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KATA PENGANTAR 
    

 

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan laporan ini 

dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup 

menyelesaikan dengan baik. 

Laporan ini disusun agar pembaca dapat memperluas pengetahuan tentang  

Workshop Jurnalistik, yang kami sajikan berdasarkan aktivitas yang kami lakukan selama 

Workshop Jurnalistik di daerah Puncak, Bogor yang diselenggakan oleh KOPERTIS III. 

Laporan ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari 

diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama 

pertolongan dari Tuhan akhirnya laporan ini dapat terselesaikan. 

Semoga laporan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. 

Walaupun laporan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon untuk saran 

dan kritiknya. Terima kasih. 

 

Jakarta, 28 September 2014 

 

                                                                                                                                  Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. NAMA KEGIATAN 
“Workshop Pengembangan Jurnalistik Mahasiswa” Perguruan Tinggi Swasta 

Kopertis Wilayah III di Hotel Seruni , Cisarua- Bogor yang dilaksanakan pada 16 

September  2014– 18 September 2014. 

 

 

B. LATAR BELAKANG 
Jurnalistik telah banyak memberi kontribusi bagi perkembangan media massa. 

Berkat jurnalistik, kemajuan teknologi bisa dibaca oleh banyak orang. Jurnalistik 

merupakan dunia yang mengasyikan dan memberi banyak manfaat terutama untuk 

pengembangan skill. Pelajar dan mahasiswa perlu di kenalkan dan diakrabkan dengan 

dunia jurnalistik. 

Sebagai bagian kelompok terdidik, mahasiswa juga harus memiliki kemampuan 

dalam  mengembangkan potensi dalam dirinya. Salah satunya adalah dalam dunia 

tulis menulis. Jurnalistik sebagai bagian dari bagian tulis menulis memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa di dalam meningkatkan skill. Salah satunya skill 

dalam dunia jurnalistik. Didalam jurnalistik tidak hanya tulis menulis ada juga 

fotografer yang harus ada juga untuk melengkapi. 

Kegiatan ini diikuti 50 perguruan tinggi swasta wilayah III yang jumlah 

pesertanya 100 orang. Setiap perguruan tinggi diwakilkan oleh 2 orang mahasiswa 1 

jadi jurnalis dan 1 jadi fotografer dan wajib membawa laptop serta membawa kamera. 
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C. TUJUAN KEGIATAN 
Tujuan kegiatan workshop jurnalis ini diantaranya : 

1. Memberikan pengenalan tentang media informasi terutama media cetak. 

2. Memberikan pengenalan tentang cara fotografi yang benar. 

3. Memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi menulis. 

4. Membentuk budaya menulis sebagai transformasi gagasan. 

 

 

D. PESERTA  
Peserta 100 peserta dari 50 perguruan tinggi swasta wilayah III. Setiap kampus 

diwakilkan oleh 2 Mahasiswa. Mahasiswa STIMA IMMI 2 orang yaitu Rajes Kumar 

dan Asri Yusniar semester akhir. 

 

 

E. JADWAL KEGIATAN  
No Waktu Materi Narasumber Moderator 

Selasa, 16 September 2014 

1 12.00-13.00 Registrasi Peserta Panitia - 

2 13.00-14.00 Makan Siang   

3 14.00-14.45 Pembukaan dan Pengarahan Prof.Dr.Ilza 

Mayuni,MA 

Koordinator 

kopertis wilayah 

III 

Budhi HP 

4 14.45-15.00 Ice Breaking Panitia  

5 15.00-15.15 Coffee Break 

6 15.15-17.45 Pengantar Dan Etika Jurnalistik Drs.Rachman 

Achdiat, MSi 

(IISIP Jakarta) 

Nandang.S 

7 17.45-19.00 ISOMA 
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8 19.00-21.00 Teknik Menulis Feature Rachmat Cahyono 

(mantan redaktur 

majalah tempo) 

Nursal 

 Pemilihan Sudut Pandang 

Photograpi Jurnalistik 

Nanang