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ABSTRAK 

Berkembangnya teknologi membuat media massa tidak lagi berfokus pada produksi 

media cetak. Media siber makin marak bermunculan tidak hanya pada skala 

nasional, tetapi juga di daerah. Peran dan persaingan media lokal dalam mengawal 

isu lokal di Malang Raya cukup ketat. MalangVoice turut bersaing ketat dengan 

beberapa media lain dalam mengisi wacana isu lokal Malang Raya melalui 

pemberitaan lewat semangat jurnalisme yang kental, dengan memberikan kritik 

terbuka jika dalam proses pengambilan kebijakan dan cara menjalankan tata kelola 

pemerintah dinilai salah. Di saat bersamaan, MalangVoice hidup di tengah sumber 

daya atau personel yang sangat terbatas. Penelitian ini dilakukan terhadap redaksi 

MalangVoice pada periode April – Juli 2017. 

Menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data observasi 

partisipan dan wawancara mendalam, penelitian ini berusaha memaparkan pola 

kerja jurnalis MalangVoice dalam menjalankan kebijakan redaksi. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa target penulisan berita yang dibebankan kepada jurnalis 

berkaitan langsung dengan mekanisme pengupahan yang diterapkan MalangVoice.  

Selanjutnya, redaktur MalangVoice juga bertindak sebagai jurnalis lapangan, 

sehingga berita yang ditulis redaktur dari hasil peliputannya sendiri langsung 

dipublikasikan tanpa melalui proses editing. Jurnalis MalangVoice juga dituntut 

memiliki kepekaan terkait pemetaan isu untuk menjaga kualitas pemberitaan dan 

efisiensi dalam memenuhi target harian. Dalam sejumlah kasus, jurnalis menulis 

berita secara sepotong-sepotong namun diperbarui berkelanjutan. Selain menulis 

berita berdasarkan hasil liputan di lapangan, jurnalis MalangVoice juga 

memanfaatkan siaran pers atau pers rilis dan menyadur dari situs lain dalam 

menjalankan tugasnya, sehingga terkesan mengabaikan pentingnya eksklusivitas 

pemberitaan. 

Kata kunci: Newsroom, Jurnalis, Media Siber, MalangVoice 
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ABSTRACT 

 

Development of technology makes the mass media no longer focus on the 

production of print media. Cyber media are increasingly emerging not only on a 

national scale, but also in the region. The role and competition of local media in 

guarding the local issue in Malang Raya is quite strict. MalangVoice also compete 

with some other media in filling the discourse of local issues of Malang Raya 

through the news over the spirit of strong journalism, by giving open criticism if in 

the process of policy-making and how to implement the governance is considered 

wrong. At the same time, MalangVoice lives in the midst of very limited resources 

or personnel. 

This research was conducted on MalangVoice editors in April - July 2017 period. 

Using ethnography method with participant observation data collection technique 

and in-depth interview, this research tried to explain the work pattern of 

MalangVoice journalists in carrying out editorial policy. The results of this study 

indicate that the target of news writing charged to journalists is directly related to 

the wage mechanism applied by MalangVoice. 

Furthermore, the editor of MalangVoice also acts as a field journalist, so that the 

news written by the editor of the results of his own coverage directly published 

without going through the editing process. Journalist of MalangVoice is also 

required to have a sensitivity about issue mapping to maintain the quality of news 

and efficiency to fulfilling the daily target. In some cases, journalists write bits and 

pieces of news but are continuously updated. In addition to writing news based on 

the coverage of the field, journalist of MalangVoice also make use of press releases 

and adapted from second source in carrying out their duties, thereby impressed 

ignoring the importance of exclusivity news. 

 

Keywords: Newsroom, journalist, cyber media, MalangVoice 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media massa di Indonesia kian berkembang pesat sejak tumbangnya Orde 

Baru pada tahun 1998. Pengesahan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU Penyiaran 

No. 32 Tahun 2002 berimplikasi pada dihapuskannya prosedur Surat Izin Usaha 

Penerbitan Pers (SIUPP) dan Izin Penyiaran untuk mendirikan sebuah perusahaan 

media massa. Kenyataan tersebut diikuti munculnya beragam media baru dengan 

berbagai format baik cetak, TV, radio, maupun media siber atau online. 

Perusahaan media massa di Indonesia yang terdata oleh Dewan Pers 

hingga Desember 2015, terdapat 321 perusahaan media massa cetak. Jika 

dikategorikan dalam karakter skala terbit, jumlah tersebut terdiri atas 177 harian, 

112 mingguan dan 32 bulanan. Sedangkan untuk media siber, ada 68 perusahaan 

yang berhasil terdata. Untuk media penyiaran, yang datanya diperoleh dari 

Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 

ditemukan 674 radio dan 523 televisi. Terkait data tersebut, Dewan Pers mengakui 

bahwa angka yang berhasil didapat tidak mencerminkan jumlah riil media massa 

yang tersebar di Indonesia, dikarenakan adanya penerapan sejumlah kriteria ketat 

oleh tim pendata (Dewan Pers, 2015). Dengan demikian, jumlah riil media massa 

di Indonesia tentu saja lebih banyak dibanding data-data tersebut. 

Faktor berkembangnya teknologi juga membuat media massa tak lagi 

berfokus pada produksi media cetak. Media siber makin marak bermunculan, dan 

sejumlah media massa jenis lain juga menerapkan konvergensi memanfaatkan 
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keberadaan internet seperti yang dilakukan Tempo dengan Tempo Newsroom yang 

dimilikinya, atau Kompas yang memiliki media cetak, TV, dan siber. 

Janet Steele (2007) mengungkap pergulatan pada ruang redaksi Tempo 

sejak Orde Baru hingga tumbangnya rezim tersebut. Ditulis dalam gaya narasi, 

Steele menggunakan berbagai metode dan sumber, termasuk observasi partisipan; 

analisis isi majalah Tempo; membaca lebih dekat cakupan Tempo episode utama 

termasuk insiden 1984 di Tanjung Priok; bahan arsip yang dipublikasikan 

sebelumnya; serta lebih dari seratus wawancara dengan pendiri, penulis, dan 

kontributor Tempo. Semua aspek sejarah Tempo dipaparkan, termasuk akarnya di 

lingkungan sastra dan budaya dari tahun 1960-an; aspek organisasi dan manajemen 

ekonomi; budaya internal dan sistem pengambilan keputusan redaksi; serta strategi 

untuk bertahan hidup dalam sistem pers yang represif, sehingga memberikan 

wawasan dalam sejarah politik dan budaya Orde Baru. 

Dalam hal ini, Tempo disimpulkan menempati posisi ambigu dalam Orde 

Baru Indonesia. Ini menunjukkan penelitian pada ruang redaksi suatu media 

menjadi hal yang amat penting, karena memberi kemungkinan eksplorasi 

kontradiksi-kontradiksi dan paradoks sebagaimana yang dijalankan Tempo. Ini 

juga sekaligus menjawab pertanyaan yang lebih luas tentang peran pers di negara 

berkembang - dan pada jenis negosiasi tertentu yang harus dilakukan suatu lembaga 

atau perusahaan pers di ruang otoriter. Meski sudah jelas produk Orde Baru, Tempo 

tetap menyajikan pandangan-pandangan independen, yang sering berisiko besar 

(Steele, 2007). 
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Ishadi SK (2014) mengemukakan, di tengah hiruk pikuk keinginan rakyat 

untuk melengserkan rezim Orde Baru, sesuatu justru terjadi dalam ruang redaksi di 

stasiun-stasiun televisi mengenai konstelasi antara pemilik televisi dengan jurnalis 

televisi tersebut. Ia meneliti apa yang terjadi di tiga stasiun televisi: RCTI, SCTV, 

dan Indosiar pada periode awal Mei 1998 hingga presiden Soeharto mengundurkan 

diri lewat suatu pernyataan di Istana Merdeka dengan menganalisis isi pemberitaan, 

serta wawancara sekitar 50 narasumber, baik pemilik media, CEO, pemimpin 

redaksi, pewarta, dan lain-lain. Periode saat itu, stasiun-stasiun televisi milik  

kerabat dan keluarga Cendana  menunjukkan dominasi kekuasaan kuat, yang 

terlihat dengan pemberitaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. 

Demikian hingga tak ada celah bagi jurnalis televisi untuk bersikap kritis dan tidak 

terikat dengan aturan sang pemilik. Namun, dinamika politik semakin kompleks 

terjadi, yang berpuncak ketika empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas dalam 

aksi demonstrasi mahasiswa yang semakin marak menentang Presiden Soeharto 

pada 12 Mei 1998. Di saat itulah stasiun televisi yang awalnya mencoba membela 

Soeharto lewat kebijakan pemberitaannya, akhirnya memberontak, hingga para 

wakil pemilik tidak mampu lagi mengendalikan isi pemberitaan. Dengan kata lain, 

Soeharto dijatuhkan dengan stasiun televisi yang berada di bawah kendalinya 

sendiri. 

Usai jatuhnya Soeharto,terdapat perubahan dinamika pada industri media 

massa di Indonesia. Kristiawan (2013) menulis tesis yang kemudian diterbitkan 

dalam sebuah buku oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dengan judul 

Penumpang Gelap Demokrasi: Kajian Liberalisasi Media di Indonesia. Ia 
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mengemukakan bahwa dalam proses liberalisasi media di Indonesia, pada akhirnya 

yang diuntungkan adalah industri media. Liberalisasi media melibatkan persoalan 

seperti kebebasan jurnalistik, perlindungan terhadap jurnalis, dan kebebasan 

berserikat bagi para pekerja jurnalis. Walaupun pada awalnya gerakan perubahan 

media diawali oleh agen-agen non industrial seperti jurnalis dan asosiasi jurnalis 

dalam konteks politik perlawan terhadap Soeharto, sesudah rezim Orde Baru 

tumbang dan sistem hukum baru disahkan, aktor-aktor industri menggunakan 

kesempatan itu untuk kepentingan akumulasi modal. Ada beberapa indikator yang 

dieksplorasi untuk menjelaskan itu yaitu konglomerasi media, depolitisasi media 

dan massa, rendahnya perlindungan terhadap jurnalis, rendahnya pendapatan 

jurnalis, terpinggirkannya pelaku media non industrial seperti media penyiaran 

komunitas, dan menurunnya kebebasan pers. Pada sisi yang lain, kenaikan kekuatan 

industri media tidak pernah terbendung yang ditandai oleh selalu naiknya belanja 

iklan di media (Kristiawan, 2013, h. 186-187). 

 Hal tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan televisi nasional dalam 

melaksanakan amanat UU No. 32 Tahun 2002 terutama terkait Sistem Stasiun 

Jaringan (SSJ) sebagaimana diatur dalam  pasal 6 ayat (3) dalam UU tersebut dan 

pasal 70 dalam PP No. 50 Tahun 2005. Regulasi itu berisi, Lembaga Penyiaran 

Swasta (LPS) jasa penyiaran TV yang sudah mempunyai stasiun relai di ibukota 

provinsi  wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relainya paling lambat tanggal 

28  Desember 2007, kecuali pemilik modal daerah belum mampu mendirikan 

stasiun  penyiaran lokal atau ada alasan khusus yang ditetapkan oleh Menteri 

atau  Pemda setempat. Dalam perkembangannya, penerapan SSJ tertunda-tunda, 
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hingga diputuskan oleh pemerintah bersama KPI, bahwa  paling lambat 28 

Desember 2009 atau mulai Januari 2010 sistem siaran jaringan  harus sudah 

dijalankan. Kebijakan itu saat ini juga masih belum mendapat perhatian serius, 

sehingga kejelasan mengenai penerapannya menguap begitu saja 

(http://www.antarakaltim.com/berita/8316/kpid-diminta-kompak-dan-komitmen-

tegakkan-peraturan-penyiaran, diakses pada 8 Mei 2017 pukul 20.49 WIB).  

Di saat bersamaan, media massa yang pada massa Orde Baru terbatas pada 

ruang lingkup nasional, kini mulai merambah segmentasi pada ruang lingkup lokal 

atau regional. Seorang pengusaha tidak perlu lagi berurusan dengan birokrasi 

penerbitan SIUPP dan/atau Izin Penyiaran dari Departemen Penerangan yang pada 

masa Orde Baru merupakan suatu kewajiban. Hal itu memudahkan proses 

mendirikan perusahaan media massa yang berimplikasi pada munculnya banyak 

media massa lokal di berbagai daerah di Indonesia. 

Pers daerah pada era reformasi ditandai dengan beberapa karakter antara 

lain, sebagaimana yang dikatakan Petrus Suryadi Sutrisno (Dewan Pers, 2011) 

bahwa eksistensi dan operasional pers daerah tidak lagi tergantung ‘hidup atau 

mati’ pada ‘izin terbit’ untuk media cetak. Pengembangan industri pers daerah saat 

ini sifatnya terbuka bagi investor luar daerah itu sendiri, sehingga umumnya 

memiliki kemampuan untuk hidup dan berkembang secara independen. Dengan 

demikian, pers daerah memiliki peluang yang terbuka luas untuk berkembang pesat 

sebagai industri persuratkabaran yang mampu berperan sebagai sumber informasi 

lokal daerahnya dan sekaligus dapat melaksanakan fungsi kontrol sosialnya secara 

maksimal. Pers daerah yang tadinya hanya mencakup media cetak kini memiliki 

http://www.antarakaltim.com/berita/8316/kpid-diminta-kompak-dan-komitmen-tegakkan-peraturan-penyiaran
http://www.antarakaltim.com/berita/8316/kpid-diminta-kompak-dan-komitmen-tegakkan-peraturan-penyiaran
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ranah cakupan media elektronik TV dan radio serta multimedia, juga mampu 

berkembang setara dengan pers nasional sebagai komponen industri pers. Di sisi 

lain, kebebasan pers bagi pers daerah masih sering mengalami gangguan, ancaman, 

intervensi dan reduksi yang datangnya dari berbagai pihak dan sifatnya merugikan 

pihak pers daerah dan bahkan membawa korban jiwa. 

Permasalahan lain dipaparkan Haryanto (Dewan Pers, 2011), bahwa kerap 

kali pers daerah jatuh dalam nasionalisme sempit dimana pers menjadi agen untuk 

mengobarkan nasionalisme kesukuan (ethno-nationalism) sebagaimana 

dihembuskan sejumlah elit politik. Media massa bisa jatuh terlibat dalam upaya 

memajukan nasionalisme sempit itu karena beberapa faktor penyebabnya. Pertama, 

banyak wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, namun pers malah tumbuh 

subur. Kedua, banyak pers didirikan lebih merupakan bagian dari agenda politik 

masing-masing elit, dan menjadikan media sebagai corong untuk membela 

kepentingannya. Fakta itu ditandai dengan adanya nama para elit politik lokal yang 

tercantum di dalam box susunan redaksi. Dengan demikian, pengelola media ikut 

terbias dalam faktor bias kesukuan dalam momen pemilihan kepala daerah. Ketiga, 

beberapa koran ada juga yang didirikan dengan motif ekonomi, tapi jauh dari 

kerangka profesionalisme, namun lebih bermotif untuk melakukan pemerasan 

lewat pemberitaan medianya. Keempat, sangat sedikit profesionalisme jadi 

kerangka kerja bagi para jurnalis lokal. Satu dua media yang cukup independen 

didirikan, tapi nasib mereka pun juga kembang kempis. Di luar itu, pers lokal sangat 

menggantungkan hidupnya pada langganan ratusan eksemplar dari kantor-kantor 

pemerintahan. Selain itu mereka juga berharap agar iklan-iklan pelantikan pejabat 
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akan masuk ke media-media mereka, dan anggaran rutin pemerintah dalam pos 

‘komunikasi, informasi dan propaganda’. 

Ketertarikan para peneliti mengamati apa yang terjadi pada ruang redaksi 

sebuah perusahan pers daerah atau media lokal kian tumbuh, termasuk yang 

berbasis di Malang Raya. Fariza Yuniar Rakhmawati, dkk (2016) mengemukakan, 

peran dan persaingan media lokal dalam mengawal isu lokal di Malang Raya cukup 

ketat, tercermin pada pemberitaan Malangvoice.com dan Malangtimes.com. Meski 

kedua media itu berposisi sebagai media komersial berorientasi utama pada 

kepentingan bisnis, namun masih terdapat kemungkinan adanya redaktur yang 

terlibat dalam aktivitas politik sehingga mengarahkan angle pemberitaan yang 

menguntungkan kepentingan aktor politik yang didukung. Hal ini diperkuat dengan 

adanya hak prerogatif pemimpin redaksi dalam mengubah berita apapun dengan 

sistem kontrol melalui password yang dimiliki secara eksklusif. 

Berdiri sejak 2015 lalu, MalangVoice memang tergolong perusahaan 

media massa baru jika dibandingkan beberapa media lokal lain yang sudah lebih 

dulu menancapkan akarnya di Malang Raya. Meski begitu, kemunculannya sebagai 

media massa profesional dalam waktu singkat telah menarik perhatian publik. Hal 

tersebut sudah terindikasi sejak awal MalangVoice melaunching berdirinya media 

ini, dihadiri beragam stakeholder pejabat Malang Raya baik sipil maupun militer. 

Selain itu, MalangVoice merupakan satu dari dua media online di Malang yang 

sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. MalangVoice juga memiliki peran dalam 

terbentuknya Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang menjadi wadah bagi 
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perusahaan media siber di tanah air, bahkan Pemimpin Redaksi MalangVoice 

Achmad Rizal didapuk sebagai salah seorang pengurus SMSI Jawa Timur. 

Sebagai institusi bisnis, MalangVoice bersaing ketat dengan beberapa 

media lain dalam mengisi wacana isu lokal Malang Raya melalui pemberitaan lewat 

semangat jurnalisme yang kental, dengan memberikan kritik terbuka jika dalam 

proses pengambilan kebijakan dan cara menjalankan tata kelola pemerintah dinilai 

salah. MalangVoice memberlakukan rapat redaksi rutin secara terbuka dan 

mengalir, dengan memembebankan isu yang akan diangkat sebagai tanggung jawab 

wartawan. Di saat bersamaan, MalangVoice hidup di tengah sumber daya atau 

personel yang sangat terbatas. (Rakhmawati, dkk., 2016). 

Keterbatasan sumber daya itu juga terjadi pada awak redaksi, termasuk 

minimnya jumlah jurnalis. Dengan demikian, kondisi jurnalis MalangVoice dalam 

menjalankan rutinitas atau proses keredaksian menjadi hal penting untuk diteliti. 

Aspek newsroom studies membuka peluang menjelaskan fenomena tersebut, 

sebagaimana premis bahwa jurnalis, terutama terkait objektivitasnya, tidak hanya 

memegang cermin realitas, seperti yang sering mereka klaim, tapi dibiaskan 

peristiwa dan ide-ide melalui struktur budaya dan organisasi. Dengan menunjukkan 

kendala organisasi di mana jurnalis ditempatkan, serta sifat simbiosis dari sumber 

suatu berita atau peristiwa dan pola pikir jurnalis, newsroom studies berusaha untuk 

menyoroti sifat bagian ‘realitas’ yang mereka tulis. Wagner (1952) mengemukakan, 

terdapat pembatasan yang akhirnya dikenakan pada proses kognitif yang diproses 

oleh kekhasan situasi budaya dan struktur sosial. Titik berat pada pengaruh halus 

penilaian jurnalis berdasarkan pengalaman; dinamika pendapat; dan aspek relatif 
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alamiah; dapat mengerahkan ide-ide umum dan orientasi pada frame operasional 

acuan mereka, kedua arah penyelidikan mereka, serta interpretasi temuan mereka 

(dalam Stonbely, 2015).  

