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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Hasyr : 18)1

1

Tim Penerjemah Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu observasi awal di lapangan yang
menunjukkan adanya fenomena kelonggaran-kelonggaran dari sisi pelaku media
di dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi. Kelonggaran
yang dimaksudkan antara lain, seperti adanya fenomena media abal-abal, media
yang tidak professional, dan media yang tidak menjalankan kode etik jurnalis.
Untuk itulah, peneliti termotivasi untuk menggali bagaimana urgensi
profesionalitas di kalangan media online, khususnya IMCNews.ID di dalam
menjalankan perannya sebagai penegak pilar demokrasi yang keempat.
Tujuan penelitian adalah untuk: Untuk menjelaskan cara IMCNews.ID
mewujudkan profesionalisme wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi,
kemudian untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh IMCNews.ID
mewujudkan profesionalisme wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi, serta
untuk mendeskripsikan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh
IMCNews.ID mewujudkan profesionalisme wartawan sebagai salah satu pilar
demokrasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan metodologi penelitian
ilmiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan
datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk melakukan
analisis datanya di lapangan, peneliti menggunakan teknik analisis Miles dan
Huberman dengan tiga teknik lapisan analisis, yaitu: reduksi data, display data,
dan verifikasi data.
Adapun hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Cara
imcnews.id Mewujudkan Profesionalisme Wartawan Sebagai Salah Satu Pilar
Demokrasi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti: menanamkan kepada
wartawan untuk tidak netral, tetapi harus berpihak kepada fakta, memberikan
kepada wartawan tentang konsep menulis berita secara berimbang, wartawan
harus berpihak kepada kepentingan publik, Kemudian, kendala Yang dihadapi
oleh imcnews.id dalam Mewujudkan Profesionalisme Wartawan Sebagai Salah
Satu Pilar Demokrasi antara lain yaitu: penghalangan tugas wartwan oleh oknum,
wartawan dipacu untuk mengejar berita deadline sehingga waktu yagng terbatas
menurunkan kualitas tulisan, adanya fenomena wartawan junior yang masih
belum mahir dalam mengungkapkan fakta, dan posisi nara sumber yang kurang
kooperatif. Selanjutnya, upaya untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi oleh
imcnews.id dalam mewujudkan Profesionalisme Wartawan Sebagai Salah Satu
Pilar Demokrasi yaitu dengan cara: memberikan pelatihan kepada wartawan,
melengkapi fasilitas bagi para wartawan baik itu sarana dan prasarananya, dan
meningkatkan kesejateraan para wartawan.
Kata kunci: Profesionalisme, Wartawan, Pilar Domokrasi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pers adalah sebuah lembaga social dan wahana yang melaksanakan
komunikasi dan kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik seperti mencari,
memperoleh, memiliki maupun menyimpan hingga menyebarkan informasi dalam
berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, suara dan lain lain sebagainya yang mana
pers sangat di lindungi oleh undang-undang dengan dibatasi oleh kode etik
wartawan atau pers. Pers juga Merupakan salah satu organisasi yang bersifat
independen dan dilindungi oleh undang-undang dan di berikan kebebasan dalam
meliput dan menyebarkan berita berdasarkan fakta yang ada sehingga dapat di
ketahui oleh banyak pihak.dengan menjamin kebebasannya ataupun kemerdekaan
wartawan meliput sebuah berita serta dalam liputannya pers atau wartawan
dituntut untuk professional dan berdiri sendiri dalam melaksanakan tugasnya 2.
Mengenai kemerdekaan dan kebebasan pers jelas tercantum pada pada pasal
4 ayat 3 undang-undang Nomor 40 tahun 1999 yang mana berbunyi [U]ntuk
menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh,
dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.3
Meskipun demikian wartawan atau pers sangat dilarang untuk melakukan
suatu kesalahan, kejahatan maupun penghinaan terhadap suatu kelompok atau
individu tertentu yang mana tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan
sehingga dapat merugikan orang lain.4
Adapun wartawan yang kemudian menyipang atau melanggar kode etik itu
sendiri maka tentu dapat di kenakan sanksi yang berlaku dan yang telah di atur.
Dalam melaksanakan tugasnya wartawan tentunya tidak jarang berhadapan
dengan situasi atau tekanan tertentu baik itu dari penguasa maupun organisasi
2

Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers
Pasal 8 (Jakarta: t.p., 1999), 6
3
Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers
Pasal 8 (Jakarta: t.p., 1999), 4
4
Suhadang kustadi, Pengahantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk, dan Kode etik,
(Bandung; Yayasan Nusa Cendikia, 2004), 204
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mereka sendiri yang kemudian dapat mengganggu profesionalisme mereka dalam
melaksanakan tugas seperti menyebarkan berita berdasarkan peasanan pihak
tertentu sehingga dapat berpotensi melanggar kode etik wartawan dengan
menyebarkan berita yang tridak benar adanya serta menghilangkan independensi
wartawan itu sendiri.
Namun jika seorang wartawan kedapatan melakukan sebuah kesalahan maka
seorang wartawan tidak dapat untuk serta merta di pidana hal tersebut dikarenakan
terdapat sebuah perlindungan yang mendasar yang diberikan terhadap wartawan
selagi seorang wartawan tersebut menjalankan tugasnya berdasarkan UU Pers hal
tersebut terdapat pada pasal 8 undang-undang pers yang menyebutkan dalam
melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Hal tersebut
ditujukan agar seorang wartawan tidak takut dan dan mudah tertekan oleh
kekuasaan dikarenakan peran wartawan sangatlah penting terhadap masyarakat.
Jika seorang wartawan tidak dapat menyampaikan informasi yang benar atau
mengadu domba suatu kelompok maka akan merusak ideology atau pendapat
masyarakat sendiri serta jika tugas wartawan juga tidak dapat berjalan dengan
semestinya dikarenakan sebuah tekanan dari masyarakat maka akan menjadi
sebuah tanda runtuhnya demokrasi di indionesia. Dikarenakan sebuah negara
demokratis sangat menjunjung tinggi pendapat atau opini orang lain serta hak
masing-masing warga negara. Atas itulah maka wartawan akan mendapat
perlindungan hukum atas kebenaran yang di sampaikan karena merupakan hal
yang vital dalam sebuah negara.5
Dewasa ini terdapat beberapa upaya dalam menghalangi seorang wartawan
atau pers dalam melakukan liputan sehingga dapat dianggap mengancam pilar
demokrasi yakni kebabasan berpendapat sehingga hal tersebut akan sangat mudah
untuk menimbulkansebuah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum
wartawan dan merugikan beberapa pihak. Fenomena ini dapat dilihat dari
banyaknya pemberitaan mengenai hak jawab yang dimuat oleh media. Hal
tersebut tentu sangat berkaitan dikarenakan jika seorang wartawan dapat di tekan
5

Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers
Pasal 8 (Jakarta: t.p., 1999), 6
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maka mereka juga tentunya akan sangat bias untuk dikendalikan sehingga
pemberitaan yang muncul di masyarakat akan salah dikarenakan bukan
berdasarkan independensi melainkan kepentingan penguasa atau pencitraan
semata. Hak jawab sendiri merupakan hak seseorang atau kelompok untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan media yang
merugikan nama baiknya. Salah satu yang menjadi faktor penyebab kesalahan
media dalam memberitakan atau menginformasikan sebuah kejadian adalah
dikarenakan wartawan yang melakukan peliputan tidak melaksanakan tugas
dengan professional. 6
Hasil observasi awal yang peneliti lakukan adalah tindakan menghalangi
wartawan dalam meliput ataupun tindakan kekerasan yang di lakukan kepada
watawan yang meliput seperti pada aksi demo masyarakat dan lain-lain bahkan
menurut lembaga bantuan hukum (LBH) Pers mengatakan bahwasanya selama
2019 telah terjadi banyak kekerasan terhadap pers yang di lakukan oleh kepolisian
dalam jumpa persnya direktur LBH Pers ade wahyudin menyatakan bahwasanya
selama 2019 terjadi 75 kasus kekerasan yang di lakukan terhadap wartawan yang
mana jumlah ini melebihi pada kasus ditahun 2018. Hal tersebut tentu sangat
dapat menekan tingkat profesionalisme para wartawan juga secara langsung
mematikan pilar demokrasi yang mencerdaskan. Kekerasan terhadap wartawan
dapat disebabkan oleh ketidak puasan sebuah kelompok maupun individu
terhadap liputan wartawan yang kemungkinan dianggap menjelkkan nama mereka
atau penguasa sehingga melakukan kekerasan agar dapat mencegah tersalurnya
informasi yang ada.7.
Juga pada hasil observasi awal yang peneliti lakukan terhadap sebuah karya
wartawan yang masih terdapat berbagai kesalahn sehingga menyebarkan berita
yang kurang tepat sebagai contoh yankni pada salah satu media yang menuliskan
bahwa sepasanga mahasiwa UIN STS Jambi tertangkap mesum di hotel Formosa
di jambi yang kemudian di klarifikasi oleh pihak UIN STS Jambi melalui media
6

Nugroho Tri, Riset Peradilan Pers di Indonesia (Jakarta: Lbh Pers, 2010), 4
Fathiyah Wardah, “Polisi Paling Banyak Lakukan Kekerasan Terhadap Wartawan selama
2019”
di dalam:
https://www.voaindonesia.com/a/lbh-pers-polisi-paling-banyak-lakukankekerasan-terhadap-wartawan-selama-2019/5244121.html, diakses pada 11 Januari 2021
7
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Potret.co.id pada 13 februari 2020 melalui Wakil Rektor yakni Bahrul Ulum yang
menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan dan setelah di temui sepasang
keekasih tersebut akhirnya meminta maaf kepada pihak UIN STS jambi karena
telah mencoreng nama baik UIN STS Jambi.8
Selain itu juga terdapat hasil observasi yang didapat dari pelanggaran kode
etik wartawan yang melibatkan penguasa seperti yang dikatakan oleh Gatra.com
jambi yang mana menjelaskan bahwasanya terdapat pelanggaran etik seorang
wartawan yang memihak pada penguasa sebagai mana yang di jelaskan bahwa
seorang pengurus PWI telah bekerja sama dan berpihak terhadap seorang paslon
gubernur yang mana dalam hal ini jelas sangat mempengaruhi integritas dan
profesionalisme wartawan. Ketua dewan kehormatan PWI pusat ilham bintang
menegaskan nahwa seorang wartawan harus bersikap independen dan mengawasi
dengan azaz kwejujuran dan juga keadilan demi menegakkan pilar demokrasi dan
pers atau seorang wartawan tidaklah boleh terlibat atau berpihak terhadap seorang
penguasa atau pejabat khususnya pada masa pilkada9.
Berdasarkan latar belakan di atas maka penulis menganggap bahwasanya
sangat penting bagi wartawan untuk menjaga profesionalisme serta integritasnya
dalam bertugas sehingga dapat mempertahankan pilar demokrasi maka penulis
mengangkat

sebuah

penelitian

yang

berjudul:

“URGENSI

PROFESIONALISME WARTAWAN DALAM MEMPERTAHANKAN
PILAR DEMOKRASI (Studi pada Media IMCNews.ID).”
B. Permasalahan
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi
profesionalisme wartawan dalam mempertahankan pilar demokrasi? Untuk
menjawab pokok masalah tersebut, maka adapun yang menjadi pertanyaan di
dalam rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

8

https://potret.co.id/2020/02/13/ngakunya-mahasiswa-uin-jambi-saat-tertangkap-mesumternyata-mahasiswa-dari-kampus-ini/ diakses pada 11 Januari 2021.
9
https://www.gatra.com/detail/news/493364/politik/kasus-pwi-jambi-ilham-bintang-penguruspartisan-mundur diakses pada 11 Januari 2021.
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1. Bagaimana cara IMCNews.ID mewujudkan profesionalisme wartawan
sebagai salah satu pilar demokrasi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh IMCNews.ID mewujudkan
profesionalisme wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh
IMCNews.ID mewujudkan profesionalisme wartawan sebagai salah satu
pilar demokrasi?
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini tidak meluas dan keluar dari pokok permasalahan maka
peneliti membatasi penelitian pada objek penelitian yakni wartawan pada media
IMCNews.ID serta urgensi wartawan itu sendiri demi menjaga pilar demokrasi.
Dengan adanya batasan masalah tersebut maka skripsi ini akan tepat pada pokok
permasalahan yang dibahas.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan pokok yang dicapai melalui penelitian ini adalah untuk
menguraikan urgensi profesionalisme wartawan dalam mempertahankan pilar
demokrasi. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah
sebagai berikut:
a. Untuk menjelaskan cara IMCNews.ID mewujudkan profesionalisme
wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi?
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh IMCNews.ID
mewujudkan profesionalisme wartawan sebagai salah satu pilar
demokrasi.
c. Untuk mendeskripsikan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi
oleh IMCNews.ID mewujudkan profesionalisme wartawan sebagai
salah satu pilar demokrasi.
2. Kegunaan Penelitian
Di samping itu, selain adanya tujuan penelitian pasti terdapat juga
manfaat yang akan kita peroleh, diantaranya:

6

a. Manfaat teoritis Memberikan wawasan serta pengalaman kepada
peneliti agar menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama
diperkuliahan ketika berhadapan dengan dunia nyata nantinya.
b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan kepada
pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan yang berkenaan dengan
profesionalisme wartawan
c. Dapat berguna bagi wartawan Aliansi Jurnalis Independen dalam

penerapan

sikap profesionallisme pada wartawan,

khususnya

wartawan pada media IMCNews.ID.
E. Kerangka Teori
1. Konsep Tentang Urgensi
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia ugensi berarti sebuah keharusan
atau hal yang sangat penting untuk di lakukan. hal tersebut sehubungan
dengan keharusan dari wartawan untuk melalukan tugasnya secara
professional tanpa pandang bulu agar informasi yang tersampaikan merupakan
informasi yang falid yang di sebarkan secara independen tanpa adanya
tekanan dan juga dengan demikian maka tentu berarti telah tegaklah pilar
demokrasi di Indonesia. Analisa peneliti tentang urgensi adalah sebuah hal
mendesak yang memerlukan solusi segera. Karena jika tidak dicarikan
solusinya,

maka

menimbulkan

persoalan

selanjutnya

yang

akan

membahayakan pilar demokrasi.10
2. Hakikat Profesionalisme
Dalam kamus besar bahasa indonesia profesional diartikan sebagai
sesuatu yang serangkaian keahlian yang dipersyaratkan untuk melakukan
sesuatu perkerjaan yang dilakukan secara efesien dan efektif dengan tingkat
keahlian yang tinggi dalam rangka untuk mencapai tujuan perkerjaan yang
maksimal.11

10

Bagir Manan, Menjaga Kemerdekaan Pers dipusaran Hukum, (Jakarta: Dewan Pers, 2011),

4
11

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Diakses Melalui Alamat https://kbbi.kemdikbud.go.id Pada 11 Januari 2021.
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Orang profesional adalah orang yang melakukan suatu perkerjaan
kerena ahli dibidang tersebut dan meluangkan seluruh waktu, tenaga dan
perhatianya untuk perkerjaan tersebut. Orang yang profesional adalah orang
yang mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas perkerjaan
melibatkan seluruh dirinya dengan giat, tekun dan serius menjalankan
perkerjaan. Disiplin dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas
perkerjannya. Orang profesional diandalkan dan dipercaya masyarakat karena
mempunyai komitmen moral pribadi serta tanggung jawab yang mendalam
atas perkerjaan.12
Profesinalisme berasal dari bahasa Anglosaxon yang mengandung
pengertian kecakapan, keahlian dan disiplin. profesinalisme mengandung juga
pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan untuk sumber
penghidupan.Kamus webstar amerika menegaskan bahwa profesinalisme
adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai
atau melukiskan coraknya profesinalisme sangat mencerminkan sikap seorang
terdapat perkerjaan maupun jenis perkerjaan atau profesinya .13
Analisa peneliti dalam hal ini seorang wartawan memerlukan
prfosionalisme di dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan. Jangan
sampai tugas tersebut dilalaikan seperti mengikuti triologi jurnalistik dank ode
etik yang ada. Barulah wartawan dikatakan professional.
3. Konsep Tentang Wartawan
a. Definisi Wartawan
Secara etimologis kata wartawan berasal dari kata warta dan akhir
wan. Warta memiliki makna berita, wan artinya mengacu pada orangnya.
Wartawan adalah orang yang memiliki tugas mewartawakan berita. Atau
wartawan sama artinya dengan pewarta.14
Dalam bahasa inggris wartawan sama dengan jurnalist. Etimologis
ini diambil dari kata jourlistik yang artinya kegiatan meliput dan mencatat

12

A.Sonny Keraf, Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya) (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 60
Anoraga, Psikologi Kerja (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 21
14
Subekti, Ilmu Komunikasi: Ilmiah dan Populer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 4-5
13
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peristiwa, sedangkan journalist, adalah orang yang melakukan kegiatan
jurnalistik.
Merujuk Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers,
menjelalskan bahwa: “wartawan adalah orang yang secara teratur
melaksanakan

kegiatan

jurnalistik”.

