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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 SIGNIFIKANSI PENELITIAN 

Pekerjaan sebagai wartawan membutuhkan keahlian, tidak hanya sekadar 

berbagi informasi tapi dituntut untuk memahami isi berita yang layak untuk 

dibaca. Wartawan bertugas untuk  meliput dan melaporkan kejadian - kejadian 

dengan berbagai macam latar belakang mulai dari politik, hukum, kriminalitas, 

bencana alam, kesehatan, seni hingga yang berhubungan dengan kemanusiaan. 

Pekerjaan jurnalistik perlu didukung oleh kemampuan profesional, baik yang 

bersumber dari pengalaman praktis maupun kemampuan teoritis. Dalam UU No. 

40 tahun 1999 tentang pers pada pasal 1 ayat 4 dituliskan bahwa wartawan adalah 

orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan sebagai 

sebuah profesi pada hakekatnya adalah suatu lapangan pekerjaan (okupasi) yang 

berkualifikasi yang menuntut syarat keahlian tinggi kepada para pengemban dan 

pelaksananya (Dahlan, 2011). Menjadi wartawan merupakan seni dan kemampuan 

yang dapat dibangun serta dikembangkan melalui proses pendidikan dan 

pelatihan. Kewartawanan merupakan kegiatan profesional yang memiliki peran 

dalam pemberian informasi pada masyarakat, maka tanggung jawab yang 

diemban oleh wartawan pun besar dan menjadi perwujudan dari sembilan elemen 

jurnalistik. 

Bahasa tulisan merupakan salah satu media komunikasi yang digunakan 

oleh wartawan dalam penyampaian ide, data, informasi dan perasaan mengenai 

suatu peristiwa yang dapat dituangkan dalam berbagai gaya, salah satunya adalah 

berita. Menurut Mitchel V. Charnley (sebagaimana dikutip dalam Suryawati, 

2014) berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang 

memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat. Berita 

adalah bagian dari komunikasi yang membuat kita terus memperoleh informasi 

tentang pergantian peristiwa, isu, dan tokoh di dunia luar (Kovach dan Rosenstiel, 

2006). Adinegoro (sebagaimana dikutip dalam Suryawati, 2014) menyatakan 
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bahwa berita adalah pernyataan antar manusia yang bertujuan untuk 

memberitahukan yang disiarkan melalui pers. Maka dapat disimpulkan bahwa 

berita merupakan hal yang mengandung informasi mengenai suatu peristiwa, yang 

kemudian disebarluaskan melalui media massa.  

Wartawan menuliskan berita sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan 

diterima dengan baik oleh khalayak. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar juga diperlukan untuk menghindari salah paham antar individu karena 

hambatan bahasa. Berbeda dengan sastrawan yang menulis dengan indah, gaya 

penulisan wartawan adalah lugas, kandungan berita dalam tulisan dapat langsung 

diterima oleh masyarakat. Keterampilan untuk menulis berita yang baik didasari 

oleh kemampuan menulis fakta mengenai suatu peristiwa kemudian 

menyajikannya dalam bentuk narasi yang jelas dan logis.  

Keberadaan media baru atau internet di Indonesia sedikit banyak telah 

merubah pola komunikasi massa di tengah masyarakat. Berkembangnya cara 

penyajian produk jurnalistik kini juga membuat masyarakat memiliki pilihan 

untuk memperoleh berita. Tersedia berbagai kanal dalam media baru untuk 

memperoleh berita seperti portal berita online, streaming video hingga media 

sosial.  Kanal-kanal tersebut tidak hanya diisi oleh berita yang dihasilkan jurnalis 

profesional melainkan juga tulisan dari para pewarta warga. 

Kegiatan jurnalistik kini juga dapat dilakukan oleh semua orang tanpa 

harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang tersebut bahkan tanpa harus 

berprofesi sebagai wartawan profesional. Dikemukakan oleh Wardaya dan 

Komari (2011)  Jika pada masa lalu orang hanya mengandalkan media berita yang 

dijalankan perusahaan media dengan berbagai sumber dana dan sumber daya 

manusia yang besar, kini berbagai berita dapat dikumpulkan, diolah, dan 

disampaikan dengan biaya dan sumber daya manusia yang minimalis Dengan 

internet kita telah masuk pada era yang memungkinkan pengelolaan media secara 

mandiri. 

