurat atau bohong. 

Pencegahan timbulnya wartawan online yang tidak profesional bisa dimulai dari 

bagaimana  rekruitmen calon wartawan di sebuah media. Tetapi yang dapat kita 

lihat sekarang, kualifikasi untuk menjadi seorang wartawan di sebuah media 

konvensional maupun online  tidak mengharuskan apakah calon wartawan sudah 

mengeyam 4 tahun bahkan lebih ilmu pengetahuan tentang jurnalistik, namun 

perusahaan media memberikan kesempatan untuk sarjana semua jurusan untuk bisa 

menjadi seorang wartawan. Berikut merupakan salah satu lowongan wartawan dari 

media Kompas 
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Gambar 1. Flyer lowongan wartawan kompas  

Sumber: https://twitter.com/masboi/status/816451638177107970 

Bahkan ditemukan lowongan pekerjaan wartawan di media online daerah yang 

mematok minimal pendidikan calon wartawan adalah Sekolah Menengah Atas 

(SMA) yang tidak mempelajari materi jurnalistik secara mendalam di dalam kelas 

kecuali jika terdapat ekstrakulikuler pers sekolah yang di dalamnya mempelajari 

sedikit dunia jurnalistik atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang khusus 

mempelajari jurnalistik. Hal ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan karena jika 

dilihat dari etika jurnalistik seorang wartawan merupakan pekerjaan yang 

menyangkut kepentingan banyak orang dan memiliki aturan – aturan yang sangat 

rumit.  
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Gambar 2. Flyer lowongan wartawan media online daerah 

Sumber: https://kabarrakyat.id/lowongan-wartawan-kontributor-daerah-se-

jawa-timur-kabarrakyat-id/ 

Pendalaman Kode Etik Jurnalistik serta pengetahuan seputar jurnalistik dapat 

ditemukan jika sesorang menempuh pendidikan jurusan jurnalistik atau komunikasi 

atau pendidikan non formal jurnalistik yang diadakan oleh lembaga – lembaga 

tertentu. Standar kompetensi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers bahwa 

Dewan Pers mengeluarkan  Peraturan  tentang Standar Kompetensi Wartawan. 

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi 

Wartawan tertanggal 2 Februari 2010, ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Prof. 

Dr. Ichlasul Amal, MA. Peraturan tersebut menyebutkan, standar kompetensi 

wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi 

masyarakat. 

Menurut Dewan Pers dalam Kompetensi Wartawan: Pedoman Peningkatan 

Profesionalitas dan Kinerja Pers (2006), menuliskan bahwa kompetensi wartawan 
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biasanya diperoleh seseorang melalui pendidikan formal maupun nonformal. 

Pendidikan itu mencakup bidang pengetahuan profesional, pengetahuan topik 

tertentu dan pengetahuan komunikasi. Program pendidikan jurnalistik ditentukan 

oleh kebutuhan praktis dan hal-hal ideal dalam menghasilkan pemikiran kritis dan 

reflektif. Pendidikan jurnalistik tersebut sedikitnya mencakup dua aspek utama, 

yakni dasar-dasar keterampilan praktis dan pelatihan standar, serta pendidikan 

kontekstual umum. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh wartawan adalah hal yang sangat mutlak. 

Wartawan akan menghasilkan sebuah berita yang mana berita merupakan sebuah 

informasi yang akan dibaca oleh jutaan ribu mata manusia dan dapat menghasilkan 

efek yang besar jika berita dihasilkan tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.  

Menurut Purnama dan Hikmat Kusumaningrat (2005) berita merupakan sesuatu 

yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan. 

Sedangkan menurut Haris Sumadiria dalam Jurnalistik Indonesia (2005), ia 

menyampaikan bahwa berita merupakan laporan mengenai fakta atau ide terbaru 

yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media 

massa seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online. Menurut pengertian di 

atas, secara tidak langsung wartawan harus menyampaikan berita yang penting bagi 

khalayak dan bertindak sesuai dengan kaidah – kaidah jurnalistik. 