Peraturan

Dewan

Pers

pun

mengeluarkan definisi yang tidak jauh berbeda dengan isi dari undangundang tersebut. Di mana dalam peraturan Dewan Pers wartawan adalah:
“orang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur. Wartawan
adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik
berupa mencaqri, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasibaik dalam bentu tulisan, suara, gambar, serta
data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan
media cetak, elektronik dan segala jenis saluran lainnya”.15
Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2010
tentang Standar Kompetensi Wartawan, dijelaskan bahwa wartawan
Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: Wartawan Muda, Wartawan
Madya dan Wartawan Utama. Dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan
bahwa masing-masing tingkatan memiliki kompetensi yang berbeda beda.
Wartawan muda

harus memiliki

kompetensi

melakukan kegitan

jurnalistik, wartawan madya harus memiliki kompetensi pengelolaan
kegiatan jurnalistik, dan Wartawan utama harus memiliki kompetensi
untuk mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan jurnalistik.
Dari uraian di atas maka definisi wartawan tersebut sejalan dengan
apa yang diungkapkan Kovach yang menjelaskan bahwa wartawan adalah
orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan kegitan itu dilakukan
secara teratur. Pada dasarnya, wartawan yang ada pada era modern,
memiliki

status

yaitu

sebagvai

pekerja

(worker)

dan

profesi

(professional).16

15

Suhandang, Agenda Setting Media Massa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 12
Bill Kovach dan Tom Rosentsial, Sembilan elemen Jurnalisme (Jakarta: Yayasan Pantau,
2007), 112
16
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Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan
dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain,
wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan
menyusun berita untuk di muat dimedia massa, baik media cetak, media
elektronik, maupun media online. Wartawan dapat dikatakan sebagai
“roh”nya jurnalistik atau pers. Wartawan menjadi pemain kunci dalam
aktivitas jurnalistik.Ketergantungan jurnalistikkepada wartawan sangat
tinggi, karena dalam jurnalitik wartawan yang mencari dan mengumpulkan
berita, wartawan pula yang menulis berita, kualitas pemberitaan suatu
institusi media juga sangat bergantung pada kepiawan dan keterampilan
yang dimiliki wartawannya. Semakin objektif dan akurat seorang
wartawan dalam menyajikan berita, maka semakin baik kualitas institusi
media tersebut.Namun sebaliknya, semakin tidak objektif wartawannya
maka media nya diklaim menjadi tidak objektif.17
Seorang wartawan harus memenuhi syarat-syarat atau kompetensi
kewartawanan sebagai berikut:
1) Memiliki dedikasi, yaitu sikap dan kemauan untuk bekerja keras,
bekerja penuh dan bekerja sama, untuk menjalankan tugas-tugas
sebagai wartawan.
2) Memahami tugas-tugas wartawan yang beretika dan bermoral.
3) Memiliki idealisme, yaitu semangat kewartawanan yang jujur,
pantang menyerah, punya cita-cita untuk mencapai kejayaan
wartawan.18
Disamping persyaratan kompetensi di atas, seorang wartawan
harus mempunyai kompetensi kewartawanan sebagai berikut:
1) Menguasai teknik-teknik pekerjaan jurnalistik, seperti teknik
penulisan berita, teknikmenyunting (editing) berita, dan teknik
mengambil dan mengedit foto.

17

Tim Penyusun, Standar Kompetensi Wartawan (Jakarta: Dewan pers, 2010), 6-7
Dja’far Asegaf, Jurnalistik Masa Kini: Pengantar Ke Praktek Kewartawanan (Jakarta:
ghalia Indonesia, 2000), 18-19
18
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2) Memiliki wawasan pengetahuan yang luas, yaitu wartawan harus
memiliki

pengetahuan yang banyak tentang setiap berita yang

akan dilaporkannya.19
Adapun

Mengapa

wartawan

harus

bersifat

professional

dikarenakan wartawan merupakan salah satu pilar demokrasi yakni
bersifat mencerdaskan. Dalam bekerja mereka sendiri harus menjaga
profesionalisme agar fungsi dari pilar demokrasi dapat berjalan,
profesional kerja wartawan yang dimaksud adalah dapat bertanggung
jawab akan hal yang diliput dengan diperkuat berdasarkan data yang valid,
menjaga keseimbangan, tidak menyebarkan berita yang bohong, tidak
menerimasuap dan menyalah gunakan kewenangannya, maupun segera
mengubah berita yang disebarkan jika kemudian hari ditemukan berita
tersebut tidak benar. Dengan demikian maka demokrasi melalui pers akan
mencerdaskan

masyarakat

karena

jika

pers

menyalah

gunakan

kewenangan maka secara otomatis akan dapat memicu perkelahian
dikalangan masyarakat yang disebabkan berita yang membodohkan dan
menyesatkan.20
Anaisa peneliti terkait wartawan adalah sebuah profesi yang
membutuhkan wawasan luas, dan kemampuan menginformasikan faktafakta kepada public secara proporsional dan baik.
b. Indikator Wartawan Yang Profesional
Wartawan yang profesional memegang teguh etika jurnalistik.
Untuk wartawan Indonesia, etika itu terangkum dalam Kode Etik
Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah ditetapkan Dewan Pers sebagai
Kode Etik Jurnalistik bagi para wartawan di Indonesia. Kepatuhan pada
kode etik merupakan salah satu ciri profesionalisme, di samping keahlian,
keterikatan, dan kebebasan. Dengan pedoman kode etik itu, seorang
wartawan tidak akan mencampur adukkan antara fakta dan opini dalam
19

Achmad Sanusi, Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi,
(Bandung: Laboratorium PKN UPI, 2006), 193-205
20
Achmad Sanusi, Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi,
(Bandung: Laboratorium PKN UPI, 2006), 193-205
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menulis berita; tidak akan menulis berita fitnah, sadis, dan cabul; tidak
akan - menggadaikan kebebasannya dengan menerima amplop; hanya
menginformasikan yang benar atau faktual dan sebagainya Bill Kovach
dan Tom Rosenstiel merumuskan prinsip-prinsip itu dalam Sembilan
Elemen Jurnalisme, yaitu:
1) Kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran
2) Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga Negara
3) Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi
4) Jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya
5) Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari
kekuasaan
6) Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling-kritik dan
menemukan kompromi.
7) Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan
relevan Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan
proporsional.
8) Jurnalis

harus

diperbolehkan

mendengarkan

hati

nurani

personalnya. Dengan demikian, wartawan profesional adalah
wartawan yang memahami tugasnya. 21
Dengan kata lain wartawan profesional adalah wartawan yang
memiliki keterampilan untuk melakukan reportase dan mengolah karyakarya jurnalistik sesuai dengan nilai yang berlaku, memiliki independensi
dari objek liputan dan kekuasaan,memiliki hati nurani dan memegang
teguh kode etik jurnalistik yang diatur oleh organisasi profesi yang
diikutinya.
Ada beberapa pengertian wartawan profesional. Dari uraian di atas
maka dapat dijelaskan bahwa indikator wartawan professional secara
teoritis adalah sebagaimana dalam grafik di bawah ini:

21

Achmad Sanusi, Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi,
(Bandung: Laboratorium PKN UPI, 2006), 193-205
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Pencarian
kebenaran
Berita
komprehensif

Mewakili
suara
rakyat

Disiplin
Verifikasi

Mendengar
Hati Nurani

Berimbang

Independen

Wartawan yang baik selalu menyadari bahwa mereka selalu harus
bertanggungjawab akan kebenaran berita atau laporan mereka. Seorang
wartawan

juga

selalu

belajar

mengenai

bagaimana

cara

mengkomunikasikan ide secara teliti dan efektif dan paham apa yang
disebut berita yang disuguhkan secara jujur.22
Onong Uchjana Effendy sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat
dalam tajuknya, mengungkapkan bahwa “seseorang wartawan harus
memiliki hati nurani jurnalistik (journalistic conscience) ketika hendak
mempertanyakan sebuah berita dengan ukuran dirinya atau keluarganya
sendiri yang terlibat dalam berita tersebut. Bagaimana kalau tersangka itu
adalah anak kita? Ini sebuah contoh. Dengan demikian, berita yang ditulis
benar-benar sebuah berita yang sudah dipikirkan dalam berbagai aspek
dengan cara bijaksana”23
Selain mempunyai hati nurani, menurut Arthur Brisbane, seorang
wartawan yang baik ialah yang dapat melihat sesuatu dengan jelas dan
melukiskannya dengan sederhana. Wartawan yang paling baik, dan jarang
22

Djen Amar, Televisi Mutakhir (Jakarta: Kencana, 1984), 42
Sobur, Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001), 120
23
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ada, kata Brisbane, ialah yang dapat mempertahankan dari tahun ke tahun,
kesanggupan untuk merasa dengan kuatnya dan menyatakan perasaanperasaan yang dalam dengan tulisantulisannya. 24
Kutipan dari beberapa pendapat pari ahli diatas menunjukkan
begitu beratnya tugas dan wartawan serta sulitnya menjadi wartawan yang
baik. Semakin banyak syarat yang terpenuhi maka semakin baik pula
wartawan tersebut, dan semakin profesional pula wartawan itu. Karena
wartawan yang profesional haruslah seorang wartawan yang baik.
Adapun beberapa hal yang menjadi pendukung usaha-usaha
mewujudkan profesionalitas seorang wartawan adalah sebagai berikut:
a. Upah Yang Layak
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meluncurkan upah layak jurnalis
2011 secara serentak di 16 kota, Kamis (20/1/2011). Ke-16 kota itu adalah:
Jakarta, Surabaya, Kediri, Semarang, Yogyakarta, Medan, Bandar
Lampung, Pontianak, Batam, Pekanbaru, Makassar, Kendari, Palu,
Denpasar, Kupang, dan Jayapura.
Peluncuran standar upah layak jurnalis ini, merupakan bagian dari
kampanye AJI untuk meningkatan profesionalisme jurnalis yang selama
ini terbentur soal kesejahteraan yang tidak layak. ”Padahal, upah yang
rendah bisa membuat jurnalis terjebak menjadi pragmatis, tidak
independen dan rentan terhadap suap,” kata Nezar Patria, Ketua Umum
AJI Indonesia, dalam siaran persnya.
Standar upah layak ini ditetapkan setelah AJI yang berada di 16
kota itu melakukan survei berdasarkan komponen dan harga kebutuhan
hidup layak, dengan mengukur perubahan biaya hidup seiring kenaikan
harga barang di pasar. Survei dilakukan mulai Desember 2010 sampai
pertengahan Januari 2011. AJI memilih tak menggunakan standar Upah
Minimum Kota (UMK) yang selama ini dipakai acuan umum.25

24
25

Ahmad Sobur, Teknik Memburu dan Menulis Berita (Jakarta: Indeks, 2001), 120
Ahmad Sobur, Teknik Memburu dan Menulis Berita (Jakarta: Indeks, 2001), 120

14

Komponen yang disurvei meliputi kebutuhan pangan, sandang,
papan, hingga aneka kebutuhan lain seperti transportasi, komunikasi,
estetika, bacaan, rekreasi, hingga sosial kemasyarakatan. AJI juga
memasukkan

komponen

kebutuhan

pembelian

laptop

yang

pembayarannya dicicil antara dua hingga tiga tahun.
Komputer jinjing tak bisa dikategorikan sebagai 'barang mewah'
karena merupakan alat penunjang kinerja. AJI juga memasukkan tabungan
10 pesen yang diperoleh dari total upah layak jurnalis.Berdasarkan hasil
survei tersebut, inilah upah layak yang mestinya diberikan kepada jurnalis
muda yang baru diangkat menjadi karyawan tetap:
No

Lokasi

Orientasi Upah (Rp)

1

Jakarta

4.748.919,-

2

Surabaya

3.864.850,-

3

Kediri

2.836.557,-

4

Semarang

3.240.081,-

5

Yogyakarta

3.147.980,-

6

Medan

3.816.120,-

7

Bandar Lampung 2.568.462,-

8

Pontianak

3.526.600,-

9

Batam

4.243.030,-

10

Pekanbaru

3.604.700,-

11

Makasar

4.037.226,-

12

Kendari

2.972.000,-

13

Palu

2.150.066,-

15

14

Denpasar

3.894.583,-

15

Kupang

3.929.228,-

16

Jayapura

6.414.320,-

4. Konsep Tentang Pilar Demokrasi
a. Pengertian Demokrasi
Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan
kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis
menempatkan

rakyat

sebagai

melaksanakan

pemerintahan

pemegang

suatu

negara.

kekuasan

tertinggi

Demokrasi

dalam

pertama-tama

merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari,
oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi
bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama
rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan
karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta
yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.26
Titik Triwulan Tutik menyebutkan bahwa “demokrasi secara
etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani
yaitu “demos” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “cretein” atau
“cratos” yang berarti kekuasaan (kedaulatan). 27

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan
kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis
menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam
melaksanakan pemerintahan suatu negara. Demokrasi pertama-tama
merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah
dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif

26

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (Jakarta: Gaung Persada
Pers), 293
27
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 67
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demokrasi bahkan disebut sebagai konsep

kekuasaan dari, oleh, untuk,

dan bersama rakyat.
Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari
rakyat,

dan

karena itu rakyatlah

yang sebenarnya menentukan dan

member arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan
kenegaraan.28
Seperti dikatakan oleh Titik Triwulan Tutik, bahwa “demokrasi
sendiri secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata
berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos”yang berarti rakyat (penduduk
suatu tempat) dan “cretein”atau“cratos” yang berarti kekuasaan
(kedaulatan). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa benar seharusnya
kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dengan demikian dapat diartikan
bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang
pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat.
Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan
beberapa para ahli, misalnya Demokrasi secara istilah, menurut Joseph A.
Schemeter berpendapat bahwa “demokrasi merupakan suatu perencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas
suara rakyat.
Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas
suara

rakyat.