Kemudahan untuk berbagi informasi melatarbelakangi maraknya kegiatan 

jurnalisme warga. Jurnalisme warga merupakan suatu fenomena yang muncul dan 

populer di Indonesia sejak 2014 yang berkembang pesat seiring dengan 
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berkembangnya teknologi informasi yang menciptakan ruang-ruang publik baru. 

Tipe jurnalistik seperti ini bisa menjadi sebuah tren baru di masa mendatang 

mengenai keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam arus lalu lintas informasi. 

Jurnalisme warga adalah aktivitas bersifat jurnalistik yang dilakukan oleh 

warga biasa (bukan jurnalis). Mereka aktif melakukan pengumpulan data, 

peliputan, menganalisa hingga melaporkan dan menyebarluaskan informasi yang 

di dapat. Jurnalisme warga atau citizen journalism ialah ketika warga 

menggunakan saluran media untuk bekerjasama dalam informasi seputar 

kegiatan-kegiatan warga (Straubhaar dan LaRose, 2008). Bowman dan Willis 

(2003) mengartikan jurnalisme warga sebagai partisipasi aktif yang dilakukan 

oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis serta 

penyampaian informasi dan berita. Berdasarkan penjelasan dari dua ahli tersebut 

kemudian peneliti menarik kesimpulan bahwa jurnalisme warga adalah suatu 

partisipasi warga yang secara aktif melaporkan berita yang terjadi disekitanya 

kepada publik melalui saluran media massa. Sesuatu yang mereka nilai layak dan 

penting diketahui publik akan mereka jadikan bahan untuk dipublikasikan. 

Media yang di gunakan oleh para pewarta warga beragam, tetapi pada 

umumnya mereka menggunakan media baru yaitu internet. Pewarta warga juga 

dapat mengirimkan produk jurnalistiknya ke program televisi yang menyediakan 

segmen khusus untuk menayangkannya seperti pada stasiun televisi Net tv, Metro 

tv dan SCTV. Keberadaan program tersebut menandakan media arus utama tidak 

memandang sebelah mata para pewarta warga.  

Dilansir dari Radio Elshina Blogspot, keterlibatan media elektronik 

tradisional dalam mengaktifkan jurnalisme warga di Indonesia diperkirakan 

bermula dari sebuah acara “Info Dari Anda” di Radio Elshinta pada kerusuhan 

massa tahun 1998.  Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi yakni 

telepon genggam, masyarakat dapat melaporkan kejadian melalui sambungan 

telepon kepada penyiar, contohnya laporan cuaca, kondisi lalu lintas dan berita 

orang hilang. Salah satu momen melegenda dari Radio elshinta adalah berhasil 

terungkapnya pencurian mobil oleh salah satu pendengar yang berada tepat di 

belakang mobil tersebut. Pendengar langsung menelpon Radio Elshinta dan secara 
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aktual pendengar lain dapat menyimak informasi-informasi yang diberikan 

olehnya. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu betapa jurnalisme warga penting 

bagi media sebagai salah satu kontributor berita. 

Di Indonesia, jurnalisme warga yang dilakukan secara online saat ini 

sedang berkembang pesat. Antusiasme masyarakat untuk ikut berpartisipasi cukup 

tinggi. Mereka tidak dituntut untuk memiliki keterampilan jurnalis profesional, 

hanya didukung minat dan kesadaran yang tinggi dalam diri untuk berbagi 

informasi. Mereka merasa memberikan sumbangan bagi publik dengan hasil 

karyanya. Kehadiran para pewarta warga pun memiliki keuntungan tersendiri bagi 

masyarakat, karena tak jarang mereka mewartakan hal-hal yang luput dari mata 

para jurnalis atau media arus utama. Keberadaan mereka di tengah kejadian yang 

tidak terduga atau peristiwa - peristiwa tertentu di wilayah mereka seperti bencana 

