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Pengertian jurnalisme 

• Secara harfiyah, jurnalisme (journalism) artinya 

kewartawanan atau kepenulisan.  

• Dalam bahasa Belanda journalistiek artinya 

penyiaran catatan harian.  

• Kata dasarnya “jurnal” (journal), artinya laporan atau 

catatan, atau “jour” dalam bahasa Prancis yang 

berarti “hari” (day).  

• Asal-muasalnya dari bahasa Yunani kuno “Du jour” 

yang berarti hari, di mana segala berita atau warta 

sehari itu termuat dalam lembaran tercetak.  

• Jurnalisme Pekerjaan mengumpulkan, menulis, 

mengedit, dan menerbitkan berita di surat kabar 

(KBBI) 
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• Jurnalistik adalah semacam kepandaian karang-

mengarang yang pokoknya memberi perkabaran 

pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar 

tersiar seluas-luasnya (Adinegoro). 

• Jurnalistik adalah pengiriman informasi dari sini ke 

sana dengan benar, seksama, dan cepat, dalam 

rangka membela kebenaran dan keadilan (Erik 

Hodgins), . 

• Pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, 

dan penyebaran informasi umum, pendapat 

pemerhati, hiburan umum secara sistematis dan 

dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, 

majalah, dan disiarkan di stasiun siaran (Roland E. 

Wolseley). 

• Jurnalisme adalah segala bentuk yang membuat 

berita dan ulasan mengenai berita sampai pada 

kelompok pemerhati (F. Fraser Bond). 

JURNALISTIK 

Kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, 

suara dan gambar, serta data dan grafik maupun 

dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media 

cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran 

yang tersedia. 

(UU No. 40/1999 tentang Pers)  
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Sejarah Jurnalistik 

Zaman Romawi 

• Literatur jurnalisme umumnya menyebutkan 
tonggak sejarah jurnalisme berawal dari zaman 
Romawi kuno. 

• Pada zaman itu terdapat pengumuman kejadian 
sehari-hari diterbitkan dalam bentuk gulungan 
disebut dengan Acta Diurna (catatan harian).  

• Media itu diperkenalkan oleh Julius Caesar pada 
100-44 SM.  

• Acta Diurna ditempatkan di Forum Romanum 
(alun-alun kota Roma) dengan maksud agar 
informasi tadi dapat dibaca oleh seluruh penduduk 
Roma.  

• Acta Diurna ini dianggap sebagai cikal bakal surat 
kabar modern. Sebab unsur-unsur yang terdapat 
pada Acta Diurna ini seperti unsur-unsur yang 
melekat pada surat kabar modern. 
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• Jurnalisme semakin berkembang sejak 

Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak 

pada tahun 1440. Penemuan itu menjadi 

tonggak berlakunya komunikasi menggunakan 

simbol-simbol tercetak.  

• Tahun 1452 Gutenberg telah menggunakan 

plat metal untuk sistem mesin cetaknya yang 

terdiri dari 42 baris.  

• Setelah Gutenberg menemukan mesin cetak, 

surat kabar banyak diterbitkan di Eropa, 

Amerika hingga Asia. 

Era mesin cetak 

• Kemajuan teknologi dan ditemukannya 

pencetakan surat kabar dengan sistem 

silinder (rotasi), maka istilah “pers 

muncul”, sehingga orang lalu 

mensenadakan istilah “jurnalistik” dengan 

“pers”. 

• Suratkabar pertama yang terbit di Eropa 

secara teratur dimulai di Jerman pada 

tahun 1609: Alviso di Wolfenbuttel dan 

Relation di Strasbourg.  

• Tak lama kemudian, suratkabar-

suratkabar lainnya muncul di Belanda 

(1618), Prancis (1620), Inggris (1620), dan 

Italia (1636).  
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Perkembangan Jurnalistik di 

Indonesia 

Masa Penjajahan Belanda 

• Media cetak di Indonesia lahir pada masa 
penjajahan Belanda yaitu dengan terbitnya 
surat kabar Bataviase Nouvelles (1744-
1746).  

• Pada masa itu juga terbit Bromartani 
(1865) di Solo. Di luar Pulau Jawa, juga 
ada Tjahaja Siang di Minahasa (1868) dan 
Bintang Timoer di Padang (1865).  

• Tapi ada juga yang menyebut sejarah pers 
Indonesia dimulai sejak Medan Prijaji terbit 
pertama kali pada Januari 1907.  