Produsen budaya seperti akademisi, jurnalis, seniman, dll, diasumsikan 

selalu mampu berada dalam iklim intelektual yang lebih luas dari tempat mereka 

beroperasi, terlepas dari betapa objektifnya klaim pekerjaan mereka (Butler, 2012). 

Di sisi lain, terdapat kompleksitas permasalahan yang dalam kondisi tertentu 

membuat seorang jurnalis abai pada beberapa pedoman saat menjalankan tugasnya. 

Tidak jarang jurnalis tak lagi peduli pada ekslusivitas, sehingga membuat mereka 

saling berbagi data maupun hasil peliputan kepada jurnalis lain dari media massa 

yang berbeda. Praktik tersebut bisa dilakukan dengan membagi transkrip hasil 

wawancara, gambar, deskripsi atas situasi di lokasi peliputan, bahkan naskah 

matang, untuk dirombak jurnalis media lain yang menerimanya. Erwin Kartinawati 

(2017) mengungkap fenomena jurnalisme kloning yang terjadi di kalangan jurnalis 

di Surakarta. Dia memaparkan temuan bahwa demi tujuan memenuhi target 

perolehan berita, tidak semua jurnalis menjalankan profesinya secara jujur 

menyajikan berita hasil perolehan/liputan sendiri. Jurnalisme kloning ini 

merupakan salah satu praktik yang dilakukan oleh sebagian jurnalis dimana mereka 

tidak terjun langsung melakukan proses peliputan, namun tetap mendapatkan 

beritanya. Pola-pola yang dilakukan dalam beragam bentuk tersebut tidak hanya 

melanggar kode etik tentang jurnalistik, tetapi juga merugikan perusahaan media 

bersangkutan. Terdapat beberapa penyebab praktik ini terjadi, yakni berkaitan 

dengan aturan perusahaan media, simbiosis mutualisme, serta motif ekonomi. 
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Motif ekonomi ini tak hanya berdampak pada profesionalitas jurnalis, 

tetapi juga pada kehidupan sehari-harinya. Di tataran pers nasional, terdapat 

permasalahan pada aspek kesejahteraan jurnalis. Dalam berita berjudul Kenapa gaji 

jurnalis di Indonesia rendah? yang diterbitkan Merdeka.com pada 29 Mei 2015, 

Direktur Eksekutif Serikat Penerbitan Surat Kabar (SPS), Asmono Wikan, 

mengatakan bahwa faktor ekonomi makro dan kenaikan harga dolar pada kuartal 

pertama tahun 2015, juga berpengaruh terhadap pendapatan iklan surat kabar. Pada 

tahun 2014, pendapatan total iklan media cetak dalam setahun sekitar Rp 34 triliun. 

Dari jumlah itu sekitar 80 persen atau setara Rp 28 sampai 29 triliun dimakan oleh 

koran harian, selebihnya dimakan oleh tabloid dan majalah. Asmono Wikan juga 

menyebutkan, ongkos produksi untuk koran; meliputi belanja kertas, tinta, dan 

ongkos cetak, rata-rata memakan 60 persen pendapatan perusahaan. Sisanya 

sebesar 40 persen itu untuk SDM termasuk gaji jurnalis, promosi dan sirkulasi.  

Hal ini diperkuat riset AJI Jakarta yang menunjukkan bahwa rasio 

pengeluaran perusahaan untuk menggaji pekerja media masih rendah, 

misalnya Jawa Pos hanya mengalokasikan 8 persen dari total pengeluaran untuk 

menggaji pekerja media mereka. Sedangkan Tempo Media Grup hanya 

mengalokasikan angka sebesar 12,39 persen pada 2012. Begitu pula MNC grup dan 

SCTV grup (Elang Mahkota Teknologi) di bawah 10 persen. Kondisi ini berbeda 

jauh dibandingkan dengan di Malaysia (Star Publication) yang mengalokasikan 

angka 18,3 persen, Singapore Press Holding 29,3 persen dan Fairfax Media 

Australia 37,12 persen. (http://www.merdeka.com/peristiwa/kenapa-gaji-jurnalis-

di-indonesia-rendah.html, diakses pada 22 Maret 2016 pukul 12.52 WIB). 

http://www.merdeka.com/peristiwa/kenapa-gaji-jurnalis-di-indonesia-rendah.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kenapa-gaji-jurnalis-di-indonesia-rendah.html
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Dalam berita berjudul Jurnalis Asing Prihatin Upah Jurnalis Indonesia 

yang diunggah Sinarharapan.co pada 29 Januari 2014, muncul keprihatinan dari 

Joe Cochrane, seorang koresponden dan editor The New York Times yang berbasis 

di Jakarta. Dalam sebuah diskusi tertutup yang digelar Kedutaan Besar Amerika 

Serikat di Jakarta, Joe Cochrane mengungkapkan: 

“Saat saya mendirikan salah satu koran berbahasa Inggris di Jakarta beberapa 

waktu lalu, saya sempat melakukan wawancara dengan sejumlah jurnalis dan 

ketika mengetahui gaji terakhir yang mereka terima dari media sebelumnya, saya 

begitu kaget karena rata-rata standar gaji mereka sangat 

kecil.”(http://sinarharapan.co/news/read/31640/jurnalis-asing-prihatin-upah-

jurnalis-indonesia, diakses pada 22 Maret 2016 pukul 13.01 WIB) 

 

Kondisi tidak jauh berbeda juga dialami jurnalis yang bekerja di pers daerah 

atau media lokal, sebagaimana penelitian Muhammad Irfan Anshori (2011) 

berjudul Perilaku Jurnalis Kota Malang terhadap Praktik Amplop. Dari studi 

fenomenologi pada jurnalis yang bertugas di Balai Kota Malang tersebut 

menunjukkan hasil bahwa jurnalis di Kota Malang masih menerima amplop. Faktor 

utama yang membuat jurnalis menerima amplop yakni dikarenakan gaji jurnalis 

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. 

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian Angela Romano (2000), 

yang menunjukkan bahwa budaya pemberian amplop sudah sampai pada tahap 

eksploitasi baik dari narasumber, jurnalis itu sendiri dan yang lebih ekstrim 

menjadikannya sebagai sebuah tindakan kriminalitas. Upaya untuk menerapkan 

kebijakan anti-amplop juga sering menemukan ambiguitas karena tidak dibarengi 

dengan kenaikan upah kerja yang mampu mendorong perilaku untuk tidak 

menerima amplop. 

http://sinarharapan.co/news/read/31640/wartawan-asing-prihatin-upah-wartawan-indonesia
http://sinarharapan.co/news/read/31640/wartawan-asing-prihatin-upah-wartawan-indonesia
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Praktik amplop pada jurnalis yang melanggar etika kian menjadi sebuah 

kewajaran. Dalam kaitan antara etika dan kondisi finansial jurnalis, Redmond 

(dalam Albarran, 2006) menyatakan, ada perjuangan terus-menerus antara 

idealisme dari praktik jurnalis dan untuk profit organizations di mana sebagian 

besar dari mereka bekerja. Memang, jurnalis menerima keuntungan positif dari 

organisasi-organisasi (misalnya, gaji dan tunjangan), dan mereka mampu menekuni 

profesi yang diinginkan dalam parameter berorientasi bisnis cukup jelas. Meski 

begitu, pekerja media sering kali memiliki kepribadian kreatif yang mencari 

kemerdekaan dan rasa kepemilikan atas pekerjaan mereka. 

Selanjutnya, jurnalis tak akan pernah menjadi jurnalis profesional jika 

tidak memiliki semangat untuk menjadi seorang profesional. Semangat profesional 

akan melahirkan kecintaan, militansi dan solidaritas terhadap profesi. Tanpa hal-

hal ini, jurnalis akan terjebak untuk melakukan pekerjaan sebagai sebuah rutinitas 

yang menjenuhkan, melelahkan dan kering kerontang. Jurnalis akan 

memperlakukan pekerjaan jurnalis teknis semata, yang penting ada berita, yang 

penting penugasan sudah dilakukan, yang penting deadline terpenuhi. Jurnalis 

model begini sebenarnya adalah robot, menjadikan karya-karya jurnalistiknya tanpa 

roh, tak punya kepribadian dan gampang menjadi alat kekuasaan dan uang (Oetama, 

2001, h. 51). 

Kritik kontemporer terhadap profesionalisme itu merupakan salah satu 

perhatian dalam newsroom studies. Di Amerika Serikat, profesionalisasi jurnalisme 

dimulai pada awal abad ke-20 dan mendapat tempat positif pada tahun 1960-an 

(Schudson, 1978). Meskipun para jurnalis sering suka menggambarkan diri mereka 
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sebagai orang yang sangat independen, keberhasilan proyek profesionalisasi 

mereka itulah yang membuat mereka rentan terhadap kritik sosiolog. Newsroom 

studies menunjukkan bahwa profesionalisme mengandung dua hal yang berbeda 

dan  kontradiktif. Bagi jurnalis, itu berarti otonomi dan objektivitas, namun bagi 

sosiolog, ini berarti menginternalisasi kebutuhan organisasi dalam menjalankan 

kekuasaan yang mapan. Sebagaimana argumen Tuchman (1978, h. 5), profesional 

yang dipekerjakan dan manajer atau pemilik dikatakan saling ‘berperang’ satu sama 

lain untuk hak mengendalikan suatu proses dalam pekerjaan mereka. 

Selanjutnya, profesionalisme juga dipandang telah berkembang beriringan 

dengan organisasi atau institusi media, ketika praktik profesional dilakukan untuk 

melayani kebutuhan organisasi. Newsroom studies mulai berusaha keras untuk 

menunjukkan kedekatan jurnalisme dengan cara kerja institusi yang menjaga 

hukum dan ketertiban lingkungan sekitarnya, terutama pada kantor pemerintah di 

berbagai tingkat, termasuk kantor polisi dan pengadilan. Dalam hal ini, 

profesionalisme jurnalis dimaksudkan mengetahui rincian rutinitas birokrasi, 

mengetahui sumber di dalam institusi pemerintah, dan mengetahui editor informasi 

yang diinginkan dari pengamatan pekerjaan sehari-hari lembaga tersebut. Fishman 

(1980) mengidentifikasi konsepsi jurnalis pada pos kriminal, tentang sebuah berita 

yang ditulisnya. Kisah kriminalitas yang tersaji sangat khas dan hampir identik 

dengan bagaimana kejahatan tersebut dipahami oleh penegak hukum dan 

pengadilan. Dengan kata lain, terlepas dari ketersediaan narasi lain untuk 

kriminalitas tersebut, baik dari sudut pandang orang yang dituntut atau dari sudut 
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pandang korban, tindak kriminal di surat kabar hampir selalu diceritakan dari sudut 

pandang institusi pemerintah. 

Gans (2004) memberikan perhatian khusus pada peran nilai dan ideologi 

dalam proses produksi berita. Diskusi tentang nilai sering mengambil posisi 

fungsionalis, tidak mempertanyakan nilai-nilai tersebut hadir dalam berita, 

melainkan hadir selaras dengan kebutuhan organisasi. Dia mengidentifikasi nilai-

nilai konservatif yang sering memengaruhi berita, termasuk etnosentrisme, 

pertimbangan kapitalisme, individualisme, dan tatanan sosial; menghubungkannya 

bukan untuk dipegang oleh para jurnalis dan editor individual, melainkan 

pertimbangan penulisan suatu berita, sehingga mereka memasukkan nilai itu secara 

tidak sadar ke dalam berita. Dalam hal ini, newsroom studies tetap memperhatikan 

organisasi, walaupun berkaitan dengan kontrol sosial terhadap perilaku individu, 

namun cenderung berfokus pada efek spesifik dari struktur normatif, alokasi 

otoritas, jaringan komunikasi dan konfigurasi peran terhadap proses perilaku 

sistematis yang terjadi dalam kelompok terorganisir (Young dan Hughes 1965, h. 

59, dalam Stonbely, 2015). 

Dengan demikian, newsroom studies menggambarkan profesionalisme 

jurnalistik atau suatu pola maupun mekanisme kerja jurnalis dalam menjalankan 

proses keredaksian, walaupun jelas bahwa para sosiolog memberi penekanan lebih 

besar pada kendala yang dipaksakan oleh organisasi. Profesionalisme memberi 

jurnalis sebuah rasa otonomi, dan otonomi ini kadang-kadang melampaui tuntutan 

efisiensi. Sebagaimana Tuchman, misalnya, merinci in-efisiensi yang dihasilkan 

dari keinginan jurnalis mempertahankan otonomi profesional mereka dan 
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bersikukuh, seperti ketika menolak untuk berbagi nomor telepon sumber lokal 

mereka dengan jurnalis dari koran yang sama yang ditempatkan di biro berbeda 

(Tuchman 1978, h. 79). 

Dengan tindakan membandingkan klaim jurnalis terhadap objektivitas pada 

proses pemilihan dan pengeditan mereka, newsroom studies memungkinkan 

menguak kritik kuat terhadap prinsip-prinsip yang menjadi dasar profesionalisme 

mereka. Melalui studi kasus, Lowes (1997) berusaha untuk mengembangkan 

pemahaman mengapa rubrik olahraga suatu surat kabar metropolitan sangat 

menjemukan dengan berita utama tentang dunia olahraga komersil, sementara 

cakupan olahraga non-komersial hanya menerima sedikit porsi. Dengan 

menggunakan data yang dikumpulkan dari kerja lapangan di departemen olahraga 

harian besar di Kanada, penyelidikan ini mengungkapkan bahwa para penulis 

olahraga bergantung pada sumber rutin untuk sebagian besar materi atau bahan 

berita mereka. Hampir selalu, sumber rutin itu adalah atlet, juru bicara, dan 

organisasi dengan akar mendalam di dunia olahraga komersial. Hal ini merupakan 

kebutuhan praktis yang memungkinkan penulis olahraga untuk mengatasi tekanan 

dan kendala pekerjaan mereka. Akibatnya, rutinitas kerja yang digunakan dalam 

pembuatan berita olahraga sehari-hari cenderung mengutamakan sisi komersil 

olahraga utama, sehingga pemberitaan olahraga non-komersial menjadi terabaikan 

karena kelalaian itu. 

Dalam pendekatan lain, Stonbely (2015) mengemukakan, selama 

perdebatan mengenai pengaruh media pada tahun 1960-an dan 1970-an, para 

ilmuwan Marxis berpendapat bahwa salah satu efek terpenting media massa adalah 
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untuk memperkuat pandangan dominan. Curran, Gurevitch, dan Woollacott 

memberi contoh argumen yang dibuat selama meningkatnya minat terhadap 

dampak kekerasan media, bersamaan dengan aspek newsroom studies, bahwa 

kekerasan media berfungsi untuk melegitimasi kekuatan hukum dan ketertiban, 

membuat persetujuan untuk perluasan peraturan negara yang memaksa, dan 

melegitimasi pihak luar atau pembangkang. Penekanan terhadap kinerja untuk 

melayani kepentingan kapitalis juga merupakan tema umum dari newsroom studies. 

Penekanan pada rutinitas tersebut terdengar seperti pekerjaan yang dilakukan oleh 

para teknisi di bidang perakitan.  

Demikian juga, meskipun jurnalis sendiri menganggap profesionalisme 

sebagai kemampuan untuk bersikap fleksibel dan menjalankan otonomi, hal ini 

sebenarnya adalah cara untuk mengurangi ‘keanehan’ yang ada dalam arus isu dan 

peristiwa sehari-hari, sehingga memudahkan jurnalis untuk mengikuti prosedur 

untuk menghasilkan sebuah berita. Ryfe (2009) menemukan bahwa, bahkan dalam 

menghadapi perintah langsung oleh editor atau redaktur untuk menghasilkan 

keuntungan bisnis yang lebih, jurnalis di sebuah surat kabar perkotaan begitu 

dibatasi oleh kepentingan organisasi - terutama rutinitas - sehingga mereka 

berpendapat bahwa permintaan itu tidak mungkin dikerjakan. Ryfe juga 

menemukan bahwa jurnalis dalam satu lembaga, sebagian memilih menolak 

permintaan editor, karena hal itu bisa menjadi beban rutinitas mereka dalam 

penguatan citra diri sebagai jurnalis yang baik (dalam Stonbely, 2015). 

Dengan demikian, meneliti pola atau mekanisme kerja seorang jurnalis 

diperlukan untuk memperkaya celah penelitian terutama dalam khasanah 
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newsroom studies dari sudut pandang jurnalis Indonesia, khususnya di Malang, 

sebagaimana Stonbely (2015) yang mengemukakan bahwa newsroom studies 

menekankan pada kekuatan kendala organisasi, yang sebagian besar diabaikan oleh 

setiap instansi di mana seorang jurnalis bekerja. Kendala organisasi masih 

merupakan ruang begitu besar, sedangkan jurnalis dapat secara aktif dan memiliki 

pengaruh saling tarik-menarik pada proses kerja mereka, terutama ketika instansi 

itu berkonvergensi dengan fasilitas teknologi baru. Dalam hal ini, rutinitas produksi 

berita MalangVoice dengan mekanisme dan tuntutan kerja tertentu, memungkinkan 

mendapatkan kendala atas keterbatasan jumlah personel. 

Dari berbagai pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui ‘Pola Kerja 

Jurnalis MalangVoice’. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pola kerja jurnalis MalangVoice dalam menjalankan kebijakan 

redaksi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Memberikan penjelasan pola kerja jurnalis MalangVoice dalam 

menjalankan kebijakan redaksi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis/ Akademis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pengembangan untuk 

memperkaya pengetahuan mahasiswa khususnya Ilmu Komunikasi 

mengenai khasanah newsroom studies, serta mengisi celah literatur pada 
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aspek proses keredaksian di tataran jurnalis, khususnya saat menjalankan 

peliputan yang belum banyak berkembang. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi bagi pihak 

perusahaan media massa dan para perlaku yang terlibat di dalamnya, 

khususnya di Malang Raya dan Indonesia pada umumnya, untuk melahirkan 

kebijakan yang lebih relevan dalam menjalankan proses keredaksian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jurnalisme Online di Indonesia 

Perkembangan teknologi berdampak pada industri media secara umum, 

salah satunya yakni munculnya media jenis baru yang berbasis online. Media online 

atau media siber merupakan satu dari sekian jenis media massa sebagai sarana 

publikasi karya jurnalistik. Sejumlah pakar komunikasi memiliki beragam definisi 

terkait media online, sebagaimana Creeber and Martin (2009), mengemukakan, 

media online sebagai produk dari komunikasi yang termediasi teknologi, yang 

terdapat bersama dengan komputer digital. Media online merupakan media yang 

menggunakan internet, berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi 

interaktif, dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik (Mondry, 2008, 

h. 13). 

Di Indonesia, keberadaan internet mulai berdampak pada munculya media 

online pada pertengahan tahun 1990-an. Republika menjadi surat kabar pertama 

yang memiliki versi online, diikuti Tempo yang memiliki tempointeraktif.com pada 

tahun 1995 sebagai respon pembredelan tahun 1994. Tumbangnya Orde Baru pada 

tahun 1998 membuat media online kian berkembang pesat, ditandai dengan 

munculnya detik.com sebagai media online tanpa versi cetak. Selanjutnya, hampir 

semua kelompok media mempunyai media online mereka sendiri, seiring dengan 

meningkatnya jumlah publikasi media online (Nugroho, dkk., 2012). 
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Tabel 2.1 

Sejarah Munculnya Media Online di Indonesia 

1995 Republika mengembangkan publikasi Internet pertamanya 

1995 Tempo mendirikan tempointeraktif.com 

1998 Kompas membuat kompas online di bawah Kompas Cyber Media company 

1998 detik.com – portal berita pertama tanpa versi cetak – didirikan 

1999-2000 Media online mulai populer; portal berita, hiburan, dan bisnis berbasis-

Internet mulai menjamur 

2003 Menurunnya bisnis portal online dan bisnis dotcom. Sejumlah portal media 

online ditutup atau menghadapi kesulitan dalam bertahan. 