Sidney

Hook,

bahwa

demokrasi

merupakan

bentuk

pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara
langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa
demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai
tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga
28

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan
Grafika, 2012), 293

Pilar-Pilar

Demokrasi, (Jakarta: Sinar
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negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja
sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik
yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas
oleh wakil-wakil yang diawasi secara

efektif oleh rakyat dalam

pemilihanpemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik
dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Affan

Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan
secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh
suatu negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam
perwujudannya pada dunia politik praktis.29
b. Pilar Demokrasi Dalam Berbagai Perspektif
Adapun pilar dari demokrasi itu sendiri yakni terdapat 10 pilar
yakni di antaranya:
1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
2) Demokrasi dengan kecerdasan
3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
4) Demokrasi dengan rule of law
5) Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara
6) Demokrasi dengan hak asasi manusia
7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
8) Demokrasi dengan otonomi daerah
9) Demokrasi dengan kemakmuran
10) Demokrasi yang berkeadilan sosial.30
Dalam hal ini pers bertindak sebagai pilar demokrasi yang ke tiga
yakni pers yang mencerdaskan yang dimaksud mencerdaskan yakni pers
melakukan tugasnya secara professional dan tanpa tekanan serta
memberikan informasi yang nyata dilapangan.
29

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67
30
Achmad Sanusi, Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi,
(Bandung: Laboratorium Pkn Upi, 2006), 193-205

18

Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama, yaitu:
1) Lembaga legislative/parlemen sebagai wakil rakyat;
2) Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti
sempit.
3) Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan
keadilan dalam pelaksanaan undang-undang.
4) Pers sebagai alat kontrol masyarakat.31

Gambar: Pilar Demokrasi

Legislatif

Eksekutif

Yudikatif

Pers

5. Pers Sebagai Salah Satu Pilar Demokrasi
a. Pengertian Pers
Pers dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda yang sama
dengan bahasa inggris yaitu “press” yang mempunyai arti menekan atau
mengepres. Pengertian press atau pers mengacu sebagai pengertian
komunikasi yang dilakukan dengan barang cetakan, namun seiring berjalanya

31

Bill Kovach dan Tom Rosential, Sembilan Elemen Jurnalisme (Jakarta: Yayasan Pantau,
2001), 89
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waktu pers kemudian digunakan pada semua aktivitas jurnalistik yang
berkaitan dengan berita media cetak maupun elektronik.
Pengertian pers dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam
arti luas. Dalam arti luas pers merupakan media elektronik, media tercetak,
ataupun media online yang menyampaikan laporan dalam bentuk pendapat,
usulan, gambar dan fakta kepada masyarakat luas secara reguler. Laporan
yang dimaksud tersebut merupakan laporan yang diberikan setelah melalui
proses pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya.
Sedangkan dalam arti kata sempit, pers merupakan media tercetak
seperti majalah, buletin, surat kabar harian atau surat kabar mingguan,
sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi yang
mengandalkan penglihatan dan pendengaran sebagai basis interaktifnya. 32

Pengertian pers sebagaimana disebut dalam Black’s Law
Dictionary adalah ”The Aggregate of Publications issuing from the press,
or the giving publicity to one’s sentiments and opinion trough the medium
of printing; as in the phrase “liberty of the press” freedom of the press is
guaranted by the first amandement” (Pers adalah wadah public di dalam
menangkap isu-isu yang ada di sekitar mereka. Melalui pers, masyarakat
juga memperoleh opini, sentiment melalui media cetak. Inilah wujud nyata
dari kebebasan pers tersebut yang nyata-nyata di lindungi oleh undangundang)..33
Keberadaan pers dalam istilah ini secara umum yaitu agar menjadi
media penekan atau penghimpit dalam masyarakat dalam fungsinya sebagai
kontrol sosial.

Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-

ketentuan pokok pers pada masa orde lama menjelaskan pada Pasal 1 ayat (1)
yaitu pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai
karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa
penerbitan yang teratur waktu terbitnya dilengkapi atau tidak diperlengkapi
dengan alat-alat teknik lainnya.
32

Samsul Wahidin, Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2000), 12
33
St. Paul Minn, Hukum Pers diterjmahkan oleh: Wahidin. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1984), 34
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Dalam undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang berlaku
semenjak zaman reformasi sampai saat ini, pengertian pers dijelaskan pada
Pasal 1 ayat (1) yaitu “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi
massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam
bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk
lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan sebagala
jenis saluran yang tersedia”.

b. Pers Sebagai Pilar Keempat Demokrasi
Telah lama dikenal bahwa pers merupakan cabang kekuasaan
keempat di samping kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang
mempunyai

fungsi

untuk

mengontrol

dan

sekaligus

menjaga

keseimbangan antar cabang-cabang kekuasaan lain.34
Pers sebagai pilar keempat merupakan perwujudan negara
dekmorasi,

sehingga

lahirlah

Pers

Pancasila

sebagai

lembaga

kemasyarakatan yang dirumuskan sebagai berikut:
1) “Pers Nasional adalah Pers Pancasila dalam arti pers orientasi,
sikap dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945.
2) Pers Pancasila adalah pers pembangunan dalam arti mengamalkan
pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam mebangun
berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara
termasuk membangunan pers itu sendiri.
3) Hakekat Pers Pancasila adalah pers yang sehat yaitu pers yang
bebas dan bertanggungjawab guna mengembangkan suasana saling
percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dengan
mekanisme

interaksi

positif

antara

pers,

pemerintah

dan

35

masayarakat”.

34

Bagir Manan, “Penghinaan terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers” Jurnal Hukum dan
Peradilan. Vol. 4 No. 2 (Mahkamah Agung RI, 2015), 195
35
Samsul Wahidin, Perkembangan Pers di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2000). 48
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Kebebasan pers diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28
yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang.” Serta Pasal 28 F yang menyatakan bahwa “setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi utnuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari

memperoleh,

memiliki,

menyimpan,

mengolah,

dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia”.
Sejarah lahirnya kebebasan Pers yaitu dengan disahkannya
Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada awal pemerintahan
Kabinet Reformasi oleh Yunus Yosfiah sebagai Menteri Penerangan bebas
dari campur tangan pemerintah. Negara memberikan hak kepada pers
untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi kepada
masyarakat sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang
Pers pada Pasal 4 yaitu :
a. “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
b. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan
atau pelarangan penyiaran.
c. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
d. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum,
wartawan mempunyai hak tolak”.36
Pasal 6 Undang-undang Pers mengatur secara khusus tentang Pers
Nasional untuk melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai berikut:
a. “Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. Menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya
supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghormati
kebhinekaan;
36
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c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,
akurat dan benar;
d. Melakukan pengawasan kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan umum;
e. Memperjuangan keadilan dan kebenaran”.37
Kebebasan

pers

merupakan

hal

yang

penting

dalam

keberlangsungan pers itu sendiri. Kebebasan pers merupakan cerminan
dari negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Dengan di jaminnya
kebebasan pers dalam undang-undang bukan berarti akan terbebas dari
kendala yang mereduksi atau mendistrosi kebebasan tersebut.38
6. Sekilas Tentang Media ImcNews.ID
Adalah sebuah pers yang di naungi oleh nama media IMCNews.ID
yang mana bersifat online dan juga imcnews merupakan media local jambi
yang beralamat di jambi jl pangeran hidayat perumahan taman adipura indah
blok c nomor 1 kelurahan suka karya kecamatan kota baru kota jambi. Adapun
Susunan Redaksi Media IMCNews.ID adalah sebagai berikut:
a. Penanggung jawab redaksi: Wisman wazir
b. Redaktur: Orinda, Muhammad rudi
c. Tim redaksi: Ari Widodo (bungo-tebo), Rhizki Okfiandi (meranginsarolangun), Hengki Firmansyah (Tanjab barat-tanjab timur)
d. Web re-development: Sauth Siagian
e. Publisher: Muhammad Riyad Bafadhal
f. Desain Grafis: Ikhsan
g. Admind dan Keuangan: Irma Ayu
h. Sekertaris Redaksi: Melati Nazwa
i. Media ini telah tersertifikasi dan diakui oleh dewanpers pada 2019
dengan nomor sertifikat 3450/DP-TERVERIFIKASI/K/IV/201939.
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F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistis karena penelitinya di
lakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan penelitian dilakukan
pada obyek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang
apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak
mempengaruhi dinamika pada obyek tertentu. Dalam penelitian kualitatif
instrumennya adalah orang atau human instrumen, yaitu peneliti itu sendiri.40
Untuk menjelaskan temuan tentang tentang objek penelitian ini, maka
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Beni, penelitian
kualitatif meliputi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai
sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan
data, dan membuat kesimpulan atas temuan penelitianya. 41
Dengan pendekatakan kualitatif, peneliti berupaya membangun
argumentasi rasional tentang segala macam hal yang berkaitan dengan
permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di kantor media
IMCNews.ID. Tentunya dengan pendekatan kualitatif akan dikuak apa saja
yang dilakukan oleh IMCnews.ID dalam mewujudkan profesionalisme para
wartawannya demi menjada pilar demokrasi.
2. Setting Dan Subjek Penelitian
a. Setting Penelitian
Lokasi penelitian ini berada di kantor IMCnews.ID. Ada beberapa
alasan mengapa wilayah ini dipilih sebagai setting penelitian skripsi ini
diantaranya: 1) lokasi penelitian tidak terlalu jauh dari kediaman peneliti,
sehingga lokasi dapat ditempuh secara berkala jika sewaktu-waktu ingin
melakukan pengumpulan dan verifikasi data di lapangan. 2) Secara
psikologis, peneliti telah mengenali beberapa orang yang bekerja di

40
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IMCnews.ID sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data
lapangan.
b. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini tidak lain adalah wartawan yang bernaung di
media IMCNews.ID di jambi. Adapun mengenai subjek penelitianya
diambil

secara

purposive

sampling.

Dalam

menentukan

subjek

penelitianya dipilih dengan beberapa pertimbangan atau kriteria sebagai
berikut: 1) Mereka adalah wartawan tetap yang sudah cukup lama bekerja
dalam dunia wartawan, 2) Mereka adalah wartawan yang bekerja di
lapangan dan banyak mengalami langsung proses pengumpulan berita dari
sumber lapangan.
3. Jenis Dan Sumber Data
Jenis peneliti yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (Field
Reserch) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan berbagai
macam data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 42
Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah
kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan
lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya di bagi ke
dalam kata-kata dan tindakan serta sumber data tertulis.43
Adapun sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini nantinya
adalah:
a. Jenis Data
Jenis data dibagi kedalam dua kategori, yakni data primer dan data
sekunder. Penjelasan kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:
1) Data Primer
Data

primer

adalah

data

yang

diperoleh

langsung

atau

dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian
atau yang bersangkutan melakukannya. Data ini disebut data asli atau data
42
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baru. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian.44 Data primer
diperoleh dari informan yaitu para wartawan di IMCNews.ID
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data penelitian yang dapat memberikan
penjelasan mengenai data primer, dapat diperoleh oleh peneliti dengan
membaca, melihat atau mendengarkan. Baik dalam bentuk buku, artikel,
dan lain-lain.45 Data sekunder dalam skripsi ini yaitu: buku-buku literature
yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Data sekunder digunakan untuk
menyususn landasan teori penelitian ini.
b. Sumber Data
Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber
tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, arsip dokumen pribadi
dan dokumen resmi. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data
penulis mengklasifikasikanya menjadi tiga jenis sumber data yaitu:
a. Person. Yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban
lisan melalui wawancara. Persoan dalam peneliian ini adalah sejumlah
informan yang akan diwawancarai seperti editor, redaktur, dan
wartawan IMCNews.ID
b. Place. Yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan
diam dan bergerak. Diam, misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud
benda dan lain-lain. Bergerak, misalnya aktivitas, kinerja, laju
kendaraan, ritme nyanyian, gerak tari, sajian sinetron, kegiatan belajar
mengajar dan lain sebagainya. Place dalam penelitian ini adalah terkait
dengan tempat dan ruangan yang ada di IMCNews.ID
c. Paper. Yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf,
angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Paper dalam konteks

44
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penelitian ini adalah seperti literature, buku, jurnal, website yang
menerangkan tentang hubungan wartawan dan pilar demokrasi. 46
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan di lapangan peneliti akan
menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan beberapa cara
sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang
speksifik dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu dapat berkomunikasi
dengan segala hal yang berhubungan dengan penelitian tidak terbatas pada
orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi langsung dengan
membuat kunjungan lapangan terhadap situs studi kasus, peneliti menciptakan
kesempatan untuk melakukan observasi secara langsung, dengan berasumsi
bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau
kondisi lingkungan sosial yang relevan tersedia untuk observasi. 47 Adapun
yang diobservasi dalam skripsi ini seperti: aktivitas profesionalisme para
wartawan di IMCNews.ID
b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu
dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas
pertanyaan. Wawancara atau interview akan peneliti lakukan agar peneliti bisa
mengetahui dan mendapatkan data di lokasi penelitian. Wawancara ini akan
penulis lakukan langsung berhadap-hadapan dengan merujuk kepada butirbutir pertanyaan wawancara yang sudah peneliti persiapkan sebelumnya.
Metode ini akan penulis lakukan sewaktu melakukan penelitian kelak.48
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Informan-informan