alam, kekerasan atau serangan terorisme, mampu memberikan laporan yang 

aktual. Di saat para jurnalis masih dalam perjalanan menuju tempat kejadian, para 

pewarta warga telah berhasil mengabadikan momen. Pewarta warga dengan 

sendirinya menjadi bermanfaat dan menjadi pelengkap sajian dari media arus 

utama. Produksi berita mengalami perubahan arah dikarenakan kemunculan 

kemunculan fenomena jurnalisme warga, yang awalnya hanya mampu dikuasi 

oleh beberapa orang dengan modal besar, kini dengan bermodalkan komputer dan 

akses internet setiap orang dapat memproduksi berita (Nuraryo et al., 2015). 

Pewarta warga menjadi konsumen sekaligus produsen berita masa kini. Kebiasaan 

untuk berbagi ini memunculkan budaya baru.  

Blog mengawali hidupnya kegiatan berbagi informasi secara online 

sebelum munculnya media sosial seperti instagram, facebook, youtube dan twitter. 

Sebagaimana jurnal harian, para blogger, sebutan bagi pengguna blog, berbagi 

apa saja yang terjadi dalam keseharian mereka seperti gagasan-gagasan maupun 

tips dan tutorial. Mereka telah menuliskan berita mengenai perjalanan hidupnya 

tanpa mereka sadari. Melalui Kompasiana.com, Kompas membangun lahan untuk 

masyarakat berbagi lewat tulisan dalam bentuk blog sosial. Sejak kelahirannya 

pada 22 Oktober 2008 silam dan artinya tahun ini akan mencapai 11 tahun, 

Kompasiana menjadi blog sosial terbesar di Indonesia. Berbeda dengan 
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kompas.com atau harian kompas yang merupakan media arus utama. Walaupun di 

bawah naungan Kompas, namun para penulis bebas dari ikatan peraturan 

perusahaan yang ada. Otonomi yang besar juga diberikan kepada pengguna untuk 

mengatur sendiri blognya sehingga muncul rasa memiliki akan miniatur media 

massa tersebut, pengguna menempatkan dirinya sebagai reporter hingga redaktur. 

Selain berbagi informasi ringan, tulisan mengenai analisis kasus pun tersaji. 

Berbagai macam latar belakang dari para pemilik akun Kompasiana menjadikan 

tulisan yang dihasilkan pun beragam. Hingga kini blog sosial ini telah memiliki 

pengguna sebanyak 355.000 orang yang dipanggil dengan sebutan “kompasianer” 

dengan unggahan tulisan perharinya mencapai 300.000 artikel. Dilansir dari 

Alexa.com, kompasiana termasuk dalam 50 situs terbesar di Indonesia menempati 

ranking 36 pada Oktober 2018. 

 Gambar 1. Statistik Kompasiana.com  

Sumber : https://www.kompasiana.com/tentang-kompasiana/penghargaan 

 

Karya yang dihasilkan oleh pewarta warga hanya berdasarkan pada 

keberanian dan minat tanpa memperhatikan kaidah-kaidah khusus jurnalistik 

secara benar, karena mereka tidak memiliki latar belakang khusus mengenai 

jurnalistik. Padahal hasil tulisan mereka menjadi konsumsi publik karena 
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diunggah di laman media online. Kovach dan Rosenstiel (2004) juga 

menunjukkan betapa tidak mudahnya menjadi wartawan. Setidaknya ada 9 hal 

yang perlu di perhatikan. Kesembilan komponen itu adalah pemahaman mendasar 

kegunaan jurnalisme, obyek utama jurnalisme adalah kebenaran, loyalitas 

jurnalisme adalah pada warga, intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi, 

menjaga independensi, menjadi pemantau independen terhadap kekuasaan, 

jurnalisme sebagai forum publik, membuat hal yang penting menjadi menarik dan 

relevan, menulis komprehensif dan proporsional, serta bertanggung jawab pada 

nurani. Wartawan juga harus paham dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan UU 

No. 40 tahun 1999 mengenai pers. 