2006 MNC Group merilis okezone.com, portal berita online, hiburan, gaya hidup, 

dan olahraga. 

2008 vivanews.com – sebuah portal berita online diluncurkan oleh PT Visi Media 

Asia – perusahaan induk dari ANTV dan tvOne. Hanya dalam waktu dua 

tahun, vivanews.com telah menjadi portal berita terpopuler kedua di 

Indonesia setelah detik.com. 

Sumber: Nugroho, dkk. (2012) 

Kenyataan itu membuktikan bahwa perkembangan teknologi 

memungkinkan media massa mengaplikasikan jurnalisme multimedia, yakni 

jurnalisme yang bekerja lintas platform dengan menggunakan video, audio, teks 

dan gambar (Bull, 2010). Garcia, dkk. (2008, h. 151) menyebutkan, aliran konten 

informasi terjadi pada platform media cetak sekaligus online. Aplikasi jurnalisme 

multimedia pada industri media konvensional dilakukan dengan menambahkan 

format online berupa portal berita atau e-paper seperti yang diterapkan beberapa 

media antara lain Harian Surya, Republika, Suara Merdeka, Jawa Pos, Bisnis 

Indonesia, dan Tempo. 

Dengan demikian, terjadi proses konvergensi sebagaimana yang 

didefinisikan Jenkins (2006) bahwa konvergensi media adalah proses yang terus 

berjalan, yang terjadi pada berbagai persimpangan teknologi, industri, konten, dan 

khalayak media. Sejalan dengan itu, Grant (2009) menilai, penerapan konvergensi 

dalam dunia jurnalistik membutuhkan perubahan dalam cara berpikir organisasi 

pembuat berita mengenai berita dan peliputan, cara produksi, serta penyampaian 



21 
 

berita tersebut. Mitchelstein dan Boczkowski (2009) menambahkan, perubahan itu 

terjadi pada modifikasi sistem atau pola kerja redaksi, perubahan praktik peliputan, 

akselerasi pada pola temporal produksi konten, juga konvergensi antara media 

cetak, penyiaran, dan online. 

Modifikasi sistem kerja redaksi tersebut pernah dilakukan Kompas 

manakala hasil produksi awak redaksi surat kabar juga ditampilkan dalam bentuk 

online. Kompas melihat internet sebagai perkembangan penting yang harus 

dicermati walaupun divisi online Kompas Cyber Media (KCM) saat itu masih lebih 

banyak dipakai untuk menyasar pembaca luar negeri (Agung Adiprasetyo, 2007, 

dalam Manan, 2011, h. 114). Sejak 2010, Kompas menerapkan strategi 3M 

(multimedia, multichannel, multiplatform), yang intinya konten Kompas harus bisa 

dibaca melalui segala wahana, baik kertas, komputer, TV, ponsel, maupun sarana 

lain. Selain itu, bentuk penyajiannya pun tidak sekadar teks dan foto, melainkan 

juga grafis, video, atau gabungan dari semua bentuk tersebut (Sularto, 2011). 

Trend semacam itu juga banyak diterapkan media lain, atau dengan 

modifikasi yang berbeda, antara lain dengan memberi tugas tambahan kepada 

orang-orang pada tim produksi televisi untuk turut menulis di media online, 

sebagaimana yang dilaksanakan manajemen Liputan 6 SCTV yakni reporter yang 

biasanya hanya melaporkan berita dalam bentuk video kemudian dituntut untuk 

bisa menulis agar bisa menampilkan berita di portal online (Respati, 2009). Proses 

tersebut rentan menyebabkan penurunan kualitas jurnalisme, khususnya pada media 

online  yang disebabkan oleh duplikasi konten atau sumber berita. Nugroho, dkk. 

(2012) menulis, “keterampilan jurnalistik merupakan faktor utama dalam 
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penyampaian berita pada masyarakat. Ketika perusahaan media memiliki versi 

online maupun offline seperti saat ini, keterampilan para jurnalis pun sedang diuji. 

Mereka dipaksa untuk dapat menjadi jurnalis offline maupun online, di mana tidak 

semua jurnalis memiliki kemampuan untuk melakukan hal ini.” 

Kendala perubahan kultur kerja pun dialami oleh semua media yang 

melaksanakan konvergensi, tanpa terkecuali. Riset yang dilakukan Manan dan 

Damayanti (2012) menunjukkan, pelaksanaan konvergensi ini juga mempengaruhi, 

meski secara relatif dan tak merata, atas kesejahteraan yang dinikmati oleh jurnalis 

di beberapa media. Jurnalis yang bukan berstatus karyawan tetap (kontributor, 

koresponden dll) di group MNC dan Tempo, misalnya, memiliki peluang untuk 

mendapatkan kesejahteraan lebih besar karena mendapatkan kesempatan untuk 

membuat berita di berbagai platform media di groupnya.  Selain itu, kontributor 

Sindo TV bisa membuat berita untuk portal berita Okezone.com dan radio jaringan 

Sindo, dan mendapatkan honorarium tambahan, begitu juga jurnalis berstatus 

koresponden di Tempo, yang bisa membuat berita untuk tiga media, yaitu Koran 

Tempo, Majalah Tempo dan Tempo.co. Hanya saja, penambahan kesejahteraan ini 

tak terjadi terhadap jurnalis Tempo dan MNC yang berstatus karyawan tetap.  

Lebih jauh, proses keredaksian suatu media massa bukanlah hal yang bisa 

dilaksanakan sembarangan. Fikri (2015) memaparkan bahwa berita pada media 

online merupakan hasil konstruksi, kreasi bentukan, serta hasil kerja antara 

wartawan di lapangan dan redaktur di ruang redaksi. Mekanisme redaksi 

dilaksanakan secara bertingkat, mulai dari pengumpulan data awal ataupun 

wawancara dengan narasumber oleh wartawan lapangan, kemudian dituliskan 
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menjadi berita hingga diedit oleh redaktur, dirapatkan dewan redaksi, sebelum 

akhirnya diterbitkan pada media online. 

Pada beberapa media online seperti vivanews.com, proses produksi berita 

tidak jauh berbeda dibandingkan produksi berita untuk media konvensional, 

sebagaimana pemaparan Nugroho, dkk. (2012) berikut ini: 

1. Reporter di lapangan mengirim berita ke ruang redaksi, melalui e-

mail atau bentuk komunikasi lain. 

2. Ruang redaksi memiliki kewajiban untuk menyeleksi dan mengecek 

kesahihan beritanya. 

3. Berita yang terseleksi kemudian dilihat lagi dan, jika perlu, ditulis 

ulang oleh Redaktur. 

4. Redaktur mengunggah berita yang telah terseleksi tersebut ke 

Content Management Sharing (CMS), kemudian redaktur CMS bisa 

melakukan cek-ulang dan meneliti bahasa naskahnya. 

5. Berita yang telah diproses oleh redaktur CMS siap untuk 

dipublikasikan. 

Kendati demikian, pada media online lain tidak selalu jelas apakah proses 

yang sama juga diikuti. Agus Sudibyo (dalam Margianto & Syaefullah, 2012) 

menjelaskan, dalam produksi berita di media selain media online, wartawan 

mendapat berita, berita dirapatkan, ditulis, diedit, baru ditayangkan; sedangkan 

pada media online proses produksi yang berlaku adalah berita ditulis, diunggah, 

baru dikontrol. 
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Lebih lanjut, Agus Sudibyo dan Paulus Widiyanto (dalam Nugroho, dkk., 

2012) berargumen, agar dapat dianggap sebagai medium jurnalistik dan sebagai 

sebuah sumber berita yang dapat diandalkan, media online perlu mengambil etika 

dan prinsip-prinsip jurnalistik, termasuk verifikasi. 

Perhatian utama pada kecepatan dan perkembangan berita yang real-time 

selalu menjadi prioritas di media online, sehingga mereka sering kali mengabaikan 

prinsip keabsahan dan verifikasi yang merupakan hal penting dalam jurnalisme. 

Pavlik (2001) menegaskan, kecepatan dan banyaknya kandungan informasi 

memang menjadi kelebihan media online. Konsekuensinya,wartawan media online 

harus bisa menghasilkan berita secepat kilat, yang isinya seolah-olah tidak dibuat 

secara terburu-buru (Ishwara. 2005, h. 23).  

Di saat bersamaan, kredibilitas jurnalis dan pengelola media online 

dipertanyakan dalam hal pemenuhan kualitas produk dan standar Kode Etik 

Jurnalistik. Sebagaimana yang dikemukakan Pavlik (2001), jurnalisme online 

berpotensi menimbulkan masalah tertentu dalam masyarakat, karena berita yang 

ditayangkannya rentan mengalami kesalahan akibat tuntutan liputannya terlalu 

cepat, dan realtime. Ini berarti pula akurasi berita pada media online bisa jadi 

kurang begitu tepat, jika wartawannya selalu dikejar deadline. 

Pada sisi lain, para regulator dalam hal ini institusi-institusi utama seperti 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Badan Regulasi Telekomunikasi 

Indonesia (BRTI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), tidak berada dalam posisi yang kuat 

untuk mengatur media (Nugroho, Siregar, dan Laksmi, 2012). 
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Ironisnya, kondisi tersebut justru terjadi ketika rezim Orde Baru telah 

tumbang yang menandai kebebasan pers mendapat angin segar. Secara historis, 

Reformasi 1998 merupakan titik balik dan dianggap sebagai landasan utama dalam 

upaya memastikan hak-hak warga negara atas media. Setelah itu, muncul 

amandemen UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia No. 39/1999 yang menjamin 

hak atas informasi dan media bagi warga. Dua kebijakan pasca-reformasi tersebut 

menjadi kerangka hukum dan peraturan media, yaitu UU Pers No. 40/1999 dan UU 

Penyiaran No. 32/2002. 

Secara normatif, kedua peraturan tersebut telah berada di jalur yang benar, 

yakni menjamin prasyarat dasar bagi warga negara untuk menjalankan kebebasan 

berekspresi dan berpendapat (Nugroho, Siregar, dan Laksmi, 2012). Ambardi dkk 

(2014) menyebutkan, kemunculan media online sejalan dengan transisi sistem 

politik Indonesia pasca 1998. Kebebasan berpendapat melalui media yang dibawa 

reformasi membuat media muncul sebagai media independen. Kendati demikian, 

digitalisasi tersebut melahirkan konsentrasi elit yang muncul akibat ruang kosong 

yang ditinggalkan pemerintah Orde Baru. 

2.2 Kepemilikan dan Bisnis Media 

Media massa adalah industri yang dikelola sebagai perusahaan bisnis. Hal 

ini terjadi karena signifikansi ekonomis dan industrial seluruh sektor komunikasi 

dan informasi. McQuail (2012, h. 253) merumuskan beberapa prinsip ekonomi 

pasar media sebagai berikut: 

1. Media dibedakan menurut struktur biaya tetap atau berubah-ubah. 
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2. Pendapatan media berlipat ganda, khususnya berdasarkan platform 

internet. 

3. Media rentan terhadap pengaruh eksternal atas konten yang disebabkan 

basis pendapatan iklan. 

4. Media yang berbasis konsumen rentan mengalami kekurangan dana.  

5. Pengukuran kinerja pasar didasarkan pada sumber pendapatan yang 

berbeda. 

6. Persaingan demi sumber pendapatan yang sama berujung pada 

keseragaman.  

Picard (dalam McQuail, 1987) menjelaskan bahwa industri media massa 

tergolong unik karena media massa bermain dalam dua pasar sekaligus. Hal ini 

terjadi karena produk media termasuk ‘barang’ sekaligus ‘jasa’. Dalam pasar yang 

pertama, media menjual ‘barang’ kepada khalayak berupa surat kabar, program 

radio atau televisi, majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada pasar kedua, 

media menjual ‘jasa’ kepada pengiklan untuk mempromosikan produk mereka 

kepada khalayak luas.  

Dengan demikian, Noor (2010, h. 41-43) memaparkan bahwa media massa 

memiliki dua kelompok konsumen, yaitu: 

1.  Audience atau Masyarakat 

Konsumen kelompok pertama ini adalah konsumen yang menikmati 

sajian produk (content) media massa, namun bukan sumber pendapatan 

utama bagi media massa tersebut. Dilihat dari sisi konsumen seperti ini, 

penawaran produk media massa (jumlah dan kualitasnya) sangat 
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dipengaruhi oleh segmentasi konsumen, serta ketersediaan dana 

perusahaan media untuk membiayai penawaran. Walaupun kelompok 

konsumen ini bukan sumber pendapatan utama bagi media, namun 

peranannya sangat strategis dalam menentukan rating suatu media. 

Selanjutnya, rating tersebut menjadi modal bagi media yang 

bersangkutan untuk mendapatkan iklan dari konsumen kelompok kedua, 

yakni pemasang iklan. 

2. Pemasang Iklan 

Kelompok konsumen kedua ini sangat berperan penting bagi jalannya 

roda bisnis media massa. Media massa yang tidak mendapatkan iklan 

tentu pendapatannya sangat kecil dan bahkan tidak ada, sehingga 

membuat media massa tersebut tidak mampu survive. Artinya, 

sepanjang ada prospek yang cukup, maka produsen media massa akan 

menawarkan produksinya ke masyarakat atau audience. 

 

 

Bagan 2.1 

Hubungan antara Audience, Pemasang Iklan, dan Perusahaan Media  
Sumber: Noor (2010, h. 43) 

Perusahaan 

Media 

Audience atau 

Masyarakat 

Pemasang 

Iklan Rating Content Media 
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Dengan demikian, apa yang digemari khalayak/masyarakat menjadi hal 

yang perlu diperhatikan dalam proses produksi suatu konten media massa. Sudibyo 

(2004) memaparkan bahwa dewasa ini telah terjadi keseragaman isi pada lini 

pemberitaan televisi. Hampir semua media televisi mengembangkan genre berita 

politik yang serba sensasional, sehingga sulit untuk menemukan perbedaan antara 

media yang satu dengan yang lainnya, karena media-media tersebut memberitakan 

hal yang sama, dengan narasumber, perspektif, dan gaya penyajian yang serupa 

pula. Hal itu tak lain dilakukan sebagai strategi untuk mendongkrak ratting sebuah 

program guna menarik pengiklan. Kondisi tersebut juga terjadi di media dengan 

jenis lain seperti surat kabar, radio, dan online. 

Sejalan dengan hal tersebut, pemilik media membuat media menjadi sebuah 

komoditas, dengan pemirsa diperlakukan hanya sebagai konsumen. Konsentrasi 

industri media yang terjadi melalui merger dan akuisisi antar perusahaan-

perusahaan media telah mengancam semangat ‘keragaman kepemilikan’ dan 

‘keragaman informasi’ di media. Hal tersebut bisa terlihat melalui beberapa merger 

dan akuisisi penting telah terjadi, di antaranya Indosiar diakuisisi oleh Elang 

Mahkota Teknologi, perusahaan holding dari SCTV; detik.com dibeli oleh CT 

Group, pemilik TransTV dan Trans7; sejumlah kanal televisi lokal juga diambil alih 

oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Kelompok MNC dengan jaringan 

SindoTV; dan Jawa Pos, yang memiliki jaringan televisinya sendiri (Nugroho, 

Putri, dan Laksmi, 2012). 

Tumbuh dan  berkembangnya media massa tidak bisa lepas dari peran 

pemilik perusahaan media massa. Sebagaimana pemahaman McQuail, bahwa 
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konten media massa selalu merefleksikan kepentingan pemilik modalnya. Dengan 

sekian bentuk kepemilikan media, implementasi kepentingan pemiliknya pun 

berbeda-beda (McQuail, 2012). Waren Breed (dalam Ishadi SK, 2014, h. 3) 

mengemukakan bahwa ada suatu kebijakan redaksi yang harus dipatuhi di setiap 

surat kabar, dalam hal ini, penerbit surat kabar sebagai pemilik modal atau 

representasi dari pemilik modal, mempunyai hak untuk menetapkan dan 

memaksakan kebijakan redaksi. 

Kenyataan itu diperkuat dengan serangkaian hasil riset Remotivi terkait 

independensi televisi menjelang Pemilu 2014. Riset pertama dilakukan pada 

periode 1-7 November 2013 menghasilkan temuan bahwa Surya Paloh adalah 

pemilik stasiun televisi yang paling masif menjadikan media miliknya, Metro TV,  

sebagai sarana politik. Kesimpulan berikutnya, Aburizal Bakrie selaku Ketua 

Umum Golkar menjadi tokoh politik dengan nada berita positif tertinggi di TV One. 

Selai itu, frekuensi dan durasi iklan politik Aburizal Bakrie di TV One merupakan 

yang tertinggi (Heychael dan Dhona, 2014). 

Riset Remotivi berikutnya dilakukan pada pada 1-7 Mei 2014 ketika telah 

terdapat lima tokoh yang sudah dideklarasikan oleh partainya masing-masing, 

yakni Aburizal Bakrie (Capres Golkar), Prabowo Subianto (Capres Gerindra), Joko 

Widodo (Capres PDIP), Wiranto (Capres Hanura), dan Hary Tanoesoedibjo 

(Cawapres Hanura). Sebagaimana temuan pada penelitian sebelumnya, data dalam 

riset ini masih menunjukkan kesimpulan yang sama, yaitu stasiun televisi yang 

berafiliasi dengan partai politik terindikasi menggunakan medianya bagi 

kepentingan golongan (Heychael, 2014). 
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Temuan yang lebih menarik bisa dilihat dari hasil riset ketiga yang 

dilakukan pada 1-7 Juni 2014, yakni adanya perubahan isi siaran antara sebelum 

dan setelah terjadinya koalisi partai-partai yang mengusung dua pasangan capres-

cawapres yang telah ditetapkan KPU (Heychael, 2014).  Fakta koalisi tersebut pada 

akhirnya ikut menyeret televisi yang dimiliki Aburizal Bakrie (TV One dan ANTV) 

dan Harry Tanoe (MNC TV, Global TV, dan RCTI) untuk turut menjadi sarana 

propaganda politik, sebagaimana yang bisa dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.2 

Siaran TV terkait Capres-Cawapres 2014 
Periode riset 1-7 Mei 1-7 Juni 

Tokoh  Prabowo Jokowi Prabowo Hatta Rajasa Jokowi Jusuf Kalla 

Stasiun TV TV 

ONE 

RCTI Metro 

TV 

TV 

ONE 

RCTI Metro 

TV 

TV 

ONE 

RCTI Metro 

TV 

TV 

ONE 

RCTI Metro 

TV 

TV 

ONE 

RCTI Metro 

TV 

TV 

ONE 

RCTI Metro 

TV 

Frekuensi 

berita 

38.5% 100% 12% 15.2% 0% 74.4% 34% 41% 17% 32% 27% 13% 20% 21% 38% 14% 11% 32% 

Penonjolan 

dalam berita 

(kemunculan 

dalam bentuk 

audio dan 

visual: 

Wawancara, 

pidato,dll) 

32% 100% 9% 0% 0% 75% 70% 78% 13% 14% 18% 2% 14% 1% 54% 2% 3% 31% 

Berita positif 0% 0% 3% 0% 0% 90% 52% 100% 2% 44% 0% 2% 4% 0% 51% 0% 0% 45% 

Berita negatif 0% 100% 22% 100% 0% 0% 0% 0% 65% 0% 0% 35% 80% 100% 0% 20% 0% 0% 

Durasi iklan 0% 0% 0% 0% 0% 100% 62% 27% 0% 9% 19% 0% 15% 27% 54% 14% 27% 46% 

Kemunculan 

dalam program 

non berita 

31.8% 0% 50% 13.6% 0% 50% 27% 50% 4% 27% 50% 2% 23% 0% 86% 23% 0% 8% 

 
Sumber: Remotivi (2014)
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Kondisi tersebut mengancam kebebasan pers, sebagaimana Jakob Oetama 

(dalam Ishadi SK, 2014) menuliskan perbedaan kondisi pemaknaan atas kebebasan 

pers di era Orde Baru dan Reformasi. Menurutnya, pada era Orde Baru media massa 

bersinggungan erat dengan kekuasaan yang intensif dan massif, sedangkan pada era 

Reformasi, persinggungan media massa justru berhubungan dengan tarik-menarik 

antara bisnis ekonomi versus kepentingan pemilik/pemodal. Dalam kaitannya 

dengan hasil produksi (konten), Hendratmoko (dalam Sudibyo, 2004, h. 68) 

berpendapat, “Jurnalisme pasca-Soeharto, tetap tak beranjak dari jurnalisme jahit-

menjahit, kutip sana kutip sini, dibumbui sedikit, diberi judul heboh, selesai. 