yang diwawancarai

oleh peneliti

dianggap

mengetahui dan objek permasalahan penelitian ini. Teknik pemilihan informan
dilakukan secara purposive sampling. Digunakanya teknik ini karena sebelum
melakukan penelitian, peneliti sudah melakukan pra-penelitian terlebih dahulu
sehingga informan-informan yang akan diteliti sudah diketahui kapasitasnya
untuk diwawancarai oleh peneliti.
Wawancara semistruktur (semistructure interview) adalah wawancara
bebas, yaitu peneiti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi
pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin
penting yang hanya digali dari responden Dalam penelitaan ini peneliti
menggunakan wawancara semi terstruktur (semistucture interview), dimana
dalam pelaksanaanya lebih bebas, suasananya lebih santai namun tetap fokus
dari pembahasan, terciptanya hubungan positif antara pewawancara dan
narasumber, dan tidak terlalu monoton, bila dibandingkan dengan wawancara
terstruktur. Ada pun tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara
diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu
mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh
informan.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan para informan yang
telah tertera daftar pertanyaannya di dalam Instrumen Pengumpulan Data
(IPD). Pertanyaan yang diajukan adalah seputar profesionalisme wartawan di
IMCNews dan bagaimana relevansinya terhadap pilar demokrasi.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data-data mengenai
hal-hal atau variable mengenai catatan, transkip, buku-buku, surat kabar
majalah dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan
data yang bersumber pada dokumentasi tertulis sesuai dengan keperluannya
penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
momental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnyacatatan
harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijaka. Dokumen yang
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berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa
gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkapan
dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif.49 Adapun yang didokumentasikan dalam skripsi ini, adalah:
dokumen profil perusahaan IMCNews.ID dan ketika melakukan wawancara
dengan para informan.
5. Tehnik Analisis Data
Analisis data dalam peneltian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam
hal ini Nasution sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa analisis
telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum terjun ke
lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data
menjadi pegangan bagi penelitian selanjutya sampai jika dimungkinkan teori yang
grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan
selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.50
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data
model Miles dan Huberman. Analisis datanya dilakukan selama proses
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap
jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka
peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data
yang dianggap kredibel.51
Miles and Huberman mengatakan bahwa aktivitas dalam analisa data
kualitatif dilakuakan secara interaktif dan berlangsung cecara terus menerus
sampai tuntas. Sehingga datanya sudah jenuh. Teknik ini terdiri dari tiga tahapan
yakni analisis sebelum ke lapangan dan analisis ketika di lapangan.
Analisis data sebelum ke lapangan menurut Miles and Huberman adalah
peneliti menganalisis data terhadap hasil studi pendahuluan, atau data sekunder
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yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus
penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti
memasuki lapangan penelitian. Analisis setelah di lapangan menurut Miles and
Huberman juga terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan dalam
paragraf di bawah ini:
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisi data kualitatif.
Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil. Reduksi tidak
perlu di artikan sebagai kuantifikasi data.
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif.
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga
memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian
data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik,
jaringan dan bagan kualitatif.Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang
dapat digunakan untuk mengambil tindakan.52
c. Penarikan Kesimpulan
Teknik analisis data yang ada dalam penelitian ini dilaksanakan
dengan tiga teknik yaitu mereduksi data yang diperoleh hasil wawancara.
Data-data dari wawancara yang telah direkam kemudian ditarik kesimpulan
dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk di
analisis.
6. Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam teknik pemeriksaan data kualitatif terdapat beberapa kriteria sebagai
berikut :
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a. Derajat Kepercayaan (Credibility)
Kredebilitas merupakan konsep penggantian validitas internal dalam
penelitian kualitatif. Teknik penentuan kredibilitas adalah memperpanjang
masa observasi, pengamatan yang terus-menerus, triangulasi, pembicaraan
dengan orang lain, penganalisaan kasus negatif, penggunaan bahan referensi
dan pengadaan member chek. Karena Semakin lama pengamatan dilakukan
maka akan semakin banyak pula informasi yang akan di dapatkan.53
b. Keteralihan (Transferability)
Konsep ini merupakan pengganti dari validitas eksternal dalam
penelitian kualitatif. Validitas eksternal di perlukan untuk memperoleh
generalisasi.
c. Kebergantungan (Dependability)
Konsep ini merupakan penganti konsep reability dalam penelitian
kualitatif. Reability tercapai apabila alat-alat ukur di gunakan secara berulang
dan memberikan hasil yang serupa.
d. Pengamatan terus menerus
Pengamatan Yang Terus Menerus Dilakukan untuk menemukan ciriciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan dengan persoalan dan
isu-isu yang edang diteliti, serta memusatakan dari pada hal-hal tersebut
secara rinci.54
e. Kepastian (Confirmability)
Konsep ini merupakan pengganti konsep objektivitas. Objektifitas di
ukur melalui orangnya atau peneliti itu sendiri. jenis orang sebelumnya.
f. Trianggulasi
Peneliti menggunakan teknik trianggulasi untuk menguji tingkat
keterpercayaan data di lapangan. Trianggulasi

adalah suatu teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
tersebut. Hal ini dapat tercapai dengan cara:
53
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1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi.
3) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang lain, orang biasa, ahli.
Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. 55
G. Studi Relevan
Berdasarkan penelusuran mengenai penelitian terdahulu terdapat berbagai
literature atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga terdapat
berbagai kesamaan serta perbedaan yang akan di teliti namun masih dapat
ditindak lanjuti diantaranya:
1. Penelitian yang dibuat oleh Agus Prasetyo dalam bentuk skripsi yang
berjudul profesionalisme wartawan dalam menjalanjakan jurnalisme
online yang di buat pada tahun 2018 diuniversitas lampung kota bandar
lampung

yang

mana

bertujuan

mengetahui

bagaimana

tingkat

profesionalisme dari wartawan dalam menjalankan jurnalisme online yang
mana dalam penelitian ini tentu membahas mengenai profesionalisme
wartawan itu sendiri. Adapun persamaan dari penelitian ini yakni
membahas mengenai profesianalisme wartawan dalam menjalankan tugas
dan juga bagai mana seharusnya wartawan bersikap namun juga terdapat
perbedaan yang mendasar yakni objek penelitian itu sendiri yang berbeda
yang mana penelitian yang peneliti bahas membahas wartawan pada media
IMCNews.ID serta mengaitkannya dengan penegakan pilar demokrasi.
Leh karna itu maka judul ini sangat berbeda dengan penelitian ini sehingga
patut untuk di teliti.56
2. Penelitian

yang

dilakukan

oleh

Ristin

Ristiani

yang

berjudul

provesionalisme wartawan dalam peliputan berita radio di RRI pecan baru
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yang diteliti pada tahun 2018 diuniversitas riau yang mana penelitian ini
membahas mengenai integritas dan profesionalitas yang diciptakan atau
dilaksanakan oleh wartawan dalam meliput diradio RRI di pecan baru riau
yang lagi memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yakni
mengenai profesionalisme serta objek yang sama yakni wartawan itu
sendiri meskipun perbedaannya terdapat pada nedia yang di tuju yakni
wartawan pada media IMCNews.ID yang kemudian memiliki perbedaan
lain yang mendasar yakni pengaitannya dengan pilar demokrasi yang
merupakan fungsi atau peran per situ sendiri yakni sebagai pers yang
mencerdaskan.57
3. Lalu pada jurnal yang di tulis oleh Adhiyanti Nurjannah dan kawan-kawan
yang berjudul wartawan dan budaya amplop yang di tulis pada tahun 2015
diuniversitas muhammadiyah Yogyakarta yang membahas mengenai
budaya amplop pada wartawan dengan kaitannya pada media relations
yang lebih lanjut bagaimana wartaan menyikapi budaya amplop dalam
memesan berita untuk di publikasikan dikarenakan wartaawan kerap kali
bersinggungan langsung dengan penguasa dan juga publik relation agar
tetap menjaga profesionalitas dan integritas mereka. Persamaan dengan
penelitian ini yakni sedikit membahas mengenai peran penting wartawan
dalam penegakan pilar demokrasi yang mana mencerdaskan masyarakat
serta profesionalime para wartawan itu sendiri namun perbedaan yang
mendasar yang terdapat yakni pada objek wartawan itu sendiri yakni pada
wartawan

IMCNews.ID

serta

akan

lebih

mengkaji

terhadap

provesionalitas serta pentingnya bagi wartawan untk menjaganya demi
mempertahankan pilar demokrasi.58
4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Ahmad Al-Wajih dengan
judul “Jurnalisme Profesional Pilar Demokrasi? Analisis Kritis Perspektif

57

Ristin Ristiani, “Profesionalisme Wartawan Dalam Peliputan Berita Radio Di Rri
Pekanbaru”, skripsi, (Riau: Program Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Manajemen
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau,2018), 6
58
Adhiyanti Nurjannah, et. Al., wartawan dan budaya amplop, (Yogyakarta: universitas
muhammadiyah, 2015), 7
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Anthony Giddens. Dari jurnal ini, beliau mengumpulkan fakta penting
sebagai berikut: Banyak akademisi percaya bahwa jurnalisme profesional
adalah struktur yang independen, karenanya memiliki peran penting dalam
proses domkrasi. Akan tetapi, pernyataan ini tak lagi mumpuni. Banyak
kritik datang dari sejumlah akademisi lain yang menganggap bahwa
jurnalisme sudah tidak independen lagi. Jurnalisme kini dipengaruhi oleh
struktur yang lebih besar, seperti pasar dan kepentingan politik. Artikel ini
mencoba untuk memetakan dua sisi ini melalui perspektif teoretis Anthony
Giddens. Perspektif ini meletakkan jurnalisme sebagai agen sosial yang
selalu bertentangan dengan struktur kekuasaan.”59
5. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rifdiansyah dengan judul
“Profesionalisme Wartawan dalam Meliput Hardnews di TVMU (TV
Muhammadiyah) Biro Medan.” Beliau meneliti dalam bentuk jurnal yang
mana hasil penelitian beliau menyimpulkan sebagai berikut: “kinerja para
jurnalis harus menjunjung kode etik jurnalis televisi, antara lain tidak
merekayasa

peristiwa,

berita.Pertanyaan
wartawan

dalam

gambar

penelitiannya
meliput

maupun
adalah

berita

suara

untuk

bagaimana

hardnewws

di

dijadikan

profesionalisme
TVMu

(TV

Muhammadiyah) Biro Medan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
digunakan studi kasus pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi
langsung, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dari
kedua wartawan TVMu Biro Medan sudah termasuk ke dalam kategori
professional karena sudah memenuhi kriteria menurut Ketua IJTI (Ikatan
Jurnalistik Televisi Indonesia) setelah melakukan wawancara dan
observasi.”60
Dari lima buah studi relevan yang ditampikan dalam skripsi ini, maka
diperoleh informasi bahwa antara peneliti yang relevan tersebut dengan isi skripsi
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Ahmad Alwajih, “Jurnalisme Profesional Pilar Demokrasi: Analisis Kritis Perspektif
Anthony Giddens.” Jurnal Komunikasi, Vol. 7. No. 1. (2012), 73
60
Arif Risdiansyah, “Profesionalieme Wartawan dalam Meliput Berita Hardnews di TVMu
(TV Muhammadiyah) Biro Medan, Skripsi. (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2019), 4
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ini terdapat sisi persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Adapun yang
menjadi sisi persamaan, antara lain dari aspek kategori tulisan, yaitu sama sama
dalam konteks tulisan ilmiah. Persamaan lainnya yaitu dalam hal tema kajian,
sama sama objek pembahasannya adalah masalah profesionalisme wartawan.
Kemudian dari sisi metodologinya yang dipakai dari masing-masing studi relevan
juga adalah kualitatif. Namun demikian pada informasi selanjutnya yaitu ada sisi
perbedaan di antara penelitian relevan terdahulu dengan skripsi ini, antara lain:
Dari sisi lokasi penelitiannya, ada perbedaan yang mendasar, karena penelitian ini
dilakukan di media online IMCNews.ID sedangkan lainnya meneliti di lokasi lain.
Selanjutnya perbedaan juga Nampak dari teori yang digunakan. Tahun
penelitiannya juga bervariasi dan tidak sama. Demikianlah letak persamaan dan
perbedaan di antara penelitian tersebut.

BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sekilas Tentang IMCNews.ID
IMCNews.ID adalah kolaborasi antara media dan teknologi. Kebanyakan
media online dibangun sebagai bagian dari pengembangan perusahaan media, atau
dibangun oleh orang-orang media. Tetapi IMCNews.ID justru dibangun oleh
perusahaan teknologi, terdiri dari orang-orang yang peduli dan berpengalaman
terhadap perkembangan media.
Diawali niat baik, tekad dan kemauan yang keras, berdirilah IMCNews.ID.
Portal berita Jambi dengan slogan “Seluruh Dunia Membaca” ini berawal dari
program dialog televisi, dengan nama IMC. Dan selanjutnya berkembang
membangun suatu media online dengan nama IMCNews.ID (Intelektual Media
Center) pada Maret 2016 di bawah bendera PT Tamarona Media Sarana (TMS). 61
IMCNews.ID adalah sebuah situs berita dan informasi online seputar
Provinsi Jambi, Indonesia dan dunia. Media online independen yang update setiap
hari ini telah dipantau oleh ribuan pengunjung setiap harinya. Pengunjung website
ini adalah mayoritas warga Jambi yang berasal dari Kabupaten Kerinci hingga
Tanjung Jabung Timur. Ditambah dengan masyarakat Indonesia, bahkan seluruh
dunia yang bisa mengakses website.62
Kami menyampaikan informasi, mengedukasi, mengupas kasus dan
persoalan secara independen. IMCNews.ID merupakan media restorasi yang
berani memberitakan yang tidak diberitakan media-media pada umumnya. Ketika
baik akan kami kabarkan, dan sebaliknya ketika tidak baik akan kami beritahukan
kepada seluruh dunia.63
PT TMS sendiri merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Tamarona
Mas International, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. PT
TMS bergerak di bidang media online yaitu IMCNews.ID, rumah produksi yakni
IMC Production yang akan memproduksi acara-acara di televisi, salah satunya
61

https://imcnews.id/profil/tentang-kami diakses pada 02 Juni 2021
https://imcnews.id/profil/tentang-kami diakses pada 04 Juni 2021
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adalah IMC Dialog. Kini, PT TMS tengah merancang konstruksi bidang usaha
lainnya. PT TMS akan berekspansi di bisnis media lainnya, yakni stasiun televisi
berita di Provinsi Jambi dengan nama IMC TV.64
Analisa peneliti dari sekilas profil IMCNews.ID terlihat bahwa media
tersebut independen dan bergerak secara online. Media ini bahkan mendapatkan
komentar dan dilihat hingga ribuan viewer.
B. Regulasi Di Dalam IMCNews.ID
1. Syarat Dan Ketentuan
Dengan

Anda

mengunjungi/mengakses

dan/atau

memberikan

informasi dengan mengisi informasi-informasi dan/atau terdaftar pada
layanan-layanan IMCNews.ID (selanjutnya

disebut

Pengguna),

secara

otomatis Pengguna menyetujui syarat-syarat dan ketentuan dan/atau
perubahannya dari waktu ke waktu termasuk maupun tidak terbatas pada
ketentuan

layanan

yang

mengikat

Pengguna

untuk

selalu

mematuhinya. IMCNews.ID berhak untuk menambah atau mengurangi
peraturan dan/atau menambah syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku setiap
saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 65 Dari keterangan di atas dapat
dianalisa bahwasanya pembaca/pengguna media IMCNews.ID akan secara
otomatis mendapatkan syarat dan ketentuan tatkala mengakses berita online
yang disajikan dalam IMCNews.ID
2. Pembatasan Dan Tanggung Jawab
Berita

dan

layanan IMCNews.ID,

foto

Semua
baik

berita

dan

foto

yang

yang

didapat

ada

di
oleh

wartawan IMCNews.ID maupun dari kantor berita IMCNews.ID atau agen
layanan berita lainnya disajikan apa adanya sesuai info yang didapat dari agen
layanan berita. Semua berita dan foto di IMCNews.ID disajikan untuk tujuan
informasi.
Materi dari pembaca IMCNews.ID tidak bertanggung jawab terhadap
materi yang dimuat oleh pembaca atau ditulis oleh pembaca, baik itu berupa
64
65

https://imcnews.id/profil/tentang-kami diakses pada 08 Juni 2021
https://imcnews.id/profil/tentang-kami diakses pada 09 Juni 2021
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komentar pihak ketiga (penggemar), komentar berita, foto, profil dan
sebagainya baik yang tercantum di situs utama IMCNews.ID dan/atau situssitus lain di bawah IMCNews.ID yang meliputi Pro dan Kontra, Jepret Anda
dan