Berdasarkan https://www.kompasiana.com/artyastiani/570f 884e937a612d0a0 

74934/, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers 

Agus Sudibyo mengatakan, jumlah pengaduan terkait pers dari seluruh Indonesia 

yang masuk ke Dewan Pers sepanjang 2012 mencapai lebih dari 500 kasus. Dari 

jumlah itu, 328 di antaranya merupakan kasus dari media cetak dan 98 pengaduan 

terkait media online alias media siber. Pengaduan yang terkait media online 

tersebut, 76% adalah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.  

Menurut artikel yang disiarkan oleh https://www.idntimes.com/news/Indonesia 

/faiz-nashrillah/ data yang diperoleh dari Dewan Pers terdapat 43 ribu media online 

di Indonesia tetapi hanya 168 yang profesional, hal ini menunjukan bahwa sebagian 

besar kanal berita online merupakan media yang tidak layak untuk menyebarkan 
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sebuah informasi kepada khalayak dan sedikit yang layak untuk menyebarkan 

informasi kepada khalayak. 

Kompas.com adalah salah satu pionir media online di Indonesia ketika pertama 

kali hadir di internet pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online. 

Tujuannya adalah memberikan layanan kepada para pembaca harian Kompas di 

tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas.  

Selanjutnya, demi memberikan layanan yang maksimal, di awal tahun 1996 

alamat Kompas Online berubah menjadi www.kompas.com. Melihat potensi dunia 

digital yang besar, Kompas Online kemudian dikembangkan menjadi sebuah unit 

bisnis tersendiri di bawah bendera PT Kompas Cyber Media (KCM) pada 6 Agustus 

1998. Sejak saat itu, Kompas Online lebih dikenal dengan sebutan KCM. Di era ini, 

para pengunjung KCM tidak lagi hanya mendapatkan replika harian Kompas, tapi 

juga mendapatkan update perkembangan berita-berita terbaru yang terjadi 

sepanjang hari. 

Pengunjung KCM meningkat pesat seiring dengan tumbuhnya pengguna 

Internet di Indonesia. Pada 29 Mei 2008, portal berita ini me-rebranding dirinya 

menjadi Kompas.com, merujuk kembali pada brand Kompas yang selama ini 

dikenal selalu menghadirkan jurnalisme yang memberi makna. Kanal-kanal berita 

ditambah. Produktivitas sajian berita ditingkatkan demi memberikan sajian 

informasi yang update dan aktual kepada para pembaca. Rebranding Kompas.com 

ingin menegaskan bahwa portal berita ini ingin hadir di tengah pembaca sebagai 

acuan bagi jurnalisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang tak jelas 

kebenarannya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan 

judul “Kompetensi Wartawan Dalam Menulis Berita Pada Media Online 

Kompas.com” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis deskripsikan, maka rumusan 

masalah penelitian adalah Bagaimana “Kompetensi Wartawan Dalam Menulis 

Berita Pada Media Online Kompas.com”? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Mengukur Kompetensi Wartawan Dalam Menulis Berita Pada Media 

Online Kompas.com 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat konsep 

kompetensi jurnalis dalam jurnalistik online serta menguji teori normatif 

media dalam teori komunikasi massa. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi jurnalis sebagai profesi yang bekerja dalam industri media, 

khususnya jurnalis media online, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas isi berita pada media yang sedang digemari oleh 

kalangan masyarakat saat ini.  

2. Bagi perusahaan media sebagai tempat jurnalis bekerja, khususnya 

media online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

standar kualifikasi dalam rekruitmen seorang jurnalis. 

3. Bagi masyarakat sebagai khalayak, semoga penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan masyarakat dalam menilai kualitas berita 

sebuah media online. 

4. Bagi teori normatif media dalam teori komunikasi massa, semoga teori 

ini dapat membantu akademisi dalam mengembangkan pengetahuan 

khususnya ilmu komunikasi. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini terdapat penelitian terdahulu, konsep- 

konsep penelitian, teori penelitian, kerangka berfikir dan 

hipotesis. 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi metodologi penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, 

waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan profil perusahaan, profil populasi, hasil 

penelitian, karakteristik responden, data analisis variabel X 

dan teknik analisis data. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran yang 

berdasarkan hasil penelitian analisis dan pembahasan 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang peneliti gunakan untuk melengkapi 

pengumpulan data-data dalam proses pengerjaan penelitian. 

LAMPIRAN 

Berisi mengenai data-data pendukung untuk penelitian ini. 
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