Seolah-olah dengan demikian wartawan dan media sudah melakukan terobosan 

luar biasa.” 

Nugroho, et al. (2013) memaparkan, banyak politisi memiliki jaringan 

media sehingga peliputan mengenai aktivitas politik pemilik media menjadi hal 

penting; bahkan, beberapa media memiliki tim peliputan khusus untuk melaporkan 

dan menyiarkan aktivitas politik tersebut. Tentu saja kondisi tersebut tidak sejalan 

dengan etika jurnalistik karena media tersebut hanya meliput aktivitas dari partai 

yang diasosiasikan dengan pemiliknya dan tidak memberikan peliputan yang 

seimbang mengenai partai lain. Meski begitu, tidak semua media dapat dengan 

mudah dipengaruhi oleh pemilik maupun pengiklan. Media seperti ini biasanya 

memiliki tim redaksi dan wartawan yang solid sehingga mereka tidak sepenuhnya 

mengandalkan pemilik atau organisasi di tempat mereka bekerja (Nugroho, et al., 

2013). 
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2.3 Pers Daerah Ditengah Desentralisasi Kekuasaan 

Reformasi di Indonesia mendorong deregulasi dan liberalisasi hingga 

melemahkan beragam lapisan intitusi negara. Sejak saat itu, banyak bermunculan 

media massa baru di berbagai daerah dengan beragam jenis baik cetak maupun 

elektronik, termasuk televisi swasta (Subiakto dan Ida, 2012). Di saat bersamaan, 

muncul sejumlah regulasi terkait desentralisasi antara lain  UU No. 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta UU No. 22 Tahun 1999 

tentang Otonomi Derah yang kemudian disempurnakan dengan pemberlakuan UU 

No 32 Tahun 2004 sebagai landasan pelaksanaan otonomi daerah di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Dalam hal ini, media massa, tidak terkecuali pers daerah, memegang 

peranan penting dalam penyaluran informasi, kontrol pemerintah, dan deseminasi 

informasi di tingkat lokal. Hal ini sudah terbukti pada setiap era, sebagaimana 

Rahzen (2007) mencatat, pergolakan menentang pejajah, penceritaan peristiwa 

daerah, bahkan sampai meninggalnya wartawan daerah , menjadi bukti dinamika 

kehidupan media di tingkat lokal. 

Kendati demikian, peran tersebut diliputi dua sisi yang saling tarik-menarik. 

Sebagaimana Sulhan (2010) mengemukakan, di satu sisi idealisme pers melalui 

praktik jurnalisme bertanggung jawab berpotensi menjadi determinan 

demokratisasi lokal. Di sisi lain, naluri bisnis industri media massa rentan membuat 

media massa menjadi sub-sistem yang terhegemoni seiring kesalahpahaman 

mengejawantahkan pemahaman terkait otonomi daerah (dalam Sulhan dan 

Adiputra, 2010). 
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Media lokal diharapkan mampu menjadi ruang publik bagi masyarakat lokal 

mengingat media massa nasional masih banyak berfokus pada isu yang berputar di 

tataran pusat, dalam hal ini Jakarta. Kenyataan itu ditunjukkan riset Nugroho, et al. 

(2013) pada 10 TV nasional, bahwa 69 persen pemberitaan merupakan porsi untuk 

wilayah Pulau Jawa. Kondisi itu berbanding terbalik dengan beberapa pulau lain 

yang mendapat porsi pemberitaan sangat minim, misalnya Papua yang hanya 1,1 

persen dan Maluku hanya 1,8 persen. 

Dalam hal ini, pers daerah membuka peluang menyajikan tema-tema lokal 

sesuai komunitas tertentu di tempat media tersebut hidup, yang di Jakarta dianggap 

tidak memiliki nilai berita. Meskipun beberapa pers daerah masih merupakan 

perpanjangan tangan bisnis konglomerasi media pusat di Jakarta dan Surabaya, 

namun muatan lokal dan pemberitaan menjadi relatif terbagi antara isu lokal dan 

isu nasional bila dibandingkan sebelum pemberlakuan UU Otonomi Daerah 

(Sulhan, dalam Sulhan dan Adiputra, 2010). Dengan begitu, di antara dominasi 

media massa yang berpusat di Jakarta yang mengalami tekanan secara politis untuk 

menyampaikan informasi sesuai ideologi mereka, pers daerah justru mampu 

mengambil peran independen. Kondisi tersebut diakui Jakob Oetama, bahwa surat 

kabar seperti Surabaya Post, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat, 

Haluan, dan Waspada, secara relatif tetap menumbuhkan sikap editorial yang 

independen (Oetama, 2001, h. 305). 

Dinamika tersebut juga berpengaruh pada karyawan yang dipekerjakan 

dalam pers daerah. Mereka, baik wartawan maupun redaktur sekaligus karyawan 

sirkulasi serta periklanan, mengakui bahwa dengan kebijakan otonomi daerah 
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tersebut, mereka dapat memperdayakan masyarakat di daerah melalui media lokal. 

Dalam laporannya yang berjudul Wajah Pers Malang, Hughes (2001) menulis: 

“Mereka menyadari bahwa ada perhatian baru terhadap isu-isu lokal, dan sebagai 

karyawan pers daerah yang mempunyai pengetahuan lokal, mereka mengetahui 

keadaan unik daerahnya untuk diberitakan.” 

Secara bersamaan, timbul permasalahan yang menjadi ancaman pers 

daerah. Kuatnya pengaruh modal atas praktik jurnalisme berdampak pada 

kecenderungan pers daerah mencapai oplah tertinggi sebagai ukuran keberhasilan, 

sehingga seringkali menyajikan berita sensasional, provokatif, dan beragam isu 

maupun peristiwa yang didramatisir tanpa memperhatikan aspek proximity dengan 

pembaca lokal. Rendahnya kemampuan jurnalis pers daerah juga membuat banyak 

cacat jurnalistik saat meliput dan melaporkan suatu peristiwa (Rianto, dalam 

Rahayu, 2006). Selain itu, perkembangan pers daerah masih menyisakan ancaman 

pada wartawannya sendiri dengan tingkat kesejahteraan yang rendah bagi seoorang 

profesional. Kerendahan tersebut mewarnai obyektifitas mereka yang merupakan 

kunci sebuah pers daerah sehingga dapat dipercaya masyarakat. Tantangan bagi 

pers daerah adalah mencari penyelesaian untuk menangani dan mengatasi segala 

ancaman (Hughes, 2001).  

Banyak perusahaan media massa yang menganut sistem penggajian 

jurnalis berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), padahal kebutuhan 

hidup jurnalis jauh lebih tinggi ketimbang kebutuhan hidup pekerja sektor industri 

lain. Selain itu, jurnalis adalah sebuah profesi yang menuntut seseorang yang 

menggeluti profesi tersebut harus belajar. Sebagai contoh sederhana, untuk belajar 
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guna meningkatkan kemampuannya sebagai jurnalis, seorang jurnalis perlu 

membeli buku dan mengikuti beragam pelatihan yang sering kali tidak disediakan 

perusahaan tempat jurnalis itu bekerja. Anggaran pembelian buku dan anggaran lain 

yang menunjang kinerja jurnalis tentu saja tidak tercantum dalam angka kebutuhan 

yang dibahas Dewan Pengupahan kemudian disahkan Gubernur menjadi UMK. Di 

sisi lain, belum ada regulasi terkait upah sektoral pada jurnalis. 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang merupakan salah satu organisasi 

profesi jurnalis, merumuskan model upah layak bagi jurnalis dengan melibatkan 

berbagai komponen kebutuhan hidup layak. AJI menemukan fakta bahwa upah 

jurnalis yang didapat dari perusahaan tempat jurnalis tersebut bekerja lebih rendah 

ketimbang nominal upah layak jurnalis yang dihitung AJI. Bahkan, tidak sedikit 

jurnalis yang mendapatkan gaji jauh di bawah UMK. Hasil survei tersebut bisa 

dilihat pada table berikut (Manan, 2011): 

Tabel 2.3 

Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Versi AJI Tahun 2011 

Sumber: Manan (2011, h.30) 
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Pengabaian etika jurnalisme yang dipadu dengan rendahnya pendapatan 

wartawan, pada akhirnya berujung kepada munculnya praktik ‘jurnalis amplop’, di 

mana wartawan menerima sogokan atau hadiah dari narasumber untuk pemberitaan 

yang ‘memihak’ mereka (Nugroho, et al., 2013). Kendati masih banyak wartawan 

yang berpegang teguh pada komitmen mereka, dan seringkali, komitmen ini terkait 

juga dengan tingkat upah yang layak dari perusahaan, budaya ‘amplop’ dapat 

menciptakan citra buruk bagi industri pers, termasuk pers daerah. Potensi 

ancamannya ditunjukkan dalam pesan yang dimuat oleh beberapa surat kabar 

seperti Kompas, Jawa Pos, Malang Post, dan Surya bahwa wartawannya, “dilarang 

menerima uang maupun barang dari sumber berita”, dan, “dibekali dengan kartu 

pers yang selalu dikenakan selama bertugas”. Namun, pemuatan pesan tersebut 

tidak menawarkan pemecahan masalah kesejahteraan wartawan yang sedemikian 

rendah (Hughes, 2001). 

2.4 Newsroom Studies 

Dalam menjalankan proses jurnalistik, sebuah perusahaan memiliki 

newsroom atau ruang redaksi. Ruangan ini merupakan tempat bertemu para awak 

redaksi yang memungkinkan mereka saling berkomunikasi, terutama koordinasi 

yang melibatkan pemimpin redaksi, redaktur, dan para jurnalis. Dengan demikian, 

ruangan itu menjadi tempat perencanaan dan pengambilan keputusan dalam 

publikasi sebuah berita (Franklin, dkk., 2005). 

Pape dan Featherstone (2005) menggambarkan bahwa newsroom sebagai 

tempat yang dipenuhi staff dalam rangka menjalani kesibukan mengumpulkan 

informasi dan menyusun berita. Newsroom merupakan pusat operasi pengumpulan 
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berita yang akan dipublikasikan dalam beragam bentuk, baik cetak, siaran, maupun 

online (Franklin, dkk., 2005). Dengan demikian, perhatian terhadap newsroom 

menjadi hal penting bagi para peneliti, sebagaimana pendapat Soria (2008), bahwa 

newsroom merupakan jantung dan jiwa sebuah perusahaan media massa. 

Perkembangan newsroom studies berakar dari tradisi sosiologis yang 

meliputi penjelasan mengenai dua pertanyaan dasar, yakni struktur versus lembaga, 

dan tingkat investigasi mikro versus makro. Schultz (2007) menyebut, kedua 

pertanyaan mengarah pada konseptualisasi individu dengan lingkungan sosial, dan 

konseptualisasi praktik sosial. Beragam penelitian berkembang untuk mencapai 

pemahaman fenomenologis menjadi jurnalis, meliputi rutinitas pembuatan berita, 

misalnya ketersediaan sumber yang dapat mempengaruhi pemilihan dan 

pembingkaian berita. Selain itu, meski tidak mudah, kajian ini juga berpeluang 

mengungkap struktur ekonomi, politik dan budaya yang mampu mempengaruhi 

keputusan di ruang redaksi. 

Pada sejumlah kasus, pendekatan lapangan sangat relevan untuk mendalami 

produksi berita. Darras (2004) menegaskan, pendekatan serupa juga dinilai tepat 

untuk menyelidiki ranah jurnalistik lainnya, seperti proses pembuatan produk 

komunikasi politik, misalnya bidang humas, serta pola pelobi politik atau aspek 

kepemilikan media (dalam Schultz, 2007). Sementara itu, Benson (1998) 

menunjukkan bahwa perspektif teoretis terbatas tentang pendekatan organisasi 

dapat digunakan dalam penelitian produksi berita. Sejalan dengan itu, pada periode 

awal newsroom studies adalah bagian dari keluarga teoretis yang sama yang dapat 

dianggap sebagai ‘first wave of news ethnography’ karena studi tersebut berfokus 
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pada rutinitas birokrasi organisasi produsen berita, sebagaimana Cottle (2000) 

berpendapat bahwa newsroom studies yang mendalam, atau etnografi pada redaksi, 

masih merupakan landasan empiris yang relevan dan dibutuhkan untuk meneliti 

proses produksi berita.  

Schultz (2007) mencatat, semua penelitian pada perkembangan awal 

newsroom studies memberi wawasan penting tentang praktik jurnalistik dan 

pandangan baru dari beragam perspektif, mulai individu, kelompok, hingga 

institusional. Dalam pendekatan kritis, newsroom studies masih berpeluang 

digunakan untuk menyelidiki produksi berita yang lebih luas dalam kaitan 

jurnalisme dengan budaya, ekonomi, kekuasaan, politik, dan lain-lain sebagainya. 

Seiring berkembangnya teknologi informasi, newsroom studies turut 

berkontribusi dalam sejumlah penelitian terkait banyaknya media massa yang juga 

terpengaruh perubahan zaman. Berdasar studi pada institusi media online di USA 

yang dilakukan Agarwal dan Barthel (2015), diketahui bahwa terdapat praktik 

jurnalisme yang berbeda setelah media massa konvensional terpengaruh 

perkembangan teknologi, terutama karena penggunaan internet dalam jurnalisme 

online. Objektivitas pada norma di media konvensional bergeser menjadi 

pentingnya proporsi dalam pemberitaan, dengan penerapan proses editing yang 

jauh lebih kasual daripada media cetak. Dalam hal ini, jurnalis sekaligus menjadi 

penulis dan editor, yang berarti pula bahwa arahan dalam hal redaksional dan 

interaksi antara pekerja termasuk rapat redaksi dipandang kurang dalam institusi 

media online. Ihlebæk dan Krumsvik (2015) menambahkan, kekuasaan redaksi 



40 
 

pada media online sebagian menjadi porsi publik, dalam arti publik bisa lebih bebas 

berpartisipasi menyampaikan pendapat pada kolom komentar. 

Dalam karyanya Rebuilding the News: Metropolitan Journalism in the 

Digital Age, Anderson (2013) memaparkan hasil studinya selama lima bulan yang 

intens di musim semi dan musim panas tahun 2008 terkait praktik kerja harian para 

jurnalis di Philadelphia. Dia menemukan bahwa rutinitas jurnalis mengalami 

perubahan karena pengaruh teknologi. Wartawan, videografer, atau fotografer 

biasanya memulai proses pelaporan mereka dengan mengirimkan berita terbaru, 

satu foto atau video yang bisa diposkan secara online dengan cepat, kemudian di 

hari itu juga, mereka menyampaikan cerita lengkapnya, yang kerap juga digunakan 

di koran.  

Dalam karya berjudul Making Local News yang menggambarkan produksi 

berita lokal di Philadelphia, Phyllis Kaniss (1991) menghubungkan pengembangan 

jurnalisme lokal dengan pertumbuhan perkotaan metropolitan Amerika. Dia 

memaparkan bahwa peralihan dari perdagangan perkotaan ke ekonomi manufaktur, 

diversifikasi populasi, dan urbanisasi geografis, mampu memainkan peran dalam 

pertumbuhan pers, meliputi sirkulasi harian, jenis segmentasi surat kabar, serta 

munculnya radio dan televisi lokal. Dalam hal ini, Anderson (2013) menyebut, 

sebuah analisis terhadap transformasi berita online lokal di kota tersebut dapat 

menjelaskan transformasi serupa di kota-kota Amerika lainnya, di mana surat kabar 

lama yang dominan telah mengkonsolidasikan posisi monopoli mereka pada 

gelombang pertama kepunahan koran di 1970-an, berganti lusinan pendatang baru 

di alam semesta digital yang sedang berkembang. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, catatan deterministik teknologi jurnalisme 

online telah kalah jumlah dengan pendekatan konstruktivis sosial, di mana 

penerapan praktik jurnalisme online di ruang redaksi tidak lagi dilihat sebagai hasil 

proses berbasis teknologi, namun sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor 

profesional, organisasi, ekonomi dan sosial (Paterson dan Domingo 2008). Avilés 

dan Carvajal (2008, h. 226) menegaskan bahwa perubahan pada ruang redaksi baru-

baru ini tidak dianggap sebagai efek dari tren korporat atau teknologi saja, 

melainkan untuk memasukkannya ke dalam kata-kata mereka sendiri, inovasi 

teknis yang biasanya didasarkan pada keputusan profesional dan ekonomi, serta 

penggunaan alat baru agar sesuai dengan harapan, keterampilan dan praktik yang 

dilakukan jurnalis. 

Lebih spesifik lagi, Boczkowski (2004) menganggap bahwa struktur 

organisasi, praktik kerja dan representasi pengguna, sebagai tiga faktor produksi 

utama yang membentuk proses adopsi inovasi, seperti interaktivitas dan 

multimedialitas di newsroom. Berkaitan dengan struktur organisasi dan praktik 

kerja, Steve dan Pieter (2008) mencatat, studi empiris yang kebanyakan didasarkan 

pada etnografi newsroom dan wawancara mendalam dengan wartawan, mampu 

menunjukkan bahwa adopsi teknologi yang sukses di newsroom terkait dengan 

rutinitas sehari-hari, kondisi dan pembagian kerja, strategi manajemen dan 

organisasi, sumber daya yang tersedia, waktu dan tekanan kerja, keterampilan 

teknis dan kompetensi multimedia, serta alat teknis yang kompatibel terhadap 

kebutuhan wartawan. 
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Dalam hal ini, Domingo (2008) mengingatkan bahwa budaya profesional 

jurnalis terkait newsroom tidak berada dalam ruang hampa, melainkan diciptakan 

kembali dan dinegosiasi ulang dalam setiap tugas produksi, dalam desain perangkat 

lunak pengelolaan konten atau keputusan keredaksian. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penulis memasukkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah 

menganalisis kondisi jurnalis dan pers daerah sebagai bahan pertimbangan dalam 

penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain: 

1. Kebijakan Redaksional Media Malangtimes dan MalangVoice 

dalam Mengangkat Isu Lokal. 