Kabar

Anda.

pengguna

layanan

dengan

ini

membebaskan IMCNews.ID atas segala tuntutan dan atau gugatan dalam
bentuk apapun yang berkaitan dengan isi informasi yang dimuat dan/atau
diberikan pada setiap layanan IMCNews.ID yang dilakukan dengan mengisi
form aplikasi pendaftaran dan/atau melalui layanan IMCNews.ID lainnya di
mana

memungkinkan

pengguna

tidak

diharuskan

untuk

melakukan

pendaftaran terlebih dahulu.66
Dari informasi di atas dapat diketahui dan dianalisa bahwasanya
IMCNews.ID di dalam menyajikan informasinya, memang benar-benar murni
bertujuan untuk kepentingan informasi sehingga apa yang tertulis adalah
fakta-fakta yang objektif.
3. Tanggung Jawab Pengguna Layanan
Ada beberapa tanggung jawab pengguna layanan IMCNews.ID adalah
sebagai berikut:
a. Memberikan informasi yang akurat, baru dan komplit tentang diri
Pengguna saat mengisi segala bentuk formulir yang berlaku pada
setiap layanan IMCNews.ID
b. Selalu menjaga keamanan password dan identifikasi
c. Pengguna menanggung seluruh risiko atas segala bentuk informasi
yang

diberikan

kepada IMCNews.ID pada

setiap

layanan IMCNews.ID termasuk maupun tidak terbatas pada segala
bentuk

data-data

pengguna

yang

diberikan

pada

setiap

layanan IMCNews.ID baik dalam mekanisme pendaftaran ataupun
melalui redaksi IMCNews.ID.67

66
67

https://imcnews.id/profil/tentang-kami diakses pada 11 Juni 2021
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Demikianlah tadi terdapat adanya tiga buah tanggungjawab dari
pengguna layanan di IMCNews.ID sebagai bentuk komitmen antara media
dan pembacanya.
4. Kewajiban Pengguna Layanan
Setiap materi yang diambil dari IMCNews.ID oleh Pengguna wajib
memberi

kredit

dan/atau

kepada IMCNews.ID dengan

menulis IMCNews.ID serta

mencantumkan

memberi

link

logo
ke

halaman IMCNews.ID pada setiap materi yang digunakan. Berikut
ketentuannya:
a. Menggunakan logo IMCNews.ID dan

diberi

link

menuju https://imcnews.id Logo tidak bisa diganti/diedit/diubah
kecuali perubahan ukuran untuk menyesuaikan dengan layout
halaman. Ukuran minimal logo adalah selebar (width) = 100 pixel
dengan tinggi proporsional.
b. Menggunakan alternatif teks 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Sumber: IMCNews.ID (b)

Kata IMCNews.ID diberi link

menuju halaman berita yang diambil. Sebagai contoh:


berita yang diambil adalah: Mahasiswa sempat bajak tiga
feeder busway



pemberian

linknya

adalah

sebagai

berikut:

Sumber: IMCNews.ID


Kata IMCNews.ID diberi link menuju ke halaman berita yang
diambil yaitu: https://IMCNews.ID

c. Menggunakan alternatif teks dengan ketentuan sebagai berikut:
Sumber

berita: IMCNews.ID berita

Kata IMCNews.ID berita

terbaru

diberi

terbaru
link

menuju:

https://imcnews.id.68
Dari keterangan di atas, diketahui bahwasanya terdapat ketenutan
tambahan lagi terkait dengan SOP dalam pemberitaan di media online

68
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IMCNews.ID yaitu dimulai dari menyertakan logo hingga menampilkan
tautan (link) berita yang dimaksudkan.
5. Hak-Hak IMCNews.ID
a. Informasi berupa text, gambar, logo suara dan segala bentuk design
grafis yang ditampilkan di situs IMCNews.ID maupun elemen-elemen
pendukungnya merupakan Hak Cipta IMCNews.ID dan dilindungi
oleh Undang-Undang Hak Cipta. Penyalahgunaan seluruh isi atau
sebagian,

memperbanyak,

menerjemahkan,

menggunakan,

atau

memanfaatkannya tanpa izin tertulis dari pihak IMCNews.ID akan
dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata.
b. Setiap materi yang diambil dari IMCNews.ID wajib memberi kredit
kepada IMCNews.ID dengan
menulis IMCNews.ID dan

mencantumkan
memberi

logo
link

atau
ke

halaman IMCNews.ID pada setiap materi yang digunakan.
c. Berhak untuk mengelola semua informasi dan/atau data-data yang
berikan

oleh

Pengguna

Layanan IMCNews.ID menurut

dalam
peraturan

setiap

pemanfaatan

perundangan-undangan

yang berlaku termasuk maupun tidak terbatas penghapusan data-data
tersebut sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan lebih dini
dari IMCNews.ID
d. Berhak untuk melakukan penyeleksian dan editing sesuai dengan
kebutuhan teknis yang berlaku pada setiap layanan IMCNews.ID atas
segala macam bentuk materi yang diterima dari Pengguna termasuk
maupun tidak tidak terbatas melakukan pembatalan upload sesuai
dengan penilaian tim redaksi IMCNews.ID tanpa bisa diganggu gugat
dan dengan tetap mengacu pada kode etik dan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk setiap materi yang lolos proses
penilaian.
e. Berhak setiap saat dari waktu ke waktu untuk mengubah atau
menghentikan,

untuk

sementara

atau

seterusnya,

setiap

Layanan IMCNews.ID dengan atau tanpa pemberitahuan. Pengguna
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sepakat bahwa IMCNews.ID tidak bertanggung jawab kepada pihak
ketiga manapun atas modifikasi, penangguhan, atau penghentian
pemberian setiap Layanan IMCNews.ID tersebut.69
6. Ganti Rugi
Pengguna setuju untuk mengganti kerugian termasuk biaya
pengacara dan membebaskan IMCNews.ID atas setiap tuntutan dan
gugatan oleh pihak ketiga akibat dari kelalaian Pengguna atas materi datadata

informasi

yang

diberikan/diisikan/diupload

pada

setiap

layanan IMCNews.ID.70
7. Komersial
Pengguna setuju untuk tidak mereproduksi, membuat duplikat,
menyalin,

menjual,

memperdagangkan,

menjual

kembali,

atau

memanfaatkan untuk tujuan komersial atas seluruh materi yang terdapat
dalam layanan IMCNews.ID, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari IMCNews.ID. Pelanggaran dari ketentuan ini akan mengakibatkan
sanksi pidana dan perdata kepada pengguna sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.71
C. Struktur Organisasi IMCNews.ID
Adapun struktur organisasi IMCNews.ID dapat dijelaskan dalam bagan di
bawah ini:72

69

https://imcnews.id/profil/tentang-kami diakses pada 16 Juni 2021
https://imcnews.id/profil/tentang-kami diakses pada 18 Juni 2021
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Penanggung Jawab
Redaksi

Redaktur

Sek. Redaktur

Admin dan
Keuangan

Wa. Redaktur

Tim. Red
MeranginSarolangun

Tim. Red
Bungo-Tebo

Web Development

Tim. Red
TanjabbarTanjabtim

Publisher

Desain Grafis

Adapun posisi dari masing-masing jabatan yang ada dalam bagan di
atas diisi oleh para SDM sebagai berikut:73
No

Nama Lengkap

Jabatan

1

Wisman Waszir

Penanggung Jawab Redaksi

2

Orinda

Redaktur

3

Muhammad Rudi

Redaktur

4

Ari Widodo

Tim Redaksi Wilaah Bungo-Tebo

5

Rhizki Okfiandi

Tim Redaksi Merangin-Sarolangun

73
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6

Hengki Firmansyah

Tim Redaksi Tanjabar-Tanjabtim

7

Sauth Siagian

Web-Develoment

8

Muhammad Riyadh Baafadhal

Publisher

9

Ikhsan

Desain Grafis

10

Irma Ayu

Admin dan Keuangan

11

Melati Nawa

Sekretaris Redaksi

Sebagai gambaran mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing
posisi dari posisi di atas dapat dijelaskan dalam paragraph di bawah ini:
a. Penanggung jawab redaksi: Adalah jabatan yang bertanggung jawab
terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia
harus mengawasi seluruh rubric website yang dipimpinnya. Ia juga
menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional.
b. Redaktur: Adalah jabatan yang memiliki tangung jawab untuk
penyuntingan, dan juga melengkapi naskah-naskah berita yang ditulis
oleh wartawan atau reporter. Redaktur juga biasanya membawahi
bidang-bidang tertentu seperti: ekonomi, politik, kemanan, dan lain
sebagainya).
c. Wa. Redaktur: Jabatan yang memiliki tanggung jawab mendampingi
kerja-kerja yang dilakukan oleh redaktur.
d. Sekretaris Redaksi : Bertanggung jawab dalam menata dan mengatur
undangan dari instansi, lembaga, yang berkaitan dengan pemberitaan,
menghubungi

sumber berita, atau instansi

untuk endataraan,

konfirmasi, atau pembatalan undangan, wawancara, dan kunjungan
kerja.
e. Admin dan Keuangan: Bertanggung jawab dalam hal mengelola tata
administrasi milik perusahaan dan flow keuangan.
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f. Web-Developmen: Bertanggung jawab dalam mengembangkan suatu
sistus web untuk internet atai intranet.
g. Publisher: Bertanggungjawab dalam bidang publikasi dan marketing
kepada khalayak luas.
h. Desain Grafis: Bertugas di dalam layout dan mendesain tampilan dari
suatu berita.
i. Tim Redaksi: Bertanggung jawab dalam mengumpulkan berita di
lapangan untuk diolah menjadi bahan berita.
Dari Sembilan posisi di atas lengkap dengan tupoksi (tugas pokok dan
fungsinya), sangat berkenaan denga menjaga pilar demokrasi. Pilar demokrasi
sendiri dalam konteks wartawan adalah bagaimana media dapat menjadi watch
dog (penjaga) atau kritis terhadap apa yang terjadi pada bangsanya. Tiga pilar
demokrasi yang lain, yaitu: eksekutif, legislative, dan yudikatif, akan lebih
sempurna dan saling mengawasi satu sama lain jika media ikut hadir dalam
menegakkan demokrasi. Oleh sebab itu, mulai dari posisi penanggungjawab
redaksi sampai dengan tim redaksi, harus bekerja dengan professional dan
objektif dalam menaikkan beritanya ke tengah publik.

BAB III
LANGKAH IMCNEWS.ID DALAM MEWUJUDKAN WARTAWAN
YANG PROFESIONALIS DAN KENDALA
YANG DIHADAPI
A. Cara IMCNews.ID Mewujudkan Profesionalisme Wartawan Sebagai
Salah Satu Pilar Demokrasi
1. Menanamkan Kepada Wartawan Untuk Berpihak Kepada Fakta
Menurut pengamatan AJI, salah satu cara agar profesionalitas bisa
diwujudkan adalah dengan cara meningkatkan kesadaran para wartawan
bahwa mereka harus berpihak. Tidak boleh wartawan itu netral, melainkan
harus merpihak pada fakta dan kebenaran public.
[J]urnalis harus berpihak kepada fakta dan kebenaran, dan berpihak
kepada public. Misalnya ada bentokan antara aparat dan warga
misalnya menggusur rakyat kecil, kalau kita netral maka tidak
membela kedua belah pihak. Padahal seharusnya kita berpihak
kepada suara-suara yang tidak punya saluran itu kan. Pol PP
menggusur kan mereka seharusnya adalah berpihak dan
menyuarakan apa yang seharusnya begitu.”74
Apa yang dinyatakan oleh informan di atas dibenarkan oleh salah
seorang informan lainnya yang mengatakan bahwa dalam bekerja ia selalu
berusaha untuk menulis berta sesuai dengan fakta.
[M]engatakan yang sebenarnya ya. meliput berita hardnews harus
berdasarkan fakta yang terjadi. Fakta bisa bersifat local atau
nasional. Banyak peristiwa yang terjadi setiap hari. maka kita harus
melakukan seleksi atau penyaringan fakta atau peristiwa mana
yang cocok dengan visi dan misi Misalnya, berita yang memiliki
pesan moral, edukasi, dan bernilai.”75
Kemudian di dalam melakukan kerja-kerja professional di
lapangan, media IMCNews.ID juga selalu menjaga kualitas tulisan
mereka. Dengan cara melakukan kroscek dengan situasi di tempat lain.
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Wawancara, Sekretaris AJI (Aliansi Jurnalis Independen), Gresi Plasmanto, tanggal 12 Mei
2021. Catatan Lapangan
75
Wawancara, Publisher IMCNews.ID, Muhammad Riyadh Bafadhal, tanggal 09 Februari
2021. Catatan Lapangan
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[B]erita yang bersifat local maka biasanya dilakukan investigasi
lapangan,wawancara dengan sumber dan bila perlu dilakukan
pembandingan dengan melakukan wawancara dengan pakar yang
berkaitan dengan materi berita yang sedang digarap” 76
Di samping melakukan kroscek berita, wartawan di IMCNews.ID
juga diedukasi untuk melakukan perbandingan dengan situasi di daerah
sekitar tempat berita itu terjadi. Untuk menguji kualitas faktanya.
[K]husus untuk peristiwa Nasional, maka kita akan melakukan
kajian apakah peristiwa yang sama terjadi di daerah. Misalnya
kasus DBD yang mewabah. Apakah kasus yang sama terjadi di
daerah, bila sama maka kita akan melakukan garapan dengan
mencari fakta yang ada di daerah.”77
Wartawan di IMCNews.ID juga diajarkan untuk untuk menulis
berita dengan lengkap yaitu memakai rumus 5 W + 1 H sehingga fakta
lapangan dapat dijelaskan dengan benar-benar baik dan utuh.
[T]argetnya adalah Berita adalah Fakta. Peristiwanya benar. Ada
unsur5W+1H nya sebagai syarat sebuah berita. Ada nara
sumbernya bercerita. Dan yang sangat penting adalah berita
memiliki pesan moral sesuai dengan apa ang menjadi prinsi di
perusahaan kita.”78
Sebagaimana wartawan harus dituntut menjadi professional. Baik
itu professional terhadap pemberitaan, narasumber, lalu bagaimana anda
mempertahankan sikap profesionalisme dalam mencari sebuah berita
hardnews.
Untuk membuat suatu berita harus ada prosudernya yaitu berita
yang harus terbaru dan berdasarkan fakta. IMCNews.ID mendorong agar
wartawan bertindak berdasarkan fakta dan rumusan 5 W + 1 H dan hal ini
adalah harga mati yang harus diusahakan.
[B]erita hardnews dan berita apapun yang digali oleh wartawan
kita di IMCNews.ID ini memang kita tekankan haruslah bersumber
dari fakta, bukan opini atau asumsi kami seorang wartawan dan
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mempunyai unsure 5W+1H. Ini adalah prinsir dasar sekali yang
selalu kami katakana kepada para wartawan di lapangan”.79
Dengan adanya fakta di dalam berita, maka sebenarnya IMCNews
secara tidak langsung akan meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas
mereka sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang industry media
online.
[S]elama fakta dengan narasumber yang kuat maka kredibilitasnya
akan terjaga. Hal lain adalah tidak adanya unsure kepentingan dari
jurnalis atau pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan berita itu
sendiri. Oleh sebab itulah maka kami selalu mendorong untuk
wartwan kami tegak lurus dengan berita yang factual.”80
2. Memberikan Pemahaman Kepada Wartawan Agar Menulis Berita
Secara Berimbang
Menurut AJI, bahwasanya wartawan yang professional adalah
wartawan yang mampu menuliskan berita secara berimbang. Berikut
komentar salah seorang informan:
[M]ereka karena kode etik, penafsirannya kan cukup jelas.
Berimbang ini sebenarnya adalah memberikan porsi yang sama
antara pelaku dan korban. Artinya kita tidak hanya mewawancarai
korban saja, tetapi pelaku juga. Misalnya kita bisa wawancara
pengacaranya. Jadi tidak hanya satu sudut pandang. Contohnya
perusahaan yang menggusur tanah, supaya tidak terkena laporan,
kita telah memberitakan itu, maka kita konfirmasi ke perusahaan
itu, jadi harus satu ini agar berimbang. Agar ada suara dari
perusahaan.”81
Aspek keberimbangan dalam menulis berita juga menjadi faktor
professional yang diterapkan di IMCNews.ID kunci dari keberhasilan
dalam menulis berita ada pada letak fakta dan keberimbangan.
[P]ihak kita selalu ya mengedepankan yang namanya
keberimbangan. Itu sangat kita jaga. Saat menulis berita harus
melibatkan dua belah pihak jaid bisa mengkover dua sisi. Dan