• Membuat catatan sejarah memang selalu 
menimbulkan polemik, karena banyak versi 
yang bisa dibuat. 
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• Tirtohadisoerjo atau Raden Djokomono 

(1875-1918), pendiri mingguan Medan 

Priyayi yang sejak 1910 berkembang jadi 

harian, sebagai pemrakarsa pers nasional. 

Artinya, dialah yang pertama kali mendirikan 

penerbitan yang dimodali modal nasional 

dan pemimpinnya orang Indonesia. 

• Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia 

pun menggunakan kewartawanan sebagai 

alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang 

Timoer, Bintang Barat, Java Bode, Medan 

Prijaji, dan Java Bode terbit. 

Masa Penjajahan Jepang 

• Sewaktu Jepang menguasai 

Indonesia, media cetak di larang 

terbit. Namun para pejuang 

jurnalistik tetap berusahan 

menerbitkan media cetak.  

• Hingga akhirnya ada lima media 

cetak yang mendapatkan ijin terbit: 

Asia Raja, Sinar Baru, Suara Asia, 

Tjahaja, dan Sinar Matahari. 
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Masa Kemerdekaan 

• Kemerdekaan Indonesia membawa berkah 

bagi kewartawanan.  

• Pemerintah Indonesia mendirikan Radio 

Republik Indonesia (RRI)  pada 11 

September 1945 oleh para tokoh yang 

sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa 

stasiun radio Jepang.  

• Pada 24 Agustus 1962, Televisi Republik 

Indonesia (TVRI) stasiun televisi pertama di 

Indonesia mengudara. Siaran perdananya 

menayangkan upacara peringatan HUT RI 

ke-17 dari Istana Negara Jakarta. 

• Pada awal kemerdekaan media dijadikan 

alat propaganda partai politik. 

Pers Indonesia Masa Orde Baru 
• Orde baru merupakan masa yang cukup suram bagi 

dunia jurnalistik, karena terjadi banyak pembredelan 

oleh pemerintah.  

• Kontrol publikasi media di pegang oleh Departemen 

Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI) yang merupakan corong pemerintah. 

• Pemerintah memberedel  12 media cetak dan 

mencabut ijin terbit sejumlah media di Indonesia 

antara lain Tempo, DeTIK dan Editor  

• Kondisi ini memunculkan reaksi dari para insan 

jurnalistik dan mendorong mereka mendirikan Aliansi 

Jurnalis Indepen (AJI) di Jawa Barat pada 7 Agustus 

1994 melalui deklarasi “Sirnagalih”.  

• Pemerintah segera bertindak dengan memenjarakan 

beberapa aktivis AJI dan hal ini merupakan pukulan 

berat bagi dunia jurnalistik di Indonesia. 
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Pers Indonesia Setelah reformasi 

• Kebebasan pers  melahirkan media-media baru 

yang bermunculan bagai jamur saat hujan, juga 

berbagai organisasi pers dan jurnalistik diluar PWI. 

• Media televisi dan radio juga tumbuh subur 

menyiarkan berita ke seluruh penjuru negeri. Kini 

berita tidak lagi hanya di nikmati melalui koran atau 

tabloid. Dunia pers dan jurnalistik pun mulai 

melebarkan sayapnya. 

• Untuk mengontrol  kebabasan pers dan penyiaran 

maka pemerintah membentuk Undang-undang 

Pers No. 40 Tahun 1999. Pemerintah juga 

mengeluarkan Undang-Undang Penyiaran No. 32 

tahun 2002. 

Perkembangan Perusahaan Pers di Indonesia 

No Media 
Jumlah Perusahaan Media 

1997 1999 2011 

1 Media Cetak 

a. Surat Kabar Harian 

b. Tabloid Mingguan 

c. Majalah 

d. Buletin 

Jumlah 

  

79 

88 

114 

8 

289 

  

299 

886 

491 

11 

1.687 

  

401 

549 

411 

5 

1.366 

2 Stasiun Televisi 6 10 + TVRI + 500 

3 Stasiun Radio 740 + RRI 1.100 + RRI + 2000 

4 Media online? 

Sumber: Batubara (2012) 
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Ekosistem berita dalam jurnalisme 

• Jurnalisme verifikasi, model tradisional yang 

menempatkan nilai tertinggi pada akurasi dan konteks. 

• Jurnalisme pernyataan, model lebih baru yang 

meletakkan nilai tertinggi pada kecepatan dan volume, 

dan karenanya cenderung menjadi kanal informasi 

pasif. 