Penelitian ini dilakukan oleh Fariza Yuniar Rakhmawati, Abdul 

Wahid, dan Nufian S. Febriani dari Universitas Brawijaya pada tahun 

2016 yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme keredaksian 

Malangtimes dan MalangVoice dalam menggerakkan ruang redaksi 

terkait pemberitaan peristiwa lokal Malang. Penelitian ini memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam hal objek 

penelitian yakni MalangVoice. Menggunakan metode kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif, penelitian ini berfokus pada mekanisme 

redaksi media MalangTimes dan MalangVoice dalam mengangkat isu 

lokal Malang, di antaranya praktik peliputan berita, sistem kerja redaksi, 

dan pola gatekeeping. Sedangkan teknik pengumpulan data di penelitian 

ini berupa wawancara mendalam (secara offline), observasi online dan 

observasi offline. 
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Penilitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pada pemberitaan 

MalangVoice, semangat jurnalisme terkesan lebih terlihat kental 

dibandingkan dengan Malangtimes dengan olahan peristiwa utama 

pemberitaan pada isu-isu lokal. MalangVoice memosisikan dirinya 

sebagai media yang menyajikan kebenaran pada masyarakat Malang 

Raya melalui jurnalisme sebagaimana mestinya, di antaranya dengan 

memberikan kritik terbuka jika dalam proses pengambilan kebijakan 

dan cara menjalankan tata kelola pemerintah dinilai salah. Dalam 

penelitian ini juga terungkap bahwa MalangVoice memperlakukan rapat 

redaksi rutin secara terbuka dan mengalir, serta memembebankan isu 

yang akan diangkat sebagai tanggungjawab wartawan. Temuan tersebut 

menjadi bahan awal yang berharga bagi penelitian yang penulis lakukan, 

yakni untuk mendalami bagaimana wartawan melaksanakan tugasnya di 

lapangan, baik dalam hal menentukan isu, pelaksanaan liputan, serta 

pengolahan dan penulisan data hingga menjadi sebuah berita.  

2. Jurnalisme Kloning di Kalangan Wartawan Kota Surakarta. 

Penelitian ini dilakukan Erwin Kartianawati dari Universitas Sahid 

Surakarta pada tahun 2017 dengan tujuan mengungkapkan praktik dan 

pandangan wartawan Kota Surakarta mengenai kloning berita (cloning 

journalism). Penelitian ini menggunakan metode autoetnografi yang 

merupakan bentuk aplikasi etnografi, melalui bahan penelitian yang 

didapat berdasar pengalaman sebagai jurnalis selama tahun 2003-2012, 

serta proses pengamatan kembali ke lapangan (observasi) dan 
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melakukan wawancara terhadap para wartawan baik pada tataran 

jurnalis lapangan maupun redaktur, yang bekerja di wilayah Kota 

Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kloning 

berita jamak terjadi karena adanya perasaan sungkan, simbiosis 

mutualisme, sanksi sosial, aturan perusahaan media, dan motif ekonomi. 

Praktik tersebut dilakukan dengan beragam pola. 

Pertama adalah dengan meminta wartawan lain mentransfer materi 

wawancara secara oral. Dalam pola ini, wartawan yang melakukan 

proses peliputan menceritakan kembali apa yang didapat dalam proses 

peliputan kepada wartawan yang meminta bahan berita. Kedua, dengan 

mendengarkan rekaman atau melihat gambar wawancara yang telah 

disimpan dalam media rekam atau bentuk digital lain. Ketiga, yakni 

tidak berupaya meminta materi berita namun meminta untuk dikirim 

naskah berita jadi dan menunggu kiriman lewat email dari wartawan 

lain. Setelah mendapat kiriman email tersebut akan diubah dengan 

kalimat sendiri, seolah merupakan karya jurnalistiknya sendiri. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis 

lakukan, yakni dalam hal metode yang digunakan. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga menjadi rujukan peneliti untuk menelaah pola kerja 

yang dilakukan jurnalis MalangVoice. 

3. Perilaku Jurnalis Kota Malang terhadap Praktik Amplop 

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Irfan Anshori, dari 

Universitas Brawijaya pada tahun 2011 dengan tujuan mendeskripsikan 
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praktik amplop di kalangan jurnalis Kota Malang. Penelitian ini 

menggunakan teori Interaksionisme Simbolik  serta metode kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi terhadap jurnalis yang menjalankan 

proses peliputan di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Teknik 

wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini yang melibatkan 

empat informan dari media cetak, media elektronik dan media online. 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua informan 

mengaku pernah menerima amplop dengan salah satu alasan utamanya 

yakni masalah gaji yang tidak terlalu besar sehingga mendorong mereka 

harus menerima amplop yang diberikan narasumber. Faktor untuk 

menjaga hubungan dengan narasumber juga berpengaruh terhadap 

perilaku informan untuk menerima amplop. Kendati demikian, semua 

informan tetap mempunyai batasan yang sama dalam menerima amplop, 

yaitu mereka akan menerima amplop jika pemberian itu tidak berkaitan 

dengan pemberitaan, namun jika narasumber mengintervensi sebuah 

berita, maka mereka cenderung akan langsung menolak amplop yang 

diberikan. Faktor lingkungan juga berpengaruh, utamanya karena 

lingkungan pemerintahan merupakan salah satu area peliputan yang 

narasumbernya sering memberikan amplop. Tidak hanya itu, pengaruh 

wartawan yang lain kepada para informan juga cukup besar. 

Dikarenakan semua informan mengaku berkumpul dengan wartawan 

lain yang juga menerima amplop, sehingga informan juga melakukan 

tindakan yang sama. 
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Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan beberapa pemaparan 

tersebut sebagai khasanah untuk penelitian yang sedang digunakan 

peneliti, mengingat peneliti juga akan mengkaji kondisi jurnalis 

MalangVoice saat melaksanakan peliputan di lapangan. Hubungan 

antara jurnalis MalangVoice dengan sumber berita dan jurnalis media 

lain dapat mengacu pada pemaparan yang telah didapatkan pada 

penelitian ini. 

2.6 Kerangka Berpikir 

 

  

 

 

 

 

Bagan 2.2 

Kerangka berpikir 

Sumber: Diolah oleh penulis 

Newsroom 
POLA KERJA 

JURNALIS 

 

Kondisi dan pembagian kerja, 

strategi manajemen, serta sumber 

daya yang tersedia 

MALANGVOICE 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2006, h. 58). Dalam penelitian 

kualitatif, penekanan cenderung pada interpretasi individu dari lingkungan mereka 

atau peristiwa yang terjadi dalam lingkungan mereka, perilaku mereka sendiri atau 

orang lain. 

Penelitian kualitatif cocok untuk menyelidiki praktik kerja dan gaya 

manajerial, dan melaksanakan penelitian organisasi. Analisis dan presentasi temuan 

kualitatif memungkinkan nuansa dan konteks untuk diperhitungkan. Metode 

kualitatif memberikan peneliti cara memahami apa yang terjadi di dalam organisasi 

media dari perspektif peserta (bukan hanya menurut asumsi akademik peneliti) 

(Bryman, 1995, h. 29-30). Oleh karena itu, penelitian ini bersifat subjektif dan 

hasilnya lebih kausistik sehingga tidak berupaya melakukan generalisasi. 

 Peneliti adalah bagian integral dari data yang berarti peneliti ikut aktif 

dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, peneliti menjadi 

instrumen penelitian yang harus terjun langsung di lapangan. Instrumen yang 

dimaksudkan menurut Kasiram (2010, h.177) adalah, peneliti menjadi perencana, 

pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data juga sebagai pelapor hasil 

penelitian. 
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3.2 Paradigma Penelitian 

 Paradigma adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam penelitian 

untuk memandang fenomena yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan Pujileksono 

(2015, h. 26), paradigma merupakan satu set asumsi, konsep, nilai-nilai serta 

praktik, dan cara pandang untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Paradigma 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivistik. 

Paradigma ini memandang sebuah fenomena yang terjadi tidak berdiri sendiri, 

namun terdapat unsur-unsur yang mendasari fenomena tersebut terjadi. 

Lebih lanjut, Pujileksono (2015, h. 28-29) mengungkapkan bahwa 

paradigma konstruktivistik melihat realita dibentuk oleh bermacam latar belakang 

sebagai bentuk konstruksi realita tersebut. Paradigma ini memandang latar 

belakang yang mengkonstruksi realita berdasarkan pengalaman sosial yang dialami 

aktor sosial. Paradigma konstruktivistik bersifat subjektif, dalam artian peneliti 

dapat memasukkan nilai-nilai pendapatnya ke dalam penelitian dengan tujuan untuk 

memahami faktor apa saja yang menjadi dasar konstruksi sebuah realita. 

 Paradigma dalam sebuah penelitian diperlukan sebagai cara pandang 

peneliti terhadap femonena yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini,  

paradigma konstruktivistik diperlukan untuk mendapatkan  pemahaman bahwa pola 

kerja jurnalis merupakan hasil dari konstruksi realita, dalam hal ini mekanisme 

kerja yang diterapkan redaksi MalangVoice. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Neuman 

(2015, h. 465) mendeskripsikan etnografi sebagai suatu penelitian lapang yang 
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menekankan upaya memberikan deskripsi yang sangat terperinci, mengenai budaya 

yang berbeda dari sudut pandang ‘orang dalam’ dalam budaya tersebut untuk 

mempermudah pemahamannya. Metode ini memungkinkan peneliti menyajikan 

deskripsi terperinci dan analisis yang cermat untuk membongkar dan menyusun 

kembali berbagai peristiwa. 

Mulyana (2013, h.161) memaparkan tujuan dari desain penelitian etnografi 

adalah menguraikan suatu budaya bersifat material seperti artefak budaya dan yang 

bersifat abstrak, seperti pengalaman, kepercayaan, norma, dan sistem nilai 

kelompok yang diteliti. Dengan demikian, peneliti menyelidiki suatu kelompok 

kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama 

dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Dalam hal 

ini, kelompok kebudayaan yang diteliti adalah keseharian jurnalis MalangVoice 

saat di lapangan dalam menjalankan kebijakan redaksi media. 

3.4 Fokus Penelitian 

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dengan sesuatu yang tanpa 

alasan, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi peneliti terhadap adanya masalah. 

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada fokus. Ada dua maksud tertentu 

yang ingin dicapai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan 

memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, kedua, 

penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria keluar-masuk informasi 

(Moleong, 2007, h. 94). 

 Fokus yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pola kerja jurnalis 

MalangVoice, meliputi bagaimana jurnalis menerima beban kerja atau target 
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tertentu yang diwajibkan perusahaan media massa, serta bagaimana jurnalis 

tersebut melaksanakan kewajibannya sehari-hari.  

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada April – Juli 2017 di Kantor Redaksi 

MalangVoice, Jalan Danau Kerinci VII Blok E1 D17. Selain itu, beberapa lokasi 

lain yang berkaitan dengan proses kegiatan jurnalistik jurnalis MalangVoice juga 

menjadi lokasi penelitian.  

3.6 Sumber Data 

Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2011, h. 157) mengemukakan bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Senada dengan mereka, 

Kriyantono (2010, h. 42) menyebut bahwa data kualitatif adalah data berbentuk 

kata-kata, kalimat-kalimat, dan narasi-narasi. Berdasarkan keterangan di atas, 

sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan 

para informan, serta dari hasil observasi pada jurnalis MalangVoice, catatan pribadi 

peneliti terkait dengan penelitian, dan arsip atau dokumen lain yang menunjang 

penelitian ini. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara-cara yang dapat 

digunakan peneliti untuk ,mengumpulkan data (Kriyantono, 2010, h. 95). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam 

(depth interview), berikut penjelasannya: 

a. Observasi 
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Kriyantono menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan 

mengamati langsung tanpa mediator, atau melihat dengan dekat kegiatan 

yang dilakukan oleh suatu objek. Observasi terbagi menjadi dua, yakni 

observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam observasi 

partisipan, peneliti berfungsi sebagai partisipan, yakni ikut serta dalam 

kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadirannya 

diketahui maupun tidak. Sedangkan dalam observasi non-partisipan, 

peneliti hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan 

aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadirannya 

diketahui maupun tidak (Kriyantono, 2010, h. 110-112). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan. 

Sugiyono (2012, h. 227) memaparkan bahwa dalam observasi ini, peneliti 

terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Artinya, peneliti ikut melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data dan ikut pula merasakan suka dukanya. 

Sugiyono mencontohkan, dalam suatu perusahaan misalnya, peneliti dapat 

berperan sebagai karyawan sehingga dapat mengamati bagaimana semangat 

kerjanya, hubungan satu karyawan dengan  karyawan lain, hubungan 

karyawan dengan pimpinan, keluhan dalam melaksanakan pekerjaan, serta 

perilaku karyawan dalam bekerja. 

Dalam hal ini, peneliti turut terjun langsung sebagai jurnalis 

MalangVoice yang ikut serta melaksanakan pola kerja dalam menjalankan 

kebijakan redaksi media. Peneliti juga terlibat dalam rapat redaksi dan 
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komunikasi yang terjadi antara jurnalis dengan berbagai pihak, baik sesama 

jurnalis di Malang Voice atau media lain, pimpinan, serta sumber berita di 

lapangan. Peneliti sendiri dari awal sudah bekerja di MalangVoice seja 

perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 hingga saat penelitian ini 

dilaksanakan. 

b. Wawancara Mendalam (Depth Interview) 

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar 

mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan 

frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif. Pada wawancara 

mendalam ini, pewawancara relatif tidak memiliki kontrol atas respon 

informan. Artinya, informan bebas memberikan jawaban. Oleh karena itu, 

peneliti memiliki tugas berat agar informan bersedia memberikan jawaban-

jawaban yang lengkap, mendalam, bila perlu tidak ada yang disembunyikan 

(Kriyantono, 2010, h. 102). 

Dengan demikian, wawancara ini bersifat terbuka (open-ended) dan 

mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang 

tidak secara formal terstruktur seperti pada penelitian kuantitatif. Ini berarti 

bahwa subjek yang diteliti berposisi lebih memiliki peran sebagai informan 

daripada sebagai responden (Sutopo, 2006, h. 69). 

Tujuan utama dalam melakukan wawancara ini adalah untuk bisa 

menyajikan kontruksi saat ini dalam suatu konteks mengenai para pribadi, 

peristiwa, aktivitas, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya untuk 
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merekontruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa 

lampau, dan memproyeksikan hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan 

harapan dan bisa terjadi di masa yang akan datang (Sutopo, 2006, h. 68). 

3.8 Teknik Pemilihan Informan 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu memilih orang-orang yang dianggap 

mengetahui dan mampu menjelaskan gejala sosial yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Purposive sampling dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan 

kedalaman data dalam menghadapi realita yang tidak tunggal. Penentuan sampel 

diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data dan informasi penting 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono, 2012, h. 85). Dalam 

penelitian ini, peneliti telah menentukan informan sebagai berikut: 

1. Miski, Jurnalis MalangVoice. 

2. Anja Aronawa, Jurnalis MalangVoice. 

3. Deny Rahmawan, Pemimpin Redaksi MalangVoice. 

4. Sri K.N., Pemimpin Perusahaan MalangVoice. 

3.9 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan teknik analisis data etnografi 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Craswell (dalam Kuswarno, 2008, h. 68), 

yaitu: 

1. Deskripsi 

Deskripsi menjadi tahap pertama bagi peneliti dalam menuliskan 

laporan etnografinya. Pada tahap ini, peneliti mempresentasikan hasil 
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penelitiannya dengan menggambarkan dan mengidentifikasi secara detil 

objek penelitiannya. Gaya penyampaian dilakukan secara kronologis atau 

berurutan layaknya sebuah cerita. Peneliti akan menjelaskan gambaran pola 

kerja jurnalis dalam menjalankan kebijakan redaksi Malang Voice, 

menganalisisnya dalam tema tertentu, lalu mengemukakan pandangan yang 

berbeda dari para informan. Dengan membuat deskripsi, peneliti 

mengemukakan latar belakang dari masalah yang diteliti dan menjadi 

persiapan awal menjawab pertanyaan penelitian. 

2. Analisis 

Pada tahap ini, peneliti mengemukakan data akurat mengenai objek 

penelitian melalui tabel, grafik, diagram, maupun model, yang 

menggambarkan objek penelitian. Penjelasan pola-pola atau regularitas dari 

perilaku yang diamati juga termasuk pada tahap ini. Selanjutnya, peneliti 

membandingkan objek yang diteliti dengan objek lain, mengevaluasi objek 

dengan nilai-nilai yang umum berlaku, membangun hubungan antara objek 

penelitian dengan lingkungan yang lebih besar. Selain itu, pada tahap ini 

peneliti juga akan mengemukakan kritik atau kekurangan terhadap 

penelitian yang telah dilakukan dan menyarankan desain penelitian yang 

baru apabila ada yang melanjutkan penelitian atau akan meneliti hal yang 

sama. 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan tahap akhir analisis data dalam penelitian 

etnografi. Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian 
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yang telah dilakukan dengan menggunakan kata orang pertama dalam 

penjelasannya, untuk menegaskan bahwa apa yang telah dikemukakan 

adalah murni hasil interpretasi peneliti. 

3.10 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Penilaian penelitian kualitatif terjadi pada proses pengumpulan data dan 

analisis juga interpretasi data. Untuk mengukur keabsahan pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi waktu. Triangulasi 

metode yaitu melaksanakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data yang sama, sedangkan triangulasi waktu berarti mengadakan 

observasi dan wawancara tidak hanya satu kali di waktu yang sama (Kriyantono, 

2006, h.72). Pada penelitian ini, triangulasi metode dapat dilakukan dengan 

menggunakan wawancara serta observasi partisipan dalam keseharian jurnalis 

MalangVoice dalam menjalankan kebijakan redaksi media. Dengan demikian 

keabsahan data dapat peneliti capai dengan cara membandingkan data hasil 

observasi partisipan dengan data hasil wawancara. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum 

4.1.1  Profil MalangVoice 

 Malangvoice.com (MalangVoice) merupakan portal berita seputar Malang 

Raya yang menyajikan berbagai format, mulai teks, audio, video, dan lainnya, 

berbasis teknologi hipermedia dan hiperteks. MalangVoice didirikan pada 17 

Agustus 2015 di bawah naungan PT. Malangvoice Sejahtera yang terdaftar pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia 

dengan Nomor: AHU – 2450877.AH.01.01 Tahun 2015. Sebagai institusi bisnis, 

MalangVoice juga telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 

517/0403/35.73.407/2015, serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 

130816402575. 

 Sebagai perusahaan pers, MalangVoice telah terdata oleh Dewan Pers 

dengan status terverifikasi administrasi mulai tahun 2016. Sejak didirikan, 

perusahaan yang dimiliki sekaligus dipimpin Sri Karyati Ningsih tersebut berkantor 

di Jalan Danau Kerinci VII Blok E1 D17, Sawojajar, Kota Malang. Pada awal 

berdiri, Pemimpin Redaksi MalangVoice dijabat Achmad Rizal. Pada akhir Juni 

2017, Achmad Rizal tidak lagi menduduki jabatan tersebut setelah keluar dari 

MalangVoice sehingga posisinya digantikan Deny Rahmawan hingga saat ini. 

MalangVoice mulai melaksanakan kegiatan jurnalistik secara konsisten sejak 

Juli 2015, namun hari kelahirannya ditetapkan pada 17 Agustus 2015 dan resmi 

dilaunching kepada publik pada 26 Agustus 2015. Launching MalangVoice 



57 
 

berlangsung di kantornya, Jalan Danau Kerinci, dihadiri beberapa pejabat Malang 

Raya, antara lain Wakil Wali Kota Malang, Danlanal, Kapolres Malang Kota, 

perwakilan Pemkab Malang dan Pemkot Batu, serta para  petinggi pengelola 

perusahaan media massa Malang Raya. 

4.1.2  Logo MalangVoice 

 MalangVoice memiliki dua logo yang masing-masing difungsikan untuk 

keperluan berbeda, sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Logo utama MalangVoice 
Sumber: IT dan Strategi Digital MalangVoice 

 

Gambar 4.2 

Logo kedua MalangVoice 
Sumber: IT dan Strategi Digital MalangVoice 

Gambar di atas merupakan logo resmi yang digunakan sebagai identitas 

MalangVoice. Logo pertama lebih banyak dimanfaatkan dan terpasang pada layar 

utama portal Malangvoice.com. Logo tersebut juga digunakan untuk keperluan 

administrasi seperti kop surat, stempel, dan lain sebagainya. Sedangkan logo kedua 
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terpasang pada ujung tampilan browser dan sejumlah media sosial milik 

MalangVoice. 