79

Wawancara, Penanggung Jawab Redaksi IMCNews.ID, Wisman Wazie, tanggal 08 April
2021. Catatan Lapangan
80
Wawancara, Redaktur IMCNews.Id, Orinda, tanggal 02 Februari 2021. Catatan Lapangan
81
Wawancara, Sekretaris AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Jambi, Gresi Plasmanto, , tanggal
10 Mei 2021. Catatan Lapangan

47

inilah semangat kami menjadi media yang berimbang, jadi tidak
hanya memuat satu pihak saja.”82
Hal yang sama juga dinyaakan oleh informan lainnya yang juga
mengatakan bahwasanya informasi harus dilakukan dengan berimbang.
Tidak boleh hanya sebelah pihak saja, di era reformasi seperti sekarang ini,
pers harus menjalankan tugasnya sebagai pilar demokrasi yang keempat
yaitu dengan cara menyuguhkan informasi kepada khalayak dengan betul
betul berimbang dan cover both side.
[S]elain tidak ada kepentingan pribadi antara wartawan dengan
narasumber. Berita harus berimbang. Dalam menjamin berita yang
berimbang tersebut, kita memang benar-benar menjaga agar berita
yang kita muat adalah berita yang merangkul kedua kepentingan
sama untuk mendapatkan kesempatan berbicara.”83
3. Wartawan Harus Berpihak Kepada Kepentingan Publik
Wartawan yang professional adalah wartawan yang mampu
melayani public dengan fakta-fakta sehingga terjadi control siosial. Dan
dengan demikian, masyarakat tidak terhalangi untuk mendapatkan
informasi yang benar dan valid dari sang wartwan. Hal ini dinyatakan oleh
seorang nara sumber sebagai berikut:
[T]ugas dan fungsinya ya untuk public. Cuma itu sih, harus
berpihak ke public. Selain menjalankan fungsi yang lain.”84
Selanjutnya informan mengatakan penjelasannya adalah sebagai
berikut:
[F]ungsinya dan tugasnya ya memberi informasi dan control social
bagi masyarakat dan harus menjadi watch dog. Kita itu harus
memberikan kritik sebagai watch dog kan artinya anjing penjaga,
tetapi kita menjaga control tadi, bukan menjaga penguasa. Pilar
demokrasi itu kana da dimana ya, eksekutif, legislative, yudukatif,
dan pers. Kalau tidak professional, maka pilar demokrasi akan
picang. Bersyukurlah kita masih mempunyai media yang kritis
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seperti Tempo. Banyak juga jurnalis yang menggalang dana dari
public. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh public, isu
apa.”85
Lebih jauh lagi peneliti mendapatkan informasi bahwa fungsi pers
yang sesungguhnya adalah untuk membela rakyat. Fungsi dari jurnalis
memberikan informasi kepada masyarakat dan membela masyarakat,
jikalau di jalan dengan semestinya. Namun semua itu tergantung kembali
kepada pemiliknya medianya. 86
Makna “independen” bukan berarti “netral” seperti yang sering
disalahpahami oleh publik. Netralitas hanyalah salah satu sikap atau
pendirian wartawan dalam kebijaksanaan redaksional ketika hendak
menyiarkan pemberitaan. Tetapi independensi wartawan mengandung
makna lebih luas dari netralitas, yaitu sikap atau pendirian apa pun
termasuk netral atau imparsial sesuai dengan pertimbangan profesional
wartawan dengan mengingat tujuan pemberitaan demi kepentingan
umum.87
4. Wartawan Mampu Memverifikasi Berita
Setiap wartwan yang professional itu harus mampu untuk
memverifikasi berita dengan baik dan benar. Inilah kompetensi utama
yang harus dijalankan.
[I]ni sebenarnya soal verifikasi, itu jurnalis harus taan kepada
fakta. Kalau ini sudah dijaga, kita verifikasi ke lapangan dan tidak
mengaburkan fakta pasti akan terjada keakurasian kita itu. Harus
taan verifikasi lah. Misalnya infirmasi kebakaran, maka itu benar
atau tidak terjadinya, maka harus dicek betul betul, jangan jangan
ini kejadian kebakaran yang kemarin.”88
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Media IMCNews juga menekankan kepada wartawan untuk
melakukan verifikasi data. Jangan hanya sekedar menulis berita saja,
namun tidak paham apa nilai dari tulisan itu berbobot atau tidaknya.
[F]akta harus diungkapkan dengan jujur. Bila fakta memiliki kaitan
dengan dua belah pihak maka harus dilakukan chek and richek atau
konfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait.”89
5. Memberikan Pemahaman Tentang Pentingnya Kode Etik Dalam
Bertugas
Salah seorang informan menerangkan bahwasanya diperlukan
pemahaman kode etik dalam diri setiap wartawan di dalam menjalankan
tugas mereka di lapangan.
[K]alau sudah terjadi akan berbahaya sudah urgen. Namanya juga
profesi, maka harus prifesional. Profesi ini harus pro dan berbeda
dengan pekerjaan biasa. Dia harus tunduk dengan kode etik. Kalau
menyalahi profesi, maka ini tidak bisa ditolerir lagi dan
mengancam pilar demokrasi tadi.”90
Saat ini banyak wartawan dan juga media elektroniknya tidak
menjalankan tugasnya dengan semestinya, mereka tidak menyuarakan
berita dengan berimbang,91 menyebarkan informasi secara baik tanpa
mementingkan pihak penguasa. harus dipastikan bebas dari kepentingankepentingan pihak yang dapat mempengaruhi kejujuran sebuah berita.
Serta harus menyesuaikan diri dengan kode etik yang mengikat di
IMCNews ini.
[T]erkait dengan penguasa (sebuah Pemerintah Daerah/ Polridan
TNI) maka sebuah berita sering memiliki kaitan atau benang merah
dengan penguasa. Selama kepentingan itu tidak mempengaruhi
atau mengubah fakta yang sesungguhnya tidak masalah. Namun,
bila kepentingan itu mengubah fakta maka jurnalis atau redaksi
akan mengabaikannya.”92
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Berbicara mengenai kode etik, apa yang dilakukan oleh
IMCNews.ID adalah dengan cara melakukan dan menjalankan kode etik
tersebut dalam menjalankan profesi mereka. Dengan demikian, maka di
dalam melakukan tugasnya dalam menjaga pilar demokrasi, wartawan
IMCNews.ID memang benar-benar diarahakan untuk memakai kode etik
tersebut di lapangan.
Ketika wartawan meliput sebuah berita dan berita tersebut
membutuhkan hasil wawancara dari narasumber. Bagaimana etika jurnalis
dalam mewawancarain narasumber. Etika seorang jurnalis dalam
melakukan proses wawancara adalah: sopan dengan penggunaan bahasa
yang santun.93
“Dan tidak memaksakan kehendak, menjelaskan persoalan yang
ada, dan meminta tanggapan narasumber dengan baik. Bila ada
fakta yang dinilai cukup serius lakukan konfirmasi ulang untuk
memastikan jawaban narasumber tidak salah. Bila narasumber
tidak mau memberi keterangan atau tidak mau memberikan
data/identitasnya, maka seorang jurnalis harus menghargainya” 94
Terkait dengan etika ini, seorang informa lainnya juga memberikan
keterangan sebagai berikut:
[I]nforman kedua mengatakan penting bagi wartawan menguasai
tata cara dan etika wawancara terhadap narasumber. Etika seorang
sebelum mewawancarai narasumber sebaiknya wartawan
menunjukkan identitas diri dan serta melakukan pendekatan
sebelum melakukan wawancara”95
Demikianlah tadi peneliti uraikan mengenai poin-poin apa saja langkah
yang

telah

diambil

oleh

pihak

IMCNews.ID

di

dalam

menjaga

profesionalisme para wartawannya. Selanjutnya peneliti akan menguraikan
apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak IMCNews di dalam
niat untuk menjaga profesionalisme tersebut.
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B. Kendala Yang Dihadapi Oleh IMCNews.ID Dalam Mewujudkan
Profesionalisme Wartawan Mempertahankan Pilar Demokrasi
Sebagai media yang berkecimpung dalam dunia informasi, IMCNews
di dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar demorasi, tentunya mengalami
tantangan di lapangan. Apalagi terkait mewujudkan profesionalismenya
sebagai media informasi. Oleh sebab itu, dalam sub judul ini, peneliti
mencoba untuk menguraikan apa saja kendala-kendala yang di temui oleh
IMCNews.ID untuk professional

dalam

perannya

menegakkan pilar

demokrasi. Kendala-kendala tersebut dijelaskan dalam paragraph di bawah ini:
1. Adanya Oknum yang Menghalangi Tugas Wartawan
Mengenai profesionalisme seorang jurnalis dalam memroduksi
sebuah karya jurnalistik yang erat kaitannya sebagai salah satu pilar
demokrasi tentunya, seorang jurnalis hingga saat ini masih saja terjadi
adanya oknum yang terkadang berusaha menghalangi jurnalis ketika
melaksanakan tugas liputan. Hal ini kerap terjadi ketika jurnalis
menjalankan tugas meliput siaran berita sengketa dan persoalan hukum
yang menimpa seseorang.
“Contoh yang paling anyar terjadi adanya oknum perwira polisi
yang berusaha menghalangi jurnalis dari salah satu media nasional
yang berkantor di Provinsi Jambi. Tengah mengambil gambar
proses eksekusi lahan di wilayah Muaro Jambi. Saat itu, aksi
oknum perwira polisi menghalngi seorang jurnalis terjadi di
lapangan Akso Dano, di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan,
Kabupaten Muaro Jambi.”96
Kegiatan peliputan tersebut merupakan aksi penolakan dari ahli
waris terhadap lapangan Akso Dano yang akan dipasang plang asset milik
Negara oleh pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri Muaro Jambi.
Padahal kawasan yang diliput oleh wartawan tersebut bukanlah tenpat
tertutup. Melainkan tempat terbukan public yang disaksikan banyak orang
ditempat kejadian tersebut.
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“Saat itu dia (wartawan) sedang merekam video siaran langsung di
facebook tribun Jambi, tiba-tiba suara satu diatanra anggota polres
muaro Jambi berpangkat Kompol dari tengah keramaian
masyarakat menyaksikan itu, mengabit-abitkan tangan dari atas
trotoar sembari melompat mendekati jurnalis itu. Saat itu juga
aksinya menepikan dan menanyakan dengan nada tidak
mengenakkan dan dia pun dibwa ketempat sepi yang berjarak tiga
meter dari keramaian.”97
Analisa peneliti dari informasi di atas, ternyata pekerjaan sebagai
jurnalis mendapatkan tantangan luar biasa dari oknum-oknum yang
menghalangi proses pemberitaan.
2. Kurang Terbukanya Fakta dan Data dari Narasumber
Mengenai prodesionalisme jurnalis dalam memproduksi sebuah
karya jurnlistik yang kaitannya sebagai salah satu pilar demokrasi tentunya
tidak terlepas dengan adanya narasumber. Kendala yang kerap terjadi oleh
jurnlis di lapangan bukan hanya wartawan IMCNews.ID saja, antara lain
adalah: masih adanya narasumber yang tidak terbuka yang tidak
mengetahui tugas dan fungsi jurnalis. Misalnya saja di era kterbukaan
informasi seperti saat ini, masih ada narasumber yang enggan terbuka
mengenai data.98
Di samping beberapa kendala utama di atas peneliti juga menganlisa
bahwa adanya kendala tambahan terkait begitu sulitnya seorang wartawan
untuk bekerja secara professional. Beberapa kendala tambahan yang juga
menjadi indikasi adalah dijelaskan dalam paragraf sebagai berikut:
1. Harus Mengejar Deadline
Selama menjadi wartawan IMCNews.ID dan selama meliput
pemberitaan yang ada dilapangan, lalu adakah kasus terberat yang diliput.
Informan mengatakan selama menjadi wartawan kendala untuk proesional
juga adakalanya disebabkan dari mengejar deadline.
[P]eristiwa besar ini membutuhkan energy jurnalis. Pengambilan
gambar yang tidak mudah karena pembatasan akses. Pencarian data
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korban yang tidak mudah. Pada sisi lain kita dihadapkan dengan
waktu atau deadline berita. Kadang wartawan menjadi serba
tanggung, juga kadang harus cepat naik beritanya, tapi kadang
butuh waktu juga kan agar datanya lengkap.”99
Deadline

berita

yang

terlalu

mepet

membuat

wartawan

IMCNews.ID mau tidak mau harus sesegera mungkin menaikkan berita.
Makanya dari sini kemudian kendala yang ditemukan adalah menimbulkan
kendala yang berbahaya yaitu wartawan cenderung mengambil jalan pintas
dan mengutip-ngutip berita dari medsos. Inilah yang kurang baik untuk
nasib IMCNews.ID kedepannya jika tidak disikapi secara serius.
Di era millenial saat ini, banyak wartawan mengambil berita di
media social dan juga melakukan melakukan plagiat dalam pemberitaan.
Memang saat ini hanpir 70 persen wartawan melakukan mengambil
gambar di media social, namun hal tersebut harus diperiksa terlebih dahulu
kepada pimpinan redaksi.
Mengenai profesionalisme jurnalis dalam memproduksi karya
jurnalistik yang kaitannya mempertahankan pilar demokrasi tentunya
seorang jurnalis harus mengejar kecepatan waktu atau deadline dalam
menghasilkan karya jurnlistik atau berita.
Seorang jurnalis dituntut untuk mengejar deadline ini karena media
online di Jambi sudah terlalu banyak jumlahnya. Maka dari itu mengejar
deadline ini memerlukan agar berita bisa cepat dipublikasikan. Karna
untuk