Berita yang dihasilkan oleh pewarta warga pun tentu akan berbeda 

nilainya jika dibandingkan dengan berita hasil jurnalis profesional. Nilai berita 

disebut juga dengan news value, yaitu sebuah kelayakan peristiwa untuk bisa 

dijadikan sebagai berita. Kejadian yang dianggap mempunyai nilai berita atau 

layak berita adalah yang memenuhi beberapa unsur seperti significance, 

magnitude, actuality, proximity, impact, prominence. “Meskipun isu kredibilitas 

citizen journalism masih sering dipertanyakan karena citizen journalism tidak 

menganut kaidah-kaidah penulisan berita yang baik dan benar, serta tidak 

berpegang pada etika jurnalisme, namun program berita Liputan6 SCTV berani 

mengangkat berita citizen journalism yang diambil dari situs berita 

www.citizen6.liputan6.com sebagai bagian dari berita yang disampaikan kepada 

publik” (Fithryani, 2015, hal24). Melihat dari latar belakang yang telah peneliti 

jabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kompetensi pewarta warga 

dalam menulis berita, studi fenomenologi pada pewarta warga kompasiana.com. 

 

 

I.3 PERTANYAAN PENELITIAN 

 Seperti yang telah peneliti kemukakan pada signifikansi penelitian, telah 

peneliti rumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: 
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1. Bagaimana membangun kompetensi pewarta warga dengan latar belakang 

pendidikan non jurnalistik di Kompasiana.com dalam menulis berita?  

I.2 FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian ini adalah mempertajam dan memperluas penelitian 

terdahulu mengenai pewarta warga dalam melakukan kegiatan jurnalistik, 

khususnya pewarta warga dengan latar belakang pendidikan non jurnalistik dalam 

menulis berita di Kompasiana.com. Dalam penelitian ini, ketentuan yang berlaku 

di Kompasiana.com peneliti jadikan sebagai landasan untuk mengetahui 

kompetensi warga dalam menulis berita serta alasan diperlukannya kompetensi 

tersebut. 

I.4 TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui kompetensi pewarta warga dengan latar belakang non 

jurnalistik di Kompasiana.com dalam menulis berita serta pemahamannya 

seputar dunia jurnalistik. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa alasan diperlukannya kompetensi bagi 

pewarta warga dalam menulis berita. 

I.5 MANFAAT PENELITIAN 

 Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat memberikan 

manfaat baik secara akademis maupun praktis bagi peneliti dan pembaca. Adapun 

manfaatnya antara lain : 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

kompetensi yang dimiliki oleh pewarta warga dengan latar belakang 

pendidikan non jurnalistik di Kompasiana.com dalam menulis berita. Serta 

penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmu bagi studi komunikasi 

mengenai jurnalisme warga dan media siber di Indonesia dan memberikan 
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pandangan baru terhadap kehadiran pewarta warga di antara jurnalis 

professional. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memacu pekerja media dan 

wartawan untuk ikut serta memberikan pengetahuan mengenai dunia 

jurnalistik kepada para pewarta warga khususnya penulisan berita. 

Diharapkan pula penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan jurnalistik 

pewarta warga dalam menulis berita. 

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Laporan skripsi ini dituliskan dalam lima bab yang kemudian dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : SIGNIFIKANSI PENELITIAN 

Bab pertama ini memaparkan mengenai latar belakang masalah 

penelitian yang peneliti angkat,  fokus penelitian, pertanyaan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu, konsep penelitian, teori 

penelitian yang berhubungan dengan penelitian dan kerangka 

berpikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan metode penelitian, metode pengumpulan data, 

penetapan key informan dan informan, teknik analisis data, teknik 

keabsahan data serta waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai metode dari penelitian, jenis 

penelitian, metode analisis data, metode pengumpulan data, tehnik 

analisis data serta waktu dan tempat penelitian dilakukan 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai pemahaman peneliti tentang masalah 

yang diteliti berkaitan dengan penelitian yang dilakukan berupa 

kesimpulan dan saran. 
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