4.1.3  Rubrikasi MalangVoice 

 MalangVoice memiliki beragam rubrik yang dibagi dalam 11 kanal 

meliputi: 

A. Home 

Merupakan halaman utama pada portal MalangVoice yang berisi 

berita-berita di semua kanal. Pada halaman ini, MalangVoice 

menonjolkan berita-berita terbaru yang ditampilkan dalam bentuk 

slide show. Terdapat enam slide yang tersedia untuk enam berita 

yang secara otomatis akan mengalami perubahan setiap ada berita 

yang baru diunggah. Selain itu, halaman ini juga menyediakan 

sejumlah ruang iklan dengan beberapa ukuran yang berbeda. 

B. Malang Raya 

Kanal Malang Raya berisi berita-berita terkait dengan peristiwa 

yang terjadi di Malang Raya meliputi hukum, kriminal, politik dan 

pemerintahan. Kanal Malang Raya memiliki 3 sub-kanal yakni Kota 

Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Pembagian tiga sub-

kanal ini mewadahi berbagai berita untuk ditempatkan sesuai 

dengan tempat berlangsungnya peristiwa dalam sebuah berita 

tersebut. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah 

pembaca dalam memilih informasi yang terjadi di masing-masing 

daerah baik Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun Kota Batu. 



59 
 

C. Halokes 

Kanal Halokes berisi berita-berita terkait isu pendidikan di berbagai 

tingkatan mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA), hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. 

Penyebutan nama kanal ini sendiri diambil dari kata halokes dari 

bahasa Malangan (Walikan) yang berarti sekolah. 

D. Olahraga 

Kanal ini berisi berita-berita terkait olahraga. Terdapat dua sub-

kanal dalam kanal ini yaitu Multisport dan Arema. Multisport berisi  

berita tentang berbagai cabang olahraga, sedangkan sub-kanal 

Arema diperuntukkan khusus berita terkait Arema dan Aremania. 

Meskipun sebenarnya Arema termasuk salah satu klub yang bergelut 

dalam cabang olahraga sepakbola, namun penempatan berita Arema 

di MalangVoice dipisahkan dengan Multisport. Hal ini dikarenakan 

Arema mendapatkan porsi pemberitaan dan memiliki segmentasi 

pembaca yang lebih banyak dibandingkan berita terkait cabang 

olahraga lain. 

E. Lapsus 

Kanal ini berisi berita - berita bertema tertentu yang perlu disajikan 

dalam bentuk laporan khusus. Setiap tema laporan khusus biasanya 

disajikan dalam beberapa berita secara berkelanjutan. Dalam satu 
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tema, masing-masing berita yang disajikan memiliki perbedaan 

angle dari berbagai sisi serta keberagaman narasumber. 

F. Teknobis 

Kanal ini berisi beragam informasi terhangat tentang teknologi, 

ekonomi dan bisnis. Sesuai konten yang disajikan, kanal ini 

memiliki tiga sub-kanal yakni Teknologi, Ekonomi dan Bisnis. 

Penyebutan nama kanal ini juga berasal dari akronim tiga sub-kanal 

yang tersedia. 

G. Mbois Puol 

Kanal ini memiliki empat sub-kanal meliputi Event, Gaya Hidup, 

Opo Maneh, dan Tips. Kanal ini mewadahi berita tentang beragam 

kegiatan seperti musik, pameran, dan sebagainya. Selain itu, 

informasi terbaru tentang gaya hidup, serta beragam tips juga masuk 

dalam kanal ini. Selanjutnya, kanal ini juga mewadahi beragam 

tulisan yang berupa review film, buku, serta segala hal yang tengah 

viral di media sosial. 

H. Uklam-uklam 

Kanal ini berisi berita ringan terkait kuliner dan pariwisata di 

Malang Raya dan sekitarnya. Beragam berita tentang kuliner masuk 

dalam sub-kanal Kuliner, sedangkan berita pariwisata masuk dalam 

sub-kanal Wisata. Nama kanal ini sendiri diambil dari bahasa 

Malangan yakni uklam-uklam, yang berarti jalan-jalan.  

I. Nawak Ewed 
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Kanal ini meliputi dua sub-kanal yaitu Profil dan Komunitas. Kanal 

ini disediakan sebagai wadah bagi sosok inspiratif dan beragam 

kegiatan komunitas di Malang Raya. Penamaan kanal ini berasal 

dari frasa nawak ewed dalam bahasa Malangan yang berarti kawan 

dewe dalam bahasa Jawa pada umumnya. Frasa tersebut jika 

diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi kawan sendiri, yang 

bermakna sahabat atau teman dekat. 

J. Woles 

Kanal ini meliputi empat sub-kanal yaitu Opini, Puisi, Cerpen, dan 

Paitun Gundul. Sub-kanal Opini, Cerpen, dan Puisi memuat karya 

pembaca yang mengirimkan karyanya. Sedangkan sub-kanal Paitun 

Gundul merupakan tulisan khas yang disajikan Malangvoice.com 

secara berkala dengan menggunakan bahasa Malangan (Walikan). 

K. Mvoice TV 

Kanal ini berisi video tentang beragam peristiwa yang disertai narasi 

singkat. Konten pemberitaan dalam kanal ini tidak dibatasi pada 

bidang tertentu saja, melainkan semua bidang bisa masuk ke kanal 

ini dengan catatan terdapat tambahan dokumentasi video. 
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4.1.4  Struktur Organisasi MalangVoice 

 

Bagan 4.1 

Struktur Organisasi MalangVoice 
Sumber: Data diolah oleh penulis 

 Bagan di atas menggambarkan struktur organisasi dengan keterbatasan 

sumber daya manusia yang ada di MalangVoice. Jabatan tertinggi dalam struktur 

tersebut adalah Pemimpin Perusahaan, diduduki oleh Sri Karyati Ningsih yang juga 

sekaligus merupakan pemilik perusahaan. Sri Karyati Ningsih membawahi 

Pemimpin Redaksi, Manajer Marketing, dan Manajer Kreatif. 

4.2  Pasang Surut Perjalanan MalangVoice 

Sebelum MalangVoice berdiri, di Malang telah lebih dulu terdapat media 

siber yang juga menyajikan informasi seputar Malang Raya, yakni 

Malangtimes.com (MalangTimes). Berdirinya MalangVoice tidak lepas dari 

konflik di tataran manajemen MalangTimes pada tahun 2015. Saat itu, penulis 

menjadi bagian dari awak redaksi MalangTimes sebagai redaktur merangkap 

Pemimpin 
Perusahaan

Manajer 
Kreatif

Staf

Manajer 
Marketing
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Redaksi

IT dan Strategi 
DIgital
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koordinator liputan. Konflik yang disebabkan pengalihan sebagian saham 

MalangTimes kepada pihak lain tersebut berdampak pada telatnya pembayaran gaji 

karyawan pada bulan Juni 2015. Selain itu, tunjangan hari raya juga tidak 

dibayarkan kepada karyawan. 

Merespon kondisi tersebut, sebagian besar awak redaksi MalangTimes 

termasuk Pemimpin Redaksi, Achmad Rizal, memilih keluar. Selain Rizal, awak 

redaksi yang keluar yakni Muhammad Choirul, Miski, Mochamad Hamzah, dan 

Deny Rahmawan, ditambah Sapteng Mukti Nunggal (Nunung) yang sebelumnya 

menjabat Manajer Marketing. Dengan begitu, awak redaksi MalangTimes hanya 

tersisa Rully (sebelumnya merangkap fotografer dan jurnalis kombis) ditambah 

beberapa jurnalis magang antara lain Imadudin Muhammad dan Nabila Rahma 

Nugraheni. Hal ini membuat MalangTimes vakum sementara. Di saat bersamaan, 

Rizal dkk beberapa kali menggelar pertemuan untuk merumuskan nasib mereka ke 

depan. 

Keluarnya gerbong Rizal dkk yang diikuti vakumnya MalangTimes dalam 

waktu cepat diketahui stakeholder Malang Raya, baik kalangan pejabat, pengusaha, 

maupun pengelola media lokal. Kiprah eks-awak redaksi MalangTimes yang dalam 

waktu singkat mampu membuat media tersebut diperhitungkan, menjadi modal 

mereka untuk dipercaya banyak orang sehingga mampu mendapat beberapa 

tawaran untuk kembali mengelola media. Rizal dan Nunung sempat mendapat 

tawaran mengelola MalangToday (saat itu website Malangtoday.net telah aktif 

namun belum dikelola secara serius). Dalam hal ini, penulis sempat hadir sebentar 
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dalam pertemuan di Jl. Terusan Kawi No.5 Malang (sekarang jadi Kantor Redaksi 

MalangToday), namun tidak mengikuti pertemuan hingga tuntas. 

Dalam beberapa kesempatan, Rizal mengatakan bahwa pada akhirnya dia dan 

Nunung memilih menolak mengelola MalangToday. Di sisi lain, ada tawaran 

mendirikan media online baru. Tawaran inilah yang memulai kisah berdirinya 

MalangVoice. Rapat intensif beberapa kali dilaksanakan selama Ramadan (Juni 

2015) untuk merumuskan konsep media baru yang akan dikelola. Rapat tersebut 

diikuti eks-MalangTimes yang berminat turut serta dalam rencana pendirian media 

baru. Masing-masing orang menyampaikan saran dan masukan baik dari aspek 

sumber daya maupun konten. Kekurangan personel membuat masing-masing 

mencari orang yang cocok untuk mengisi kekosongan itu, misalnya sumber daya 

untuk ranah IT. 

Seiring berjalannya waktu, beberapa orang baru turut bergabung. Untuk tim 

IT, ada Aidil dan Yunus Zakaria. Redaksi mendapat tambahan dua orang, masing-

masing Fathul Qorib (jurnalis) dan Sugeng Irawan (redaktur). Selain itu, ada 

tambahan pula untuk menggarap divisi kreatif yang dikomandoi Rudy Satrio 

Lelono yang sebelumnya sudah dikenal aktif di dunia seni Kota Malang. Orang-

orang baru ini dipercaya masuk Malangvoice.com atas rekomendasi yang diberikan 

beberapa orang di angkatan awal. Choirul merekomendasikan Aidil dan Fathul 

Qorib, Hamzah merekomendasikan Yunus Zakaria, sedangkan Irawan sendiri 

merupakan Ketua PWI Malang Raya yang notabene sudah berpengalaman di dunia 

jurnalistik profesional. 
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Sampai sejauh itu, hanya Rizal dan Sapteng Mukti Nunggal yang menjalin  

komunikasi dengan owner/penyandang dana MalangVoice. Dalam rentang Juli-

Agustus 2015, seluruh personel MalangVoice berkenalan dengan penyandang dana 

dan beberapa kali melaksanakan rapat besar untuk persiapan peluncuran 

MalangVoice secara resmi. Saat itu pula penulis baru mengetahui peyandang dana 

media ini adalah Sri Karyati Ningsih, yang kemudian menjabat pemimpin 

perusahaan. Sri Karyati Ningsih hadir bersama Wenny Wirane yang kemudian 

menjabat Manajer Keuangan. Sri Karyati Ningsih menyatakan bahwa pengelolaan 

redaksi MalangVoice dipercayakan sepenuhnya kepada Rizal dan tim yang telah 

terbentuk. Sri Karyati Ningsih  mengakui bahwa sebenarnya dia tergolong orang 

yang awam dalam bisnis media massa, meskipun secara struktural di MalangVoice 

namanya tercatat sebagai Pemimpin Perusahaan. 

Saya mengenal Pak Rizal dari kiprahnya saat di MalangTimes. Saya mengamati 

Pak Rizal bersama timnya waktu itu mampu membawa MalangTimes dalam waktu 

singkat menjadi media yang dikenal, padahal sebelumnya orang masih awam 

tentang online. Pikiran orang baca berita itu ya koran, tapi MalangTimes di bawah 

Pak Rizal merubah itu. Jadi ketika Pak Rizal dan timnya keluar secara bersamaan, 

saya tertarik untuk mendirikan media online untuk dikelola mereka (wawancara 

Sri Karyati Ningsih, tanggal 2 Juli 2017). 

 

 Pada awal terbentuknya MalangVoice, terdapat empat orang yang 

menduduki jabatan strategis masing – masing Pemimpin Redaksi Achmad Rizal, 

Manajer Marketing Sapteng Mukti Nunggal, Manajer Kreatif Rudy Satrio Lelono, 

dan Manajer Keuangan Wenny Wirane. Masing-masing manajer membawahi 

sejumlah staf dengan komposisi beragam. Staf redaksi meliputi Sugeng Irawan 

selaku redaktur, serta jurnalis yakni Mochammad Hamzah, Muhammad Choirul, 

Miski, Deny Rahmawan, dan Fathul Qorib ditambah tim IT yang meliputi Aidil dan 

Yunus Zakaria. Selanjutnya, divisi kreatif dan keuangan masing-masing seorang 
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staf yakni Anja Aronawa dan Nanang Hendy Cahyono, sedangkan marketing tidak 

memiliki staf yang bersifat permanen.  

 Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan struktural yang cukup 

significan dalam rentang setahun sejak MalangVoice didirikan. Beberapa orang 

yakni Sapteng Mukti Nunggal, Sugeng Irawan, Rudy Satrio Lelono, Wenny Wirane 

dan Sugeng Irawan memilih keluar dari MalangVoice secara terpisah. Sri Karyati 

Ningsih mengatakan bahwa mereka keluar dikarenakan alasan yang berbeda-beda. 

Ada yang keluar karena merasa tidak cocok dengan sistem kerja di MalangVoice, 

ada yang disebabkan konflik dengan sesama karyawan, ada pula yang memilih 

pindah kerja ke perusahaan lain. Merespon kondisi tersebut, efisiensi struktur 

dilakukan sehingga kemudian hanya ada Manajer Marketing yang dijabat Nanang 

Hendy Cahyono dan Pemimpin Redaksi Achmad Rizal, masing-masing 

membawahi para staf yang tersisa. Sri Karyati Ningsih mengatakan bahwa sempat 

dilakukan penambahan sumber daya manusia namun lagi-lagi fenomena keluar-

masuk personel masih terjadi sepanjang 2017.  

Sejak awal, MalangVoice dibangun dengan azas kekeluargaan namun tetap 

berpegang pada profesionalitas. Setiap kesepakatan dilakukan secara lisan, tidak 

ada perjanjian kontrak kerja secara tertulis. Memang, ini menjadi evaluasi kami 

karena dengan kondisi sumber daya yang sering berganti itu menjadi hambatan 

kinerja sehari-hari (wawancara Sri Karyati Ningsih, tanggal 2 Juli 2017). 

 

Pada akhir Juni 2017, Achmad Rizal dicopot dari jabatan Pemimpin Redaksi 

dan digantikan Deny Rahmawan. Sri Karyati Ningsih mengemukakan bahwa 

kebijakan itu diambil karena Rizal dinilai melakukan kesalahan fatal sehingga 

merugikan perusahaan yang juga berdampak pada tertundanya pembayaran gaji 

jurnalis selama dua bulan. Saat itu, kepada para jurnalis, Rizal sempat 

menyampaikan pemberitahuan dan permohonan maaf atas nama perusahaan bahwa 
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pembayaran gaji kepada karyawan belum bisa dilaksanakan. Rizal tidak 

menyampaikan alasan telatnya pembayaran gaji yang semestinya dilakukan setiap 

tanggal 1 ini. Hanya saja, dia mengungkapkan bahwa pencairan gaji segera 

direalisasikan setelah beberapa tagihan iklan dari beragam instansi terbayar namun 

hal ini tak kunjung terlaksana hingga lebih dari sebulan. Permasalahan itu sempat 

mengganggu kinerja redaksi namun segera kembali normal ketika terjadi pergantian 

Pemimpin Redaksi dan seluruh hak karyawan dibayarkan. Di sisi lain, Rudy Satrio 

Lelono yang sempat keluar kembali ditarik masuk sebagai Manajer Kreatif. 

4.3  Mekanisme Pemberitaan MalangVoice 

4.3.1  Alur Lalu Lintas Berita 

MalangVoice tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) redaksi 

tertulis secara khusus. Meskipun demikian, mekanisme pemberitaan MalangVoice 

dilakukan secara bertingkat mulai dari proses liputan jurnalis di lapangan, 

kemudian diedit oleh redaktur, sebelum akhirnya berita diterbitkan sehingga dapat 

diakses pembaca. Proses tersebut menjadi tanggung jawab redaksi. Untuk 

menunjang kinerja dan proses keredaksian, terdapat sub-divisi IT yang juga 

merupakan pilar sangat penting, karena keberlangsungan website tidak akan 

berjalan dengan baik tanpa ada tim IT yang memiliki kinerja dan program yang 

baik. Peran tim IT tidak saja berkaitan dengan mengunggah berita namun juga 

menjaga website dari serangan hacker, maintance, menyelesaikan masalah website 

secara harian dan juga ‘blasting’ di media sosial akan berita-berita MalangVoice. 

Dengan begitu, tim IT juga terlibat dalam mekanisme pemberitaan 

MalangVoice. Secara teknis, alur lalu lintas berita dimulai dari jurnalis yang 
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melaksanakan proses peliputan di lapangan. Biasanya, jurnalis langsung 

melaksanakan pengetikan naskah berita begitu telah mendapat cukup data di 

lapangan. Proses ketik berita tersebut dilakukan menggunakan gawai atau ponsel 

pintar yang dimiliki masing-masing jurnalis. Selanjutnya, naskah berita yang wajib 

disertai beberapa foto, dikirim kepada redaktur melalui surel untuk diedit. Setelah 

diedit, redaktur lantas mengirimkan naskah beserta foto tebaik kepada tim IT 

melalui surel untuk dipublikasikan sehingga dapat diakses pembaca. 

Kontrol pelaksanaan mekanisme kerja redaksi, termasuk tahap perencanaan 

hingga evaluasi, menjadi wewenang penuh Deny Rahmawan selaku Pemimpin 

Redaksi, berdasarkan kebutuhan dan target tertentu yang dipertimbangkan dari 

kondisi redaksi serta beragam usulan pemimpin perusahaan dan awak redaksi. 

Wewenang tersebut juga meliputi bagaimana proses keredaksian berjalan seperti 

pembagian wilayah peliputan, teknis pengiriman dan editing berita, hingga arah 

pemberitaan MalangVoice terkait isu-isu yang dianggap penting. 

 Sebagai Pemimpin Redaksi, Deny Rahmawan membawahi empat jurnalis 

yakni Muhammad Choirul Anwar, Anja Aronawa, Miski, dan Aziz Ramadani. 

Karena keterbatasan jumlah personel ini, Deny Rahmawan juga turut terjun ke 

lapangan untuk liputan meski berstatus sebagai Pemimpin Redaksi. Di sisi lain, 

Deny Rahmawan juga menjalankan fungsi gatekeeper bersama Muhammad 

Choirul Anwar yang juga bertindak sebagai redaktur. 

Ada dua orang yang bertugas mengedit berita dari jurnalis yaitu saya dan Coi 

(Muhammad Choirul Anwar), walaupun kami juga masih harus ikut turun 

lapangan. Jadi berita dari teman-teman kami berdua yang mengedit, kami berbagi 

tugas dengan koordinasi setiap saat. Sedangkan berita yang kami berdua tulis 

sendiri, tanpa melalui proses editing lagi, langsung dikirim ke uploader untuk 

ditayangkan. Sistem ini mau tidak mau diberlakukan sebagai solusi atas kondisi 

ketersediaan sumber daya. Mencari jurnalis itu susah, beberapa kali kami 
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membuka lowongan tapi saat diterima dan melalui masa pemagangan, kualitasnya 

tidak seperti yang diharapkan (wawancara, Deny Rahmawan, tanggal 15 Juli 

2017). 

 

Berkaitan dengan keterbatasan jumlah personel ini, MalangVoice juga 

menerapkan pembagian pos liputan berdasarkan wilayah. Miski ditempatkan di 

wilayah Kabupaten Malang, Aziz Ramadani di Kota Batu, Choirul di Kota Malang, 

Deny Rahmawan khusus kriminal dan olahraga, dan Anja Aronawa khusus 

pendidikan, teknologi, bisnis, dan aneka tips. Meskipun terdapat pembagian pos, 

namun tidak menutup kemungkinan jurnalis melaksanakan liputan di pos lain 

dalam kondisi tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan koordinasi yang berlangsung 

di grup WhatsApp. Praktik demikian sejalan dengan penjelasan Weiss (2008, h. 

270) bahwa hal ini sebagai bagian dari transisi ruang redaksi yang terjadi pada 

dinamika kerja jurnalis. Penggunaan instant messenger, dalam konteks 

MalangVoice penggunaan aplikasi obrolan grup WhatsApp, menjadi media penting 

antara jurnalis dengan editor dalam rutinitas produksi berita.  

Selanjutnya, Pedoman Pemberitaan Media Siber dari Dewan Pers dan 

Komunitas Pers menjadi standar pemberitaan MalangVoice. Sebagai media siber, 

MalangVoice memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar 

pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan 

kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan 

Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers, 2012). Jurnalis MalangVoice terikat aturan 

verifikasi dan keberimbangan berita, isi buatan pengguna, ralat, koreksi dan hak 

jawab, pencabutan berita, iklan, dan hak cipta sebagaimana termaktub dalam 

Pedoman Pemberitaan Media Siber. 
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4.3.2  Target dan Penugasan 

Target yang dibebankan kepada jurnalis berkaitan langsung dengan 

mekanisme pengupahan yang diterapkan MalangVoice. Lebih lanjut, pengupahan 

jurnalis MalangVoice meliputi rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Rincian Pengupahan Jurnalis MalangVoice 

Jenis Upah Nominal 

Gaji pokok (GP) Rp 1.500.000 per bulan 

Tunjangan komunikasi (TK) Rp 100.000 per bulan 

Uang transportasi (UT) Rp 200.000 per bulan 

Tunjangan prestasi (TP) Rp 5.000 per berita * 

Uang makan (UM) Rp 12.000 per hari * 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan Tabel 4.1, TP dan UM dihitung berdasarkan jumlah berita yang 

dikirim jurnalis dalam sehari. TP hanya didapat jurnalis jika dalam satu hari 

mengirimkan minimal 7 berita. Jika dalam sehari berita yang dikirim tidak sampai 

7 maka dalam satu hari tunjangan prestasi yang didapat adalah Rp 0. Begitu juga 

dengan UM yang hanya bisa didapat jurnalis jika dalam satu hari mengirimkan 

minimal 4 berita. Jika dalam sehari berita yang dikirim tidak sampai 4, maka dalam 

satu hari uang makan yang diterima Rp 0. Akumulasi TP dan UM dalam sebulan 

dijumlahkan dengan GP, TK, dan UT untuk kemudian dibayarkan kepada jurnalis 

setiap akhir bulan. Mekanisme pengupahan tersebut diterapkan sekaligus sebagai 

reward and punishment atas kinerja jurnalis. 

Sistem itu menurut kami cukup ideal. Jadi apa yang didapat jurnalis sesuai dengan 

apa yang dikerjakan. Tunjangan prestasi dalam sebulan bahkan bisa lebih besar 

dari gaji pokok kalau jurnalis setiap hari mengirim lebih dari 7 berita. Karena setiap 

berita ada itungannya dan tidak ada batasan maksimal mau kirim berapa 

(wawancara, Deny Rahmawan, tanggal 15 Juli 2017). 

 



71 
 

Berikut merupakan contoh realisasi gaji dalam satu bulan (30 hari) 

berdasarkan kinerja jurnalis: 

Tabel 4.2 

Contoh Realisasi Gaji Jurnalis MalangVoice 

Berita 

/hari 

GP TK UT TP UM Total 

>7 1.500.000 100.000 200.000 > 1.500.000 360.000 > 3.660.000 

7 1.500.000 100.000 200.000 1.500.000 360.000 3.660.000 

4 1.500.000 100.000 200.000 0 360.000 2.160.000 

<4 1.500.000 100.000 200.000 0 0 1.800.000 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas perbedaan total gaji beserta 

tunjangan yang diterima jurnalis berdasarkan kinerja yang dilakukan selama 

sebulan. Bagi MalangVoice, sistem ini menjawab persoalan yang dikemukakan 

Steve dan Pieter (2008) terkait dengan rutinitas sehari-hari, kondisi dan pembagian 

kerja, strategi manajemen dan organisasi, sumber daya yang tersedia, waktu dan 

tekanan kerja, keterampilan teknis dan kompetensi multimedia, serta alat teknis 

yang kompatibel terhadap kebutuhan wartawan. 

Selanjutnya, evaluasi kualitas dan kuantitas berita masing-masing jurnalis 

dilaksanakan pada saat Rapat Redaksi yang berlangsung setiap Senin malam 

dipimpin langsung Pemimpin Redaksi. Jurnalis yang dalam sepekan beberapa kali 

mengirimkan berita kurang dari empat akan mendapat teguran dari Pemimpin 

Redaksi. Dalam rapat tersebut juga dibahas proyeksi isu pemberitaan untuk pekan 

selanjutnya. Rapat redaksi merupakan ritual wajib bagi MalangVoice dalam 

menjalankan detil rencana pemberitaan. Setiap jurnalis dituntut untuk membawa 

topik yang akan diangkat dalam seminggu ke depan pada masing-masing wilayah 

peliputannya.  



72 
 

Jika jurnalis tidak menyiapkan topik, saya pasti akan menegur keras jurnalis 

tersebut. Jadi jurnalis itu harus jeli, peka, dan memiliki perhatian terhadap isu yang 

berkembang. Cara ini digunakan untuk mengajarkan jurnalis Malangvoice.com 

belajar bertanggung jawab dalam detil pekerjaannya. Kebijakan ini saya pelajari 

dari Pemimpin Redaksi sebelumnya, yaitu Pak Rizal. Terlepas dari kesalahan fatal 

beliau sehingga tidak lagi bekerja di sini, banyak pelajaran yang kami dapat dari 

beliau (wawancara, Deny Rahmawan, tanggal 15 Juli 2017). 

 

Saat rapat redaksi berlangsung, topik yang diajukan masing-masing jurnalis 

harus disampaikan secara terbuka untuk kemudian diperdebatkan. Meskipun 

demikian, perdebatan itu selalu selesai di ruang redaksi dan jurnalis wajib 

menerima apapun hasil dari keputusan rapat tersebut. Jurnalis yang tadinya tidak 

sepakat dengan isu yang akan diangkat, juga wajib turut mengerjakan isu itu jika 

mendapat jatah penugasan. Sejalan dengan itu, banyak juga isu yang diangkat dan 

diberikan perhatian secara khusus lahir dari lapangan tanpa desain di ruang redaksi. 

Ada kalanya berita-berita bagus muncul dari spontanitas di lapangan. Misalnya, 

ada jurnalis yang menulis topik tertentu dengan data masih dalam tataran 

permukaan, tetapi saya menilai sebenarnya berita itu masih dapat dikembangkan 

lagi. Dalam situasi itu, biasanya saya langsung memberikan penugasan untuk 

menggali lebih banyak data dari beragam aspek, tidak hanya kepada satu jurnalis. 

Ini pentingnya koordinasi melalui grup WA, ada jurnalis yang mewawancarai 

pengamat misalnya, atau ada juga yang konfirmasi instansi berwenang dan lain 

sebagainya (wawancara, Deny Rahmawan, tanggal 15 Juli 2017). 

 

4.4  Pola Kerja Jurnalis MalangVoice 

4.4.1  Redaktur Merangkap Jurnalis Lapangan 

 MalangVoice memiliki dua orang redaktur yakni Deny Rahmawan yang 

sekaligus Pemimpin Redaksi dan Muhammad Choirul Anwar yang sekaligus 

Koordinator Liputan. Keduanya bertugas mengedit berita dari tiga jurnalis lapangan 

yakni Miski, Anja Aronawa, dan Aziz Ramadani. Deny dan Choirul memiliki surel 

khusus untuk menerima hasil liputan dari para jurnalis lapangan. Redaktur lantas 

menyortir dan memeriksa hasil liputan secara cermat. Editing dilakukan pada 
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konten dan judul berita. Terkadang, editing juga dilakukan secara total terhadap 

tulisan liputan jurnalis. Jika tulisan dari jurnalis dinilai tidak layak, redaktur tidak 

segan mengembalikan hasil liputan kepada jurnalis untuk diperbaiki. Namun hal ini 

jarang dilakukan karena mayoritas jurnalis MalangVoice sudah memiliki cukup 

pengalaman dalam hal pemilihan isu. Hal ini tidak lepas dari kiprah para jurnalis di 

dunia jurnalistik sebelum bekerja di MalangVoice. Dengan begitu, sebenarnya 

jurnalis lapangan juga menjadi orang pertama yang melakukan filter sebelum berita 

itu masuk ke tangan redaktur.  

Deny Rahmawan menegaskan, dirinya sangat selektif dalam memilih isu 

untuk menampilkan pemberitaan yang berkualitas dan informatif. Karena itu, 

menurutnya editor memiliki peran penting dalam menghasilkan pemberitaan yang 

berkualitas. 

Konkritnya, hasil liputan jurnalis akan diracik dan dikembangkan sehingga 

memiliki nilai jurnalistik yang berbobot. Sebagai redaktur kami sadar besarnya 

tanggung jawab yang kami emban. Jika terjadi kasus hukum akibat pemberitaan 

yang disajikan, konsekuensinya ada pada kami, bukan hanya sebatas pada jurnalis 

lapangan (wawancara, Deny Rahmawan, tanggal 15 Juli 2017). 

 

Proses editing tersebut dilakukan langsung ketika ada berita yang masuk ke 

surel redaktur. Setelah editing selesai dilakukan, redaktur lantas mengelompokan 

hasil liputan untuk ditayangkan berdasarkan rubrik yang tersedia. Naskah lengkap 

bersama foto dan keterangan rubrikasi kemudian dikirimkan melalui surel khusus 

tim IT untuk dipublikasikan. Setelah berita tayang, redaktur kembali memeriksa 

hasil penayangan di portal MalangVoice. Proses demikian sejalan dengan yang 

diungkapkan Fikri (2015), bahwa berita pada media online merupakan hasil 

konstruksi, kreasi bentukan, serta hasil kerja antara wartawan di lapangan dan 

redaktur di ruang redaksi. 
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Di samping tugasnya untuk mengedit hasil peliputan yang ditulis jurnalis 

lapangan, redaktur MalangVoice juga masih melaksanakan kerja-kerja jurnalistik 

di lapangan. Hal ini dilakukan lantaran terbatasnya jumlah personel yang ada serta 

tuntutan pemenuhan konten MalangVoice. Dalam hal ini, proses filterisasi berita 

yang ditulis sendiri redaktur berbeda dengan proses yang telah disebutkan 

sebelumnya. Redaktur yang turun lapangan langsung menulis beritanya sendiri 

kemudian dikirimkan dari surel redaktur kepada surel uploader untuk 

dipublikasikan. 

Fenomena itu tidak jauh berbeda dengan hasil studi pada newsroom redaksi 

media di USA yang dilakukan Agarwal dan Barthel (2015), diketahui bahwa 

terdapat praktik jurnalisme yang berbeda setelah media massa terpengaruh 

perkembangan teknologi, terutama karena penggunaan internet dalam jurnalisme 

online. Objektivitas pada norma di media konvensional bergeser menjadi 

pentingnya proporsi dalam pemberitaan, dengan penerapan proses editing yang 

jauh lebih kasual daripada media cetak, dalam hal ini, jurnalis sekaligus menjadi 

penulis berita dan editor. Untuk mengantisipasi kesalahan publikasi di 

MalangVoice, tulisan yang telah diketik selalu dibaca kembali secara cermat 

sebelum dikirim. Setelah tayang, tulisan kembali diperiksa untuk memastikan tidak 

ada kesalahan. 

Kami mengakui alur yang seperti itu memiliki kelemahan. Beberapa kali kesalahan 

baru ditemukan ketika berita sudah tayang. Jika sudah seperti itu ya mau tidak mau 

berita yang sudah tayang itu diedit lagi untuk diperbarui. Namun kebanyakan 

kesalahan bukan merupakan hal yang fatal, lebih kepada teknis penulisan seperti 

kesesuaian dengan EYD dan semacamnya (wawancara, Deny Rahmawan, tanggal 

15 Juli 2017). 
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Praktik demikian tentu berbeda dengan mekanisme teramat ketat yang 

berlangsung di ruang redaksi media konvensional pada umumnya. Sebagaimana 

Agus Sudibyo (dalam Margianto & Syaefullah, 2012) yang menjelaskan, dalam 

produksi berita di media selain media online, wartawan mendapat berita, berita 

dirapatkan, ditulis, diedit, baru ditayangkan; sedangkan pada media online proses 

produksi yang berlaku adalah berita ditulis, diunggah, baru dikontrol. 

4.4.2  Spontanitas Jurnalis di Lapangan 

Jurnalis MalangVoice dituntut memiliki kepekaan terkait pemetaan isu 

untuk menjaga kualitas pemberitaan dan efisiensi dalam memenuhi target harian. 

Hal itu tercermin saat penulis terjun langsung ke lapangan pada momentum upacara 

peringatan HUT ke-103 Kota Malang di halaman Balai Kota dan jalan raya di 

sekitar lokasi itu. Penulis tiba di lokasi saat upacara tersebut telah dimulai dan 

langsung berbaur dengan beberapa jurnalis untuk melaksanakan pengamatan. 

Belasan jurnalis tersebar di beberapa titik, melaksanakan aktivitas peliputan. 

Jurnalis televisi dan fotografer sibuk mengabadikan gambar. Di sisi lain, sebagian 

jurnalis cetak dan online, serta radio, masih duduk di trotoar depan balai kota,  

menempati tempat teduh sambil berbincang santai dan mengamati suasana jalannya 

upacara. Di tempat itu, para jurnalis online, termasuk penulis yang juga jurnalis 

MalangVoice, mencatat pidato walikota menggunakan gawai, untuk segera 

dituliskan menjadi berita saat itu juga. 

Setelah upacara, dilaksanakan seremonial pemberian penghargaan berbagai 

bidang bagi warga, juga sejumlah seremonial lain. Para jurnalis pun berebut 

mengabadikan momen tersebut. Setelah itu walikota beserta segenap pejabat lain 
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dari berbagai unsur sipil dan militer masuk ke dalam balai kota, menuju sebuah 

halaman gazebo yang ‘disulap’ sedemikian rupa hingga menjadi tempat untuk 

ramah tamah, lengkap dengan panggung sederhana. Sementara itu, para jurnalis, 

sebagian berkelompok lintas media, sebagian bergerak masing-masing, mulai 

memburu beberapa pejabat yang menghadiri kegiatan itu untuk wawancara terkait 

isu di luar kegiatan HUT ke-103 Kota Malang yang tengah berlangsung. 

Penulis turut memburu sejumlah pejabat untuk melaksanakan wawancara 

bersama beberapa jurnalis lintas media. Wawancara spontanitas seperti ini biasanya 

disebut dengan doorstop, dalam hal ini penulis mewawancarai Kepala BPBD terkait 

pakta integritas penanganan tanggap darurat bencana yang baru saja diteken usai 

moment upacara. Setelah itu, peneliti juga mewawancarai Ketua Gapensi Malang 

yang dalam kesempatan ini juga turut menandatangani pakta integritas tersebut. Hal 

ini dilakukan agar jurnalis tidak hanya menulis berita seremonial terkait kegiatan 

HUT ke-103 Kota Malang yang berlangsung saat itu, melainkan juga isu lain yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada konteks ini, isu yang ditangkap 

penulis adalah terkait pakta integritas penanganan tanggap darurat bencana di Kota 

Malang. 

Wawancara spontanitas juga kerap terjadi dalam beberapa kali momentum 

liputan jurnalis MalangVoice di lapangan, sebagaimana yang dilakukan Miski saat 

meliput kegiatan tes urine yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Kabupaten Malang terhadap pilot, kru pesawat dan seluruh petugas di Bandara 

Abdul Rachman Saleh pada 11 Juli 2017. Tentu saja, Miski menuliskan berita 

terkait kegiatan itu termasuk hasil tes urine yang telah dilakukan. Di samping itu, 
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Miski juga melaksanakan wawancara spontanitas terkait isu-isu lain kepada para 

stakeholder yang hadir. 

 Gambar 4.3 

Berita Hasil Wawancara Spontanitas  
Sumber: Website MalangVoice 

Bersama sejumlah jurnalis media lain, Miski mewawancarai Kepala BNN 

Kabupaten Malang AKBP I Made Arjana terkait masih tingginya pengguna 

narkoba serta data rehabilitasi hingga pertengahan tahun 2017. Selain itu, Miski 

juga menulis upaya Kepala Badan Otoritas Bandara Wilayah III Dadun Kohar 

dalam menekan maraknya balon udara yang diterbangkan masyarakat lantaran 

dapat mengganggu penerbangan pesawat. Selanjutnya, Miski mewawancarai 

Kepala UPT Bandara Abdul Rachman Saleh Suharno terkait data peningkatan 

jumlah penumpang dibandingkan tahun sebelumnya. 
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Spontanitas jurnalis tidak sebatas dilakukan atas respon keberadaan 

narasumber di lokasi liputan, melainkan juga memperhatikan situasi di sekitar 

lokasi. Hal ini tercermin saat penulis terjun langsung di lapangan pada 4 April 2017 

ketika akan meliput Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang. Penulis tiba 

di lokasi tersebut sekitar pukul 13.00. Di tempat itu, penulis bertemu Nurlyla Ratri, 

seorang jurnalis Radar Malang, kemudian bergerak menuju lantai 3. Saat rapat 

paripurna mulai berlangsung, para wartawan lain berdatangan. Saat itu juga baru 

diketahui terdapat lubang besar menganga di langit-langit ruang paripurna. 

Seketika, hampir sebagian besar jurnalis mendapat suatu tema baru untuk dijadikan 

berita secara tidak terduga. 

Para jurnalis kemudian mencatat detil dampak keseluruhan atas kejadian yang 

diduga karena hujan deras dan angin kencang itu. Saat kejadian berlangsung hingga 

rapat paripurna dimulai, hujan memang sedang deras. Beberapa jurnalis secara 

bersama-sama akhirnya mencari Sekretaris DPRD untuk mengkonfirmasi 

kronologi kejadian itu. Beberapa hal terkait kejadian itu juga ditanyakan seperti 

perkiraan kerugian, dan rencana perbaikan. Hal ini sejalan dengan pemikiran 

Schultz (2007) tentang konseptualisasi praktik sosial jurnalis dalam kaitannya 

dengan newsroom bahwa ketersediaan sumber dapat mempengaruhi pemilihan dan 

pembingkaian berita. 

4.4.3  Menulis Running News 

Dalam sejumlah kasus, penyajian informasi di MalangVoice dilakukan 

secara sepotong-sepotong namun diperbarui berkelanjutan. Pola pemberitaan yang 

biasa disebut running news ini tercermin dalam pengemasan peristiwa 
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pembongkaran Pasar Merjosari pada 6 April 2017. Dalam hal ini, penulis terjun 

langsung ke lokasi untuk melaksanakan liputan setelah sebelumnya mendapat 

informasi dari Dinas Perdagangan yang berencana membongkar Pasar Merjosari. 

Saat penulis tiba, belasan jurnalis dari berbagai media massa sudah berada di lokasi 

untuk meliput pembongkaran tersebut. Sejak pagi, para pedagang sudah bersiap 

melaksanakan aksi penolakan pembongkaran. Ratusan pedagang berkumpul di tepi 

jalan, depan bekas kantor pasar dengan mengibarkan beberapa bendera merah 

putih, serta membentangkan kain panjang berwarna merah putih. 

Di lain pihak, ratusan personel kepolisian sudah berada di sekitar lokasi. 

Mereka baru saja melaksanakan apel pagi terkait penjagaan kegiatan ini bersama 

unsur TNI, di Taman Singha Merjosari. Di titik lain, sejumlah personel Pengawasan 

dan Penertiban (Wastib) Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat Dinas Perdagangan, 

juga telah bersiap menjalankan tugas. Di sela melaksanakan pengamatan tersebut, 

penulis juga menulis kondisi di lokasi untuk dijadikan berita yang kemudian 

langsung dikirim kepada redaksi sehingga dapat segera dipublikasikan di portal 

MalangVoice. Penulisan berita dilaksanakan secara berkala sesuai data yang telah 

didapatkan. 

Beberapa wawancara singkat secara informal juga penulis lakukan kepada 

Kabag Ops dan Kapolres Malang Kota yang juga berada di lokasi. Wawancara ini 

meliputi kekuatan personel yang dikerahkan, serta kemungkinan-kemungkinan apa 

saja yang perlu disimulasikan dalam pembongkaran ini. Sekitar pukul 9.00 WIB, 

suasana sekitar Pasar Merjosari mulai memanas. Hal ini terjadi saat ratusan aparat 

gabungan mulai bergerak menuju lokasi dekat Kantor Pasar yang akan dibongkar. 
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Ratusan pedagang menghadang pergerakan petugas. Mereka membuat barisan dan 

berkumpul di depan Kantor Pasar. Selain itu, pedagang juga menyanyikan lagu 

Indonesia Raya dan beberapa lantunan shalawat. Situasi kian memanas ketika 

petugas mulai berupaya merangsek ke dalam Pasar Merjosari. Pedagang yang 

menolak pembongkaran, bersikukuh membentengi tempat berjualan mereka dari 

aparat. Saling dorong pun tak bisa dihindari antara petugas dan pedagang. Beberapa 

orang yang dianggap sebagai provokator sempat diamankan dan diminta 

meninggalkan lokasi. Kondisi ini membuat jalan raya di sekitar kawasan itu ditutup 

total sehingga akses lalu lintas dialihkan ke jalan lain. Dalam suasana demikian, 

penulis berupaya mencari tempat paling tepat untuk mengabadikan momentum 

tersebut menggunakan gawai. Sesaat setelahnya, proses penulisan berita kembali 

penulis lakukan. 

Gambar 4.4 

Berita Pembongkaran Pasar Merjosari  
Sumber: Website MalangVoice 
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Beberapa saat setelah itu, petugas berhasil menguasai kantor Pasar dan 

membongkar kantor tersebut. Di sisi lain, pedagang hanya bisa pasrah sambil 

menyaksikan proses pembongkaran berlangsung. Sekitar pukul 12.00, petugas 

mendatangkan alat berat dan melaksanakan pendirian tenda komando. Proses 

tersebut membuat suasana kembali memanas. Saling dorong kembali terjadi disertai 

beberapa bentrokan fisik ringan. Beberapa pedagang diseret petugas untuk 

dipisahkan dari teman-temannya. Setelah suasana mulai kondusif, mediasi 

dilaksanakan antara Dinas Perdagangan dengan pedagang yang difasilitasi 

Kapolres, bertempat di sebuah warung makan di seberang pasar. Para jurnalis 

menyimak mediasi itu sambil mencatat apa saja yang dibicarakan, dilanjutkan 

dengan wawancara kepada para stakeholder. Dari rangkaian peristiwa yang 

berlangsung dalam sehari itu, penulis menghasilkan 9 berita yang berhasil 

ditayangkan sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Berita Pembongkaran Pasar Merjosari 

No Tanggal Jam 

Tayang 

Judul Berita 

1 06/04/17 09.18 Pasar Merjosari Akan Dibongkar, Ratusan Pedagang 

Bersiaga 

2 06/04/17 09.53 Ratusan Personel Gabungan Amankan Pembongkaran Pasar 

Merjosari 

3 06/04/17 10.38 500 Aparat Terjun, Kapolres: Jangan Ada Kekerasan! 

4 06/04/17 10.42 Pasar Merjosari Memanas! 

5 06/04/17 12.50 Kantor Pasar Merjosari Dibongkar, Pedagang Pasrah 

6 06/04/17 13.55 Tenda Pantau Dipasang di Pasar Merjosari, Kericuhan 

Meletus 

7 06/04/17 14.47 Tenda Pantau Dipasang Hingga Relokasi Rampung 

8 06/04/17 15.39 Pasar Merjosari Terancam Tutup, Pedagang Sambat ke 

Kapolres Malang Kota 

9 06/04/17 18.43 Pasar Merjosari Resmi Ditutup 

Sumber: Data diolah penulis 
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 Proses demikian juga dilakukan Miski saat melaksanakan liputan 

kecelakaan kereta api (KA) Majapahit yang menabrak mobil di perlintasan tanpa 

palang pintu di kawasan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada 10 Juli 2017. Mula-

mula, Miski menulis berita awal berupa informasi bahwa telah terjadi kecelakaan 

dengan data awal yang telah didapatkan dari pengamatan di lokasi. Selanjutnya, 

informasi itu diperbarui setelah mendapatkan data tambahan berupa kronologi 

terjadinya kecelakaan. 

 

Gambar 4.5 

Berita Kecelakaan KA Majapahit  
Sumber: Website MalangVoice 

 Perbaruan informasi terus dilakukan setelah Miski mewawancarai korban 

yang selamat. Dalam hal ini, Miski menulis upaya korban menyelamatkan diri, 

keluarga, serta kendaraannya sesaat menjelang insiden tersebut terjadi. Selanjutnya, 



83 
 

keesokan harinya Miski melanjutkan pemberintaan tentang hal ini dengan 

mewawancarai pihak Dinas Perhubungan dan sejumlah stakholder terkait. 

 Kasus lain misalnya peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan mini bus 

di Songgoriti, Kota Batu. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Aziz 

Ramadani menuliskan berita awal terlebih dahulu, kemudian secara berkala 

memperbarui informasi dengan berita baru yang ditulis setelah mendapat data 

tambahan. 

 

Gambar 4.6 

Berita Kecelakaan Mini Bus di Songgoriti  
Sumber: Website MalangVoice 

Perhatian utama pada kecepatan dan perkembangan berita yang real-time 

selalu menjadi prioritas di media online, termasuk MalangVoice, sehingga rentan 

akan pengabaian prinsip keabsahan dan verifikasi yang merupakan hal penting 

dalam jurnalisme. Dalam hal ini, Pavlik (2001) menegaskan, kecepatan dan 

banyaknya kandungan informasi memang menjadi kelebihan media online. 

Konsekuensinya,wartawan media online harus bisa menghasilkan berita secepat 

kilat, yang isinya seolah-olah tidak dibuat secara terburu-buru (Ishwara, 2005, h. 

23).  
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Di saat bersamaan, kredibilitas jurnalis dan pengelola media online 

dipertanyakan dalam hal pemenuhan kualitas produk dan standar Kode Etik 

Jurnalistik. Sebagaimana yang dikemukakan Pavlik (2001), jurnalisme online 

berpotensi menimbulkan masalah tertentu dalam masyarakat, karena berita yang 

ditayangkannya rentan mengalami kesalahan akibat tuntutan liputannya terlalu 

cepat, dan realtime. Ini berarti pula akurasi berita pada media online bisa jadi 

kurang begitu tepat, jika wartawannya selalu dikejar deadline. 

4.4.4   Rilis dan Copy Paste Berita 

 Selain menulis berita berdasarkan hasil liputan di lapangan, jurnalis 

MalangVoice juga memanfaatkan siaran pers atau pers rilis dalam menjalankan 

tugas jurnalistiknya. Pers rilis biasanya didapatkan dari insitusi tertentu terkait 

kegiatan atau prestasi yang baru saja diraih. Para jurnalis mendapatkan naskah pers 

rilis disertai foto melalui berbagai saluran komunikasi. Dalam hal ini, terdapat 

sejumlah grup WhatsApp yang beranggotakan para jurnalis dengan humas instansi 

tertentu tergantung pos penempatan jurnalis yang bersangkutan. Penulis yang 

dalam tugas jurnalistik sehari-hari ditempatkan di Kota Malang, tergabung dengan 

grup Humas Pemkot Malang, Humas PT KAI Daop 8 Kota Baru, Humas DPRD 

Kota Malang, dan lain sebagainya. Pers rilis dari masing-masing instansi tersebut 

kerap kali dibagikan melalui grup yang tersedia kemudian para jurnalis dipersilakan 

mengutip sebagian atau keseluruhan isi naskah pers rilis itu. 

 Bergabungnya para jurnalis dalam sejumlah grup tersebut tergantung relasi 

yang dimiliki jurnalis, sebagaimana diakui Miski (wawancara, 17 Juli 2017) yang 

mengatakan bahwa bagi seorang jurnalis, relasi dengan para stakholder menjadi hal 
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penting untuk memperoleh informasi. Miski sendiri juga tergabung dengan 

sejumlah grup antara lain Polres Malang dan Humas Pemkab Malang. sementara 

itu, jurnalis MalangVoice lainnya, Anja Aronawa yang biasa ngepos di pendidikan, 

tergabung dengan grup Humas Dinas Pendidikan serta sejumlah grup perguruan 

tinggi seperti Humas Universitas Brawijaya, Humas Universitas Muhammadiyah 

Malang, dan lain sebagainya. 

 Setiap pers rilis yang dibagikan di berbagai grup itu tidak wajib dimuat di 

MalangVoice, kecuali instansi tertentu yang menjalin kerja sama. Miski menilai, 

keputusan memuat atau tidak pers rilis yang dia dapatkan tergantung pada isu yang 

terkandung dalam pers rilis itu dan situasi tertentu. 

Kalau rilisnya punya nilai berita dan layak dimuat ya kenapa tidak. 

Pertimbangannya kalau saya sederhana, publik perlu tahu informasi itu atau tidak, 

itu saja, meskipun rilisnya tentang prestasi. Misalnya, Kabupaten Malang dapat 

anugerah Piala Adipura, sedangkan penganugerahan berlangsung di Jakarta dan 

saya tidak di lokasi, maka kalau ada rilis ya tayang. Masyarakat perlu tahu 

informasi itu sebagai inspirasi sekaligus untuk menumbuhkan kebanggaan atas 

daerahnya (wawancara, Miski, tanggal 17 Juli 2017). 

 

 Kendati begitu, Miski menegaskan bahwa pers rilis yang akan ditayangkan 

tidak semata-mata langsung dikirimkan ke redaktur. Miski lebih dulu mengedit 

tulisan tersebut, bahkan sering kali menulis ulang dari awal dengan mengambil 

angle berbeda. Selain itu, terkadang Miski juga mencari wawancara tambahan 

untuk melengkapi data yang didapatkan dari pers rilis. 

Adanya pers rilis ini juga dinilai mampu memudahkan kinerja jurnalis untuk 

memenuhi target harian. Apalagi, bagi Miski yang mendapat penempatan wilayah 

Kabupaten Malang, terdapat kendala untuk terjun langsung ke lokasi setiap ada 

agenda pemerintahan, terlebih ketika kegiatannya bebarengan dengan peristiwa di 

tempat lain. Ini tidak lepas dari wilayah Kabupaten Malang yang cukup luas dan di 
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MalangVoice seluruh kawasan itu menjadi tanggung jawab area pemberitaan 

Miski. 

Rilis bermanfaat ketika misalnya saya datang terlambat di lokasi liputan atau 

bahkan berhalangan hadir karena ada dua kegiatan yang bersamaan. Selain itu, 

kadang-kadang kalau sedang tidak punya ide dan sangat sepi berita, ya mau tidak 

mau kirim berita rilis itu untuk memenuhi target (wawancara, Miski, tanggal 17 

Juli 2017). 

 

Sependapat dengan Miski, Anja Aronawa juga merasa terbantu dengan 

adanya pers rilis dari berbagai instansi. Dalam hal ini, Anja menyebutkan bahwa 

pertimbangan menulis berita dari pers rilis juga tergantung pada nilai berita dan 

potensi keterbacaan oleh publik. Anja tidak memungkiri bahwa kebanyakan pers 

rilis yang didapatkan dari instansi pendidikan memiliki urgensi untuk 

disebarluaskan kepada publik. 

Hampir semua pers rilis dari instansi pendidikan selalu penting. Misalnya, kalau 

dari Dinas Pendidikan biasanya terkait kebijakan baru, pengumuman atau surat 

edaran kepada sekolah-sekolah, kadang-kadang juga berita acara dan prestasi. 

Sedangkan kalau dari perguruan tinggi, selain prestasi, mayoritas rilisnya soal 

inovasi, ini kan penting. Potensi keterbacaan juga besar karena mahasiswa di 

Malang ini banyak sekali (wawancara, Anja Aronawa, tanggal 20 Juli 2017). 

 

Biasanya, setelah mendapatkan pers rilis, Anja selalu mengkonfirmasi ulang 

kepada pejabat terkait agar tidak terjadi kesalahan penulisan. Hal ini dilakukan 

karena menurutnya, tidak semua pers rilis yang dibagikan berbagai instansi 

memenuhi kebutuhan untuk penulisan berita. Selain itu, khusus untuk pers rilis dari 

perguruan tinggi, penulisannya kerap kali menggunakan gaya bahasa ilmiah yang 

sulit dipahami orang awam, sehingga Anja memerlukan penjelasan agar dapat 

menuliskannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. 

Dalam konteks ini, MalangVoice terkesan mengabaikan pentingnya 

eksklusivitas pemberitaan. Eksklusivitas baik dari segi materi maupun waktu 
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penayangan, dengan kata lain menjadi yang pertama dan satu-satunya 

memberitakan, merupakan hal berharga bagi industri media. Ekslusivitas bukan 

hanya berkaitan dengan citra atau gengsi media karena mampu menyajikan sesuatu 

yang tidak dimiliki media lain, melainkan juga berkaitan erat dengan persaingan 

bisnis media. Media yang mampu menyajikan berita secara eksklusif logikanya 

akan mampu mencuri perhatian khalayak. Khalayak inilah yang kemudian 

berkaitan dengan rating yang merupakan modal masuknya iklan. 

Pengabaian atas pentingnya eksklusivitas pemberitaan juga tercermin dari 

sejumlah berita di MalangVoice yang menyadur dari situs lain. Dalam hal ini, berita 

saduran ditulis oleh Anja Aronawa untuk rubrik teknologi dan tips. Dalam hal ini, 

tim redaksi MalangVoice memiliki kendala dalam mengisi sejumlah rubrik seperti 

rubrik tips dan teknologi, maka menyadur dari situs lain menjadi solusi atas masalah 

tersebut. 

Gambar 4.7 

Berita Hasil Saduran  
Sumber: Website MalangVoice 

Dalam menyadur berita, Anja Aronawa mengatakan bahwa tema yang 

menjadi prioritas ialah informasi-informasi terbaru dan sedang hangat 

diperbincangkan. Kebanyakan Anja mengambil data dari situs-situs luar negeri 
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yang telah terpercaya kredibilitasnya. Anja lantas menerjemahkan dan menulis 

ulang sesuai dengan kebutuhan MalangVoice, dengan mencantumkan sumber asli. 

Berita-berita teknologi dan tips memiliki segmentasi pembaca tersendiri, bahkan 

sering juga jadi berita terpopuler di MalangVoice, sehingga arahan dari redaksi 

rubrik tersebut harus tetap ada meskipun kebanyakan beritanya menyadur. Bagi 

saya ini juga memudahkan untuk memenuhi target, karena setiap berita tetap ada 

itungannya  (wawancara, Anja Aronawa, tanggal 20 Juli 2017). 

 

Praktik tersebut masih lemah dalam pandangan hukum karena pemilik karya 

asli terkesan dipaksa untuk mengizinkan hasil karyanya digunakan bagi 

kepentingan komersial media online. Sejalan dengan itu, praktik semacam ini 

memiliki kemiripan dengan apa yang disebut kloning jurnalisme sebagaimana 

penelitian Kartianawati (2017) terhadap jurnalis di Kota Surakarta. Bedanya, 

praktik yang dilakukan jurnalis MalangVoice dilakukan dengan menyadur berita 

dari situs lain, sedangkan pada hasil penelitian Kartianawati (2017) praktik kloning 

jurnalisme dilakukan melalui pertukaran data hasil liputan antara jurnalis satu dan 

lainnya dari media lain, yang berlangsung dengan beragam pola. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, 

penelitian ini mendapatkan simpulan sebagai berikut: 

1. Rapat redaksi merupakan ritual wajib bagi MalangVoice dalam 

menjalankan detil rencana pemberitaan. Malangvoice memperlakukan rapat 

redaksi rutin secara terbuka dan mengalir, serta memebebankan isu yang 

akan diangkat sebagai tanggung jawab jurnalis. 

2. Target penulisan berita yang dibebankan kepada jurnalis berkaitan langsung 

dengan mekanisme pengupahan yang diterapkan MalangVoice. Jurnalis 

wajib mengirimkan minimal empat berita per hari untuk mendapatkan jatah 

uang makan dalam sehari, serta minimal tujuh berita per hari untuk 

mendapatkan tunjangan prestasi yang akan diakumulasikan dalam satu 

bulan.  

3. Redaktur MalangVoice juga bertindak sebagai jurnalis lapangan karena 

keterbatasan personel, sehingga berita yang ditulis redaktur dari hasil 

peliputannya sendiri langsung dikirimkan kepada uploader untuk 

dipublikasikan tanpa melalui proses editing. Meskipun demikian, redaktur 

tetap menjalankan fungsi gatekeeping terhadap hasil peliputan para jurnalis 

lain di lapangan. 

4. Jurnalis MalangVoice dituntut memiliki kepekaan terkait pemetaan isu 

untuk menjaga kualitas pemberitaan dan efisiensi dalam memenuhi target 
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harian. Karena itu, spontanitas di lapangan menjadi hal penting berkaitan 

dengan keberadaan narasumber dan kejadian tak terduga. 

5. Dalam sejumlah kasus, jurnalis menulis berita secara sepotong-sepotong 

namun diperbarui berkelanjutan. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah 

tertentu dalam masyarakat, karena berita yang ditayangkannya rentan 

mengalami kesalahan akibat tuntutan liputannya terlalu cepat, dan realtime 

tanpa menunggu kelengkapan data dari lapangan. 

6. Selain menulis berita berdasarkan hasil liputan di lapangan, jurnalis 

MalangVoice juga memanfaatkan siaran pers atau pers rilis dan menyadur 

dari situs lain dalam menjalankan tugasnya, sehingga terkesan mengabaikan 

pentingnya eksklusivitas pemberitaan. 

5.2 Saran 

1. Perlu penambahan personel pada redaksi MalangVoice untuk mengover 

pemberitaan sesuai dengan jumlah rubrikasi yang dimiliki MalangVoice.  

2. Sebaiknya redaktur fokus pada peran gatekeeping dan tidak terjun langsung 

ke lapangan agar kualitas pemberitaan MalangVoice tetap terjaga 

3. Sebagai industri media, seyogianya MalangVoice bersaing menyajikan 

eksklusivitas pemberitaan daripada memanfaatkan pers rilis atau berita 

saduran dari situs lain. 
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