mendapatkan

banyaknya

pembaca

pada

media

yang

mempublikasina beritanya pertamakali dari media yang lain.
Namun dalam analisa peneliti di lapangan, acapkali demi mengejar
kecepatan berita ini, malah ada yang luput dari sebuah karya jurnalistik
sehingga menjadi berita yang tidak berdasaek pada fakta yang mendalam,
dan utuh. Hanya demi cepat naik saja.
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2. Kesulitan Dalam Mengungkapkan Fakta
Peneliti juga mengamatai bahwa adanya kendala dalam hal
menungkapkan fakta di lapangan. Hal ini terjadi, khususnya bagi para
wartawan IMCNews.ID yang masih junior saat mereka baru baru saja
bergabung sebagai wartawan di lembaga media online tersebut. Kendala
tersebut inilah kemudian yang membuat kesulita tersendiri di kalamgan
“wartawan baru” dalam mengungkapkan fakta-fakta berita di lapangan.100
Dalam pengamatan peneliti di lapangan, juga ditemukan adanya
fakta lapangan bahwa ada sebagain wartawan yang kesulitan di dalam
mengungkapkan fakta, hal ini biasanya dialami oleh para wartawan junio
yang masih belum memiliki banyak teori-teori di dalam menjalankan
tugas. Atau dalam bahasa mereka dikenal dengan istilah jam terbang yang
masih minim.
3. Narasumber Kurang Kooperatif
Ketika wartawan meliput sebuah berita dan berita tersebut
membutuhkan hasil wawancara dari narasumber. Bagaimana etika jurnalis
dalam mewawancarain narasumber. Etika seorang jurnalis dalam
melakukan proses wawancara adalah: sopan dengan penggunaan bahasa
yang santun. Hal ini sebagaimana diungkakan oleh pihak IMCNews.ID
kepada peneliti sebagai berikut:
[D]an tidak memaksakan kehendak, menjelaskan persoalan yang
ada, dan meminta tanggapan narasumber dengan baik. Bila ada
fakta yang dinilai cukup serius lakukan konfirmasi ulang untuk
memastikan jawaban narasumber tidak salah. Bila narasumber
tidak mau memberi keterangan atau tidak mau memberikan
data/identitasnya, maka seorang jurnalis harus menghargainya” 101
Kadangkala ada satu waktu dimana wartawan kita kesulitan untuk
meminta keterangan dari nara sumber, hal ini juga mejadi kendala bagi
IMCNews di lapangan. Keadaan ini sebagaimana dinyatakan oleh
informan:
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[N]arasumber susah atau tidak mau di wawancarai dan hal ini
merupakan salah satu kendala dari seorang jurnalis. Untuk
mengatasinya kendala tersebut biasanya kami wartawan melakukan
pendekatan dan menyakinkan narasumber. Oleh sebab itulah maka
memang kita sangat ingin berkoordinasi dengan narsum langsung.
Meskipun kadangkala untuk mencapai kesana sulit.”102
Ketika menghadapi nara sumber yang kurang kooperatif, maka
langkah-langkah yang biasanya akan diambil adalah wartawan menjadi
perlu menyesuaikan diri dan mempersiakan strategi atau pendekatan
tertentu, hal ini menjadi kendala karena harus sabar menunggu yang
kadangkala bisa menyita banyak waktu wartawan IMCNews.ID
[P]enting bagi wartawan menguasai tata cara dan etika wawancara
terhadap narasumber. Etika seorang sebelum mewawancarai
narasumber sebaiknya wartawan menunjukkan identitas diri dan
serta melakukan pendekatan sebelum melakukan wawancara. Jadi
ya untuk menyiasatinya itu kita harus cari cari pendekatan yang pas
agar narsum kita nyaman sehingga data-data bisa diperoleh dengan
melimpah.”103
Dari hasil wawancara di atas semakin jelas kelihatan bahwasanya mereka
mengalami kesulitan juga dalam menjalankan tugas sebagai wartawan ketika
menghadapi seorang sumber berita yang sulit dan tidak kooperatif. Berdasarkan
pendalaman di lapangan, ketidakooperatifan mereka ini biasanya disebabkan dari
dua faktor, yang pertama adalah murni karena faktor kesibukan dari porfesi nara
sumber itu sendiri, sedangkan faktor yang kedua adalah karena memang nara
sumber menghindari wartawan untuk mengambil keterangan.
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BAB IV
UPAYA UNTUK MENGATASI KENDALA YANG DIHADAPI OLEH
IMCNEWS.ID DALAM MEWUJUDKAN
PROFESIONALISME WARTAWAN
A. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Oleh IMCNews.ID
Dalam Mewujudkan Profesionalisme Wartawan Sebagai Salah Satu Pilar
Demokrasi
1. Memberikan Pelatihan Kepada Wartawan
Seyogyanya agar kualitas wartwan dapat meningkat, maka ada
beberapa upaya yang bisa dilakukan dengan baik. Adapun hal-hal yang
bisa dilakukan oleh IMCnews.ID misalnya adalah dengan memberikan
pelayananan pelatihan dahulu kepada para wartawan, jangan langsung
diterjunkan ke lapangan. Berikut keterangan informan:
[I]ni kembali ke iklim medianya. Seharusnya media harus
rekrutmen jurnalis harus ada pelatihan, jangan langsung dilepas ke
lapangan. Menjalankan seperti rapat, penggajian dengan layak, Ini
berhaya karena membuka peluang jurnalis menerima upah dari
luar.Minimal standar UMR lah, dan merangkap dengan iklan,
padahal mereka jurnalis bagaimana mau prifesional kan. Muaranya
ini sangat kompleks ya. Karena mereka bikin media hanya sekedar
bukan untuk fungsi awalnya saja tadi. Jurnalis jangan langsung
lepas. Meskipun pelatihan itu hanya dari presma, jangan sampai
terjadi penyalahan profesi.”104
Selanjutnya beliau juga menyarankan untuk mengikuti pelatihanpelatihan yang banyak dilaksanakan secara virtual saat ini. Dan ini bisa
menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan baik kedepannya.
[B]elajar. Kan banyak pelatihan pelatihan jurnalis muda, dan
isitilahnya itu ya harus berkembanglah. Kan banyak sekali itu
ruang-ruang diskusi. Apa yang harus kita lakukan dan lain
sebagainya. Profesionalisme itu sesuatu yang urgen, dan melekat
terus.”105
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2. Melengkapi Fasilitas (Sarana Dan Prasarana) Bagi Wartawan
Salah satu fasilitas yang paling utama adalah kondisi kantor yang
nyaman tentunya, sehingga semangat para wartawan di lapangan juga
lebih professional di dalam menjalankan tugas mereka.
[S]ecara ini mereka sudah ada punya kantor, sudah punya juga
wartawan ini yang masih ada kendala. Wartawan ini tidak ada. Ya
memang harus ada penanggung jawab beritanya juga bagaimana.
Kedepannya memang fasilitas harus diberikan kepada wartawan
kita. Apalagi pandemic covid-19 semua online mereka paling tidak
butuh kuota dan sebagainya.”106
3. Meningkatkan Kesejahteraan Para Wartawan
Dasar utama yang juga bisa diupayakan untuk meningkatkan
profesionalitas di kalangan wartawan adalah dengan cara memberikan
insntif yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh para wartawan
di lapangan. Dengan adanya gaji yang seimbang, tentunya akan berefek
kepada hasil kerja yang nyata.
[G]aji yang layak dan juga tentang perlindungan hukum. Kalau
perusahaan mau mengandalkan marketing, ya jangan
melibatkan wartawan nya atau jurnalisnya. Strukturnya harus
ada marketingnya. Jurnalis tidak boleh nyari pendapatan
tambahan dari iklan, dia harus keluar dari jurnalis.”107
Berdasarkan pengamatan peneliti selama di lapangan, ditemukan
adanya fenomena minimnya upah yang diperoleh bagi para wartawan
tersebut di dalam bertugas. Sehingga upah yang minim ini akan menjadi
pemicu tugas-tugas di lapangan menjadi tidak professional.
Misalnya ketika ada tawaran untuk membuat berita pesanan, bisa
jadi hal ini menarik bagi wartawan tersebut, karena semata-mata untuk
memenuhi kebutuhan fisiologis nya seperti makan dan minum. Akan
tetapi, jika saja upah yang mereka dapatkan layak, maka tentu tawaran-
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tawatan seperti ini akan ditoak dan wartawan tetap menjadi professional
dalam bertugas.
B. Analisis Penelitian
Perkembangan media massa beberapa tahun terakhir ini sangatlah cepat.
Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai media massa, baik media cetak
maupun media elektronik, termasuk media online seperti IMCNews.ID.
Perkembangan pers saat ini cukup baik setelah adanya reformasi tahun 98.
[S]ejak itu perkembangan cukup maju, artinya lembaga pers
mengisyaratkan boleh orang berlomba-lomba untuk membuka perusahaan
yang bergerak di bidang media. Artinya media banyak tumbuh mau itu
media online, cetak dan media elektronik. Akan tetapi regulasinya tidak
mengimbangi dengan pertumbuhan pers itu sendiri, sehingga yang terjadi
kebablasan. Banyak pers yang di adukan dan juga tidak berkompeten.
Sebab wartwan harus kompeten, yang mana wartawan di uji melalui uji
kompetensi jurnalis televise. Yang UKJT ini baru dilakukan di Sumatera
Utara pada tahun 2018. Yang mana UKJT sudah syarat salah satu
Profesional dari seorang jurnalis.”
Menurut analisa peneliti di lapangan, bahwasanya sangatlah wajar apabila
dibutuhkan yang namanya profesionalisme bagi wartawan, karena tingkat
perkembangan pers saat ini sangat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini sebagaimana
dikatakan oleh informan sebagai berikut:
[P]erkembangannya cukup bagus banyak media media online yang dibuat
oleh kelompok atau perorangan. Dan perkembangan sepuluh tahun
terakhir ini pesat untuk perkembangan pers. Seperti itu. Muncul mediamedia baru apalagi kalau di era sebelum reformasi, sulit. Karena ada
syarat-syarat: SIUP, departemen penerangan. Ada UU 40 tentang pers
diberi kelonggaran, makanya di era reformasi berkembang banyak. Secara
umum skala nasional dan Jambi berkembang sangat siginifikan untuk pers
ini. Dengan ditandai adanya muncul media-media tadi.”108
AJI sendiri memiliki pandangan bahwasanya, masih adanya beragam
media yang ada di Jambi, secara umum. Dan bisa jadi dialami juga oleh
IMCNews.ID terkait dengan masalah prifesionalime di kalangan wartawan
tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapna sebagai berikut:
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[M]asih banyak media yang kurang professional dalam jurnalisme itu.
Kurang edukasi kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan. Kalau
misalnya media yang berbadan hukum melakukan kesalahan bisa ke ranah
UU Pers. Tetapi pelanggaran terjadi, sekarang ini banyak ini lari ke polisi,
padahal ada sengketa harus ke dewan pers dulu. Banyak itu kekurangan,
mungnkin dari pemerintah dan elaku media itu sendiri harus konsen.
Misalnya untuk media, mereka belum seutuhnya, seharusnya mereka bisa
melepaskan diri antara bisnis dan tujuan etis atau ada pagar api. Kalau
saya lihat mereka melanggar pagar api ini, jadi saling butuh sehingga
kacau, padahal harus terpisah. Contohnya click bait, kan yang dirugikan
adalah public lagi kan. Padahal fungsi pers bukan keuntungan saja.”109
Observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, menimbulkan satu
analisa bahwa setidaknya apa yang dilakukan oleh IMCNews secara umum telah
berusaha untuk menjalankan profesinya sebagai penjaga pilar demokrasi dengan
sebaik-baiknya. Mengingat perkembangan pers saat ini sudah lebih baik dan
tujuan yaitu mewujudkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab menurut
anda tujuan tersebut sudah terealisasi dengan dan benar. Sudah mulai terelesiasi,
sudah mengarah pers yang lebih baik. Hal ini diperkuat dengan pendapat salah
seorang informan yang menjelaskan sebagai berikut:
[A]rtinya sekarang regulasi sudah jelas kemerdekaan pers, orang yang
melakukan kesalahan terhadap pemberitaan dan media sanksi hukumnya
sudah jelas pidana namun kemerdekaan pers saat ini bergantung kepada
pemilik media tersebut. Di sinilah kita selaku yang bergerak di media
online ya harus sangat hati-hati sekali.”110
Yang harus dilakukan seorang jurnalis dalam menjaga keakuratisasi berita.
Keakuratisasi berita pada media elektronik menjadi kiblat bagi kita dengan artian
tidak bisa mengada-ngada suatu berita. Hal ini dilakukan demi menegakkan pilar
demokrasi tersebut.
Standar yang harus dimiliki jurnalis sebagai jurnalis professional dan
beritegrtas seperti apa. Ada beberapa syarat untuk menjadi jurnasil professional
dan kompeten yaitu berpendidikan Strata 1. Namun di lapangan, tidak jarang kita
temukan masih adanya lulusan yang tidak sesuai dengan profesi jurnalis. Hal ini
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dalam pandangan anlisis peneliti, memang harus menjadi konsen paa pihak agar
media mengontrol betul-betul di dalam proses rekrutmen staffnya dan
wartawannya tentunya.
Dari hasil yang didapatkan dilapangan, terlihat bahwa profesionalisme
merupakan salah satu komponen penting dalam meliput suatu berita. Profe
(Profesionalisme) penghargaan atas karya etika profesi berarti suatu cabang ilmu
yang secara sistematis merefleksikan moral yang melekat pada suatu pofesi. Etika
profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada
pelaksaan fungsi profesionalsime tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang
profesi itu.
Peliputan berita profesionalisme dalam berkerja sangat menuntut sesorang
wartawan dalam proses pemberitaan atau proses penyajian berita dari awal hingga
akhir, sehingga berita yang dihasilkan layak dikonsumsi oleh publik. Wartawan
sangat penting untuk mengetahui pedoman saat melaksanakan perkerjaan.
Pertama, sudut pandang atau penyusun berita, kedua keakuratan data yang
digunakan wartawan untuk berita yang disebarkannya. Ketiga, konsekuensi
pemberitaan yang dilakukan wartawan. Dan keempat, kode etik jurnalistik
siapapun wajib mematuinya.
Di Indonesia, wartawan adalah sebuah profesi dan menjadi wartawan
merupakan pilihan profesional. Bagaimana wartawan mendefinisakan pekerjaan
akan mempengaruhi isi media yang ia produksi. Dalam UU Pers No. 49/1999 Bab
I pasal I ayat I tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) beserta
penjelasanya. Wartawan Indonesia menempuh cara cara yang profesioanl dalam
melaksanakan tugas jurnalistik. Ada delapan atribut profesioanl wartawan di
antaranya:
1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
2. Menghormati hak privasi;
3. Tidak menyuap;
4. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya;
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara
dilengkapi dengan keterangan sumber dan ditampilkan secara berimbang.
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6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar,
foto, suara.
7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan
lain sebagai karya sendiri.
8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan
beritainvestigasi bagi kepentingan publik.111
Wartawan dituntut profesional semata-mata bukan hanya karena idealism
yang ada pada profesi tersebut, namun keprofesionalan itu mempengaruhi media
yang mempunyai efek cukup besar terhadap publik. Suatu profesi memerlukan
semangat dan kesungguhan tertentu. Disiplin profesi mengikat setiap anggota
yang telah bergabung ke dalam lingkaran profesi tersebut, sekaligus menolak
hadirnya orang orang yang tidak dapat memenuhi disiplin tersebut ketika
seseorang memilih pekerjaanya sebagai wartawan.
Sedangkan makna “independen” bukan berarti “netral” seperti yang sering
disalahpahami oleh publik. Netralitas hanyalah salah satu sikap atau pendirian
wartawan