• Jurnalisme pengukuhan, sebuah media politik baru 

yang membangun loyalitas bukan pada akurasi, 

kelengkapan, atau verifikasi melainkan mengafirmasi 

apa yang diyakini audiens, sehingga cenderung 

menjadi informasi menjemput bola demi tujuan tersebut. 

• Jurnalisme kaum kepentingan, yang mencakup situs 

web atau karya, seringkali investigasi, yang biasanya 

didanai pihak khusus yang berkepentingan dan bukan 

oleh insitusi media, dan dikemas menyerupai berita. 

Kovach dan Rosenstiel (2012) 

 

Fungsi Jurnalisme 

• Media informasi 

• Pendidikan 

• Hiburan 

• Kontrol sosial  

• Lembaga ekonomi 
 

Pasal 3 UU No. 40/1999 tentang pers  
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Genre Jurnalisme 

Jurnalisme Sastrawi 

• Jurnalisme sastrawi (literary journalism) 

adalah nama sebuah genre dalam dunia 

penulisan yang memadukan liputan/ 

reportase dan penulisan dengan gaya 

sastrawi sehingga enak dibaca.  

• Di Indonesia genre ini pertama kali diusung 

oleh Majalah Pantau. 

• Menggambarkan emosi dari orang-orang 

yang terlibat di dalamnya dan 

menggambarkan latar peristiwa dengan lebih 

detil.  
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Jurnalisme Profetik 
• Kata profetik berasal dari bahasa Inggris 

prophetic. Artinya adalah kenabian.  

• Jurnalisme profetik: jurnalisme kenabian.  

 Maksudnya, jurnalisme yang meneladani 
akhlak dan perilaku mulia para nabi dan rasul 
dari semua agama. 

• Jurnalisme profetik  Proses mencari, 
mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan 
dan menyiarkannya dalam bentuk informasi 
dengan melibatkan olah fisik, intelektual dan 
spiritual sejak awal untuk melayani publik 
dengan penuh cinta tanpa memandang suku, 
ras, budaya, agama dan ideologi. 

• Fungsi jurnalisme profetik : memberi informasi, 
mendidik, menghibur, mengadvokasi, 
mencerahkan dan memberdayakan publik.  
 

Jurnalisme Lingkungan 

• Jurnalisme lingkungan dapat didefinisikan sebagai 

proses kerja jurnalisme melalui pengumpulan, verifikasi, 

distribusi dan penyampaian informasi terbaru berkaitan 

dengan berbagai peristiwa, kecenderungan, dan 

permasalahan masyarakat, yang berhubungan dengan 

dunia non-manusia di mana manusia berinteraksi 

didalamnya. 

• Dalam interaksi antarkomponen lingkungan, wartawan 

diharapkan  “memihak” pada proses-proses yang 

meminimalkan dampak negatif kerusakan lingkungan.  

• Wartawan lingkungan perlu menumbuhkan sikap: pro 

keberlanjutan, pro keadilan lingkungan,  kesetaraan 

spesies dan profesional. 

• Topik yang diangkat:  perubahan iklim, pemanasan 

global, illegal logging,  kebakaran hutan, kabut asap, 

pencemaran industri, dll. 
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Jurnalisme Online 
Jurnalisme Online (Online Journalism) adalah 
proses pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan 
penyebarluasan berita secara online di internet. 

Keunggulan: 

• Immediacy: informasi dapat disampaikan secara 
cepat dan langsung kepada audiens. 

• Audience Control: memungkinkan audiens 
memilih berita . 

• Storage and retrieval: berita tersimpan dan dapat 
diakses kembali  

• Unlimited Space: Ruang tidak terbatas dan bisa 
lebih lengkap. 

• Multimedia Capability: Dapat menyertakan teks, 
suara, gambar, video dan komponen lainnya di 
dalam berita. 

• Interactivity: memungkinkan adanya partisipasi 
audiens. 

Jurnalisme Warga 

• Jurnalisme Warga (citizen journalism) adalah 

aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga 

biasa (bukan wartawan). 

• Konsep citizen journalism didasarkan warga 

masyarakat yang berperan aktif dalam proses 

pengumpulan, pelaporan, analisis, dan 

menyebarkan berita dan informasi . 

• Berita atau informasi yang diproduksi jurnalis 

warga disebarluaskan melalui berbagai media, 

baik media mainstream yang menyediakan 

ruang jurnalisme warga maupun media milik 

warga sendiri (blog, buletin/ radio komunitas, 

dll). 
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Bersambung... 