dalam

kebijaksanaan

redaksional

ketika

hendak

menyiarkan

pemberitaan. Tetapi independensi wartawan mengandung makna lebih luas dari
netralitas, yaitu sikap atau pendirian apa pun termasuk netral atau imparsial sesuai
dengan pertimbangan profesional wartawan dengan mengingat tujuan pemberitaan
demi kepentingan umum.
Independensi juga berarti bahwa wartawan tidak dapat ditekan oleh
campur tangan dari pihak manapun, termasuk dari pemilik perusahaan pers situ
sendiri. Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh 29 organisasi wartawan dan
perusahaan pers pada 14 Maret 2006 dan dikukuhkan oleh Dewan Pers pada 24
Maret 2006, menegaskan dalam Pasal 1; “Wartawan Indonesia bersikap
independen”. Penafsiran kode etik itu mengatakan; “Independen berarti
memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur
tangan, paksaan dan intervensi pihak lain.
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Misal seorang wartawan yang bertugas di sebuah pengadilan memiliki
'hubungan yang terlalu baik' dengan kepala pengadilan, suatu saat terjadi tindak
korupsi di pengadilan tersebut oleh sang kepala pengadilan, bukan tidak mungkin
kualitas pemberitaan terhadap kepala pengadilan akan berbeda dengan fakta yang
sebenarnya hanya karena 'hubungan yang terlalu baik' tersebut. Independensi
harus dilakukan dengan bebas nilai ditambah dengan keberanian seorang
wartawan untuk mewartakan kebenaran serta berani untuk melawan berbagai
tekanan yang datang kepada mereka
Kemudian analisa peneliti selanjutnya adalah dengan adanya jargon:
“Tolak Amplop”. Poin ini dianggap penting karena dapat memengaruhi kinerja
wartawan di lapangan. Namun bagi wartawan, poin ini amat berat dilakukan di
tengah kondisi kesejahteraan yang memprihatinkan saat ini.
Profe (Profesionalisme) penghargaan atas karya etika profesi berarti suatu cabang
ilmu yang secara sistematis merefleksikan moral yang melekat pada suatu pofesi.
Etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada
pelaksaan fungsi profesionalsime tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang
profesi itu DI Indonesia wartawan adalah sebuah profesi dan menjadi wartawan
adalah pilihan professional. Bagaimana wartawan mendefinisikan pekerjaanya
akan mempengaruhi isi media yang ia produksi.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai
berikut:
1. Cara IMCNews.ID Mewujudkan Profesionalisme Wartawan Sebagai Salah
Satu Pilar Demokrasi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti:
menanamkan kepada wartawan untuk tidak netral, tetapi harus berpihak
kepada fakta, memberikan kepada wartawan tentang konsep menulis berita
secara berimbang, wartawan harus berpihak kepada kepentingan public,
karena sejainyawartawan adalah perpanjangan lidah dari masyarakat yang
tidak mampu atau berani bersuara, wartawan harus mampu untuk
memverifikasi berita, memberikan wawasan tentan pentingnya untuk
menajga kode etik dalam bertugas.
2. Kendala

Yang

dihadapi

oleh

IMCNews.ID

dalam

Mewujudkan

Profesionalisme Wartawan Sebagai Salah Satu Pilar Demokrasi antara lain
yaitu: oknum yang menghalangi tugas seorang wartawan, wartawan dipacu
untuk mengejar berita deadline sehingga waktu yang terbatas menurunkan
kualitas tulisan, adanya fenomena wartawan junior yang masih belum
mahir dalam mengungkapkan fakta, dan posisi nara sumber yang kurang
kooperatif.
3. Upaya untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi oleh IMCNews.ID dalam
mewujudkan Profesionalisme Wartawan Sebagai Salah Satu Pilar
Demokrasi yaitu dengan cara: memberikan pelatihan kepada wartawan,
melengkapi fasilitas bagi para wartawan baik itu sarana dan prasarananya,
dan meningkatkan kesejateraan para wartawan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang peneliti peroleh dari keterangan di atas,
maka dapat direkomendasikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:
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IPD (INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA)
JUDUL PENELITIAN: URGENSI PROFESIONALISME WARTAWAN
DALAM MEMPERTAHANKAN PILAR DEMOKRASI
(Studi pada Media IMCNews.ID)

A. PEDOMAN OBSERVASI
1. Peneliti mengamati beberapa hal yang terkait dengan profesionalisme
yang ada pada wartawan IMCNews.ID;
2. Peneliti mengamati beberapa hal terkait dengan kendala yang dihadapi
untuk mewujudkan profesionalisme tersebut;
3. Peneliti mengamati apa saja upaya yang diambil oleh IMCNews.ID untuk
mengatasi kendala di dalam mewujudkan profesionalisme wartawan
tersebut.

B. PEDOMAN WAWANCARA
1. Pertanyaan kepada ketua wartawan Jambi:
a. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pers, dan media massa,
bagaimana pandangan anda tentang perkembangan pers saat ini?
b. Mengingat bahwa tujuan yaitu mewujudkan kemerdekaan pers yang
bertanggung jawab apakah menurut anda tujuan tersebut sudah
terealisasi dengan dan benar?
c. Bagaimana pandangan anda tentang jurnalis yang tidak berimbang
dalam menyuarakan berita?
d. Menurut anda apa tugas dan fungsi dari jurnalis yang sesungguhnya?
e. Apa yang harus dilakukan jurnalis dalam menjaga keakuratisasi berita?
f. Menurut anda standar yang harus dimiliki jurnalis sebagai jurnalis
professional dan beritegritas seperti apa?
g. Bagaimana tanggapan anda tetang jurnalis yang menyalahkan profesi?
h. Menurut anda apa yang harus di kembangkan dari jurnalis dalam
mendalami profesi sebagai jurnalis?

2. Pertanyaan kepada wartawan IMCNews.ID:
a. Bagaimana persiapan anda dalam mencari berita untuk IMCNews.ID?
b. Apakah ada target tertentu yang harus di penuhi dalam peliputan berita
IMCNews.ID?
c. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh wartawan IMCNews.ID ketika
meliput berita dan cara menyikapi kendala tersebut?
d. Apakah

IMCNews.ID telah menjalankan tugasnya sebagai media

penyebar informasi secara baik tanpa mementing pihak penguasa?
e. Apakah IMCNews.ID memberitakan berita dengan berimbang?
f. Adakah kasus terberat yang pernah anda liput?
g. Bagaimana cara anda sebagai wartawan IMCNews.ID

dalam

mempertahankan sikap profesionalisme dalam mencari berita?
h. Bagaimana prosedur dan mekanisme dalam pembuatan berita di
lembaga IMCNews.ID ini?
i. Bagaimana cara anda dalam menjaga kreadibilitas sebuah berita?
j. Bagaimana etika jurnalis diterapkan oleh IMCNews.ID

dalam

mewawncarai narasumber?

C. PEDOMAN DOKUMENTASI
1. Peneliti

mendokumentasikan

sesi

wawancara

dengan

nara

sumber/informan;
2. Peneliti meminta dokumen file soft copy terkait dengan profil atau sejarah
ringkas terkait media IMCNews.ID
3. Peneliti mengambil foto atau dokumen lainnya yang dianggap relevan.

JADWAL PENELITIAN
Bulan
No

Maret

Kegiatan
1

1

Pengajuan
Proposal

Judul

2

Pembuatan Proposal

3

Acc proposal

4

Seminar Proposal

5

Pengajuan Proposal kep
ada Dosen Pembimbing

6

Perbaikan Proposal

7

Izin Riset

8

Pelaksanaan Riset

9

Penyusunan Data

10

Penulisan Skripsi

11

Sidang Munaqasah

2

April
Mei
Minggu Ke

Juni

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DOKUMENTASI LAPANGAN

CATATAN LAPANGAN
1. Bagaimana pandangan anda tentang perkembangan pers saat ini?
Perkembangannya cukup bagus banyak media media online yang dibuat
oleh kelompok atau perorangan. Dan perkembangan sepuluh tahun
terakhir ini pesat untuk perkembangan pers. Seperti itu. Muncul mediamedia baru apalagi kalau di era sebelum reformasi, sulit. Karena ada
syarat-syarat: SIUP, departemen penerangan. Ada UU 40 tentang pers
diberi kelonggaran, makanya di era reformasi berkembang banyak. Secara
umum skala nasional dan Jambi berkembang sangat siginifikan untuk pers
ini. Dengan ditandai adanya muncul media-media tadi.
2. Apakah tujuan pers telah terealisasi dengan benar?
Kalau AJI belum cukup baik. Misalnya masih banyak media yang kurang
professional dalam jurnalisme itu. Kurang edukasi kepada masyarakat, dan
pemangku kepentingan. Kalau misalnya media yang berbadan hukum
melakukan kesalahan bisa ke ranah UU Pers. Tetapi pelanggaran terjadi,
sekarang ini banyak ini lari ke polisi, padahal ada sengketa harus ke dewan
pers dulu. Banyak itu kekurangan, mungnkin dari pemerintah dan elaku
media itu sendiri harus konsen. Misalnya untuk media, mereka belum
seutuhnya, seharusnya mereka bisa melepaskan diri antara bisnis dan
tujuan etis atau ada pagar api. Kalau saya lihat mereka melanggar pagar
api ini, jadi saling butuh sehingga kacau, padahal harus terpisah.
Contohnya click bait, kan yang dirugikan adalah public lagi kan. Padahal
fungsi pers bukan keuntungan saja.
3. Jurnalis harus netral?
Tidak bisa, jurnalis harus berpihak kepada fakta dan kebenaran, dan
berpihak kepada public. Misalnya ada bentokan antara aparat dan warga
misalnya menggusur rakyat kecil, kalau kita netral maka tidak membela
kedua belah pihak. Padahal seharusnya kita berpihak kepada suara-suara
yang tidak punya saluran itu kan. Pol PP menggusur kan mereka
seharusnya adalah berpihak dan menyuarakan apa yang seharusnya begitu.

4. Bagaimana dengan berita yang tidak berimbang?
Mereka sudah menyalahi kode etik da nada yang bilang, bahwa jurnalis ini
harus netral. Tetapi jurnali harus berpihak, yaitu berpihak kepada
kebenaran. AJI harus berpihak.
5. Kode Etik?
Ada dua puluh, bahkan ada juga yang 11 kode etik.
6. Keberimbangan dalam pemberitaan? Kritik dan komentar?
Mereka karena kode etik, penafsirannya kan cukup jelas. Berimbang ini
sebenarnya adalah memberikan porsi yang sama antara pelaku dan korban.
Artinya kita tidak hanya mewawancarai korban saja, tetapi pelaku juga.
Misalnya kita bisa wawancara pengacaranya. Jadi tidak hanya satu sudut
pandang. Contohnya perusahaan yang menggusur tanah, supaya tidak
terkena laporan, kita telah memberitakan itu, maka kita konfirmasi ke
perusahaan itu, jadi harus satu ini agar berimbang. Agar ada suara dari
perusahaan.
7. Tugas dan fungsi jurnalis yang sesungguhnya?
Tugas dan fungsinya ya untuk public. Cuma itu sih, harus berpihak ke
public. Selain menjalankan fungsi yang lain.
8. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga keakuratan berita?
Ini sebenarnya soal verifikasi, itu jurnalis harus taan kepada fakta. Kalau
ini sudah dijaga, kita verifikasi ke lapangan dan tidak mengaburkan fakta
pasti akan terjada keakurasian kita itu. Harus taan verifikasi lah. Misalnya
infirmasi kebakaran, maka itu benar atau tidak terjadinya, maka harus
dicek betul betul, jangan jangan ini kejadian kebakaran yang kemarin.
9. Standar jurnalis berintegritas dan professional?
Ini kembali ke iklim medianya. Seharusnya media harus rekrutmen
jurnalis harus ada pelatihan, jangan langsung dilepas ke lapangan.
Menjalankan seperti rapat, penggajian dengan layak, Ini berhaya karena
membuka peluang jurnalis menerima upah dari luar.Minimal standar UMR
lah, dan merangkap dengan iklan, padahal mereka jurnalis bagaimana mau
prifesional kan. Muaranya ini sangat kompleks ya. Karena mereka bikin

media hanya sekedar bukan untuk fungsi awalnya saja tadi. Jurnalis jangan
langsung lepas. Meskipun pelatihan itu hanya dari presma, jangan sampai
terjadi penyalahan profesi.
10. Kalau sudah menyalahi profesi?
Kalau sudah terjadi akan berbahaya sudah urgen. Namanya juga profesi,
maka harus prifesional. Profesi ini harus pro dan berbeda dengan
pekerjaan biasa. Dia harus tunduk dengan kode etik. Kalau menyalahi
profesi, maka ini tidak bisa ditolerir lagi dan mengancam pilar demokrasi
tadi.
11. Apa yang harus dikembangkan dari profesi jurnalis?
Belajar. Kan banyak pelatihan pelatihan jurnalis muda, dan isitilahnya itu
ya harus berkembanglah. Kan banyak sekali itu ruang-ruang diskusi. Apa
yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Profesionalisme itu sesuatu
yang urgen, dan melekat terus.
12. Tugas jurnalis?
Fungsinya dan tugasnya ya memberi informasi dan control social bagi
masyarakat dan harus menjadi watch dog. Kita itu harus memberikan
kritik sebagai watch dog kan artinya anjing penjaga, tetapi kita menjaga
control tadi, bukan menjaga penguasa. Pilar demokrasi itu kana da dimana
ya, eksekutif, legislative, yudukatif, dan pers. Kalau tidak professional,
maka pilar demokrasi akan picang. Bersyukurlah kita masih mempunyai
media yang kritis seperti Tempo. Banyak juga jurnalis yang menggalang
dana dari public. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh public, isu
apa.
13. Kendala yang di IMCNews.ID?
Secara ini mereka sudah ada punya kantor, sudah punya juga wartawan ini
yang masih ada kendala. Wartawan ini tidak ada. Ya memang harus ada
penanggung jawab beritanya juga bagaimana.
14. Perlindungan dari perusahaan media?
Gaji yang layak dan juga tentang perlindungan hukum. Kalau perusahaan
mau mengandalkan marketing, ya jangan melibatkan wartawan nya atau

jurnalisnya. Strukturnya harus ada marketingnya. Jurnalis tidak boleh
nyari pendapatan tambahan dari iklan, dia harus keluar dari jurnalis.
15. Media di tahun politik?
Media tidak boleh ikut camur kepada politik praktis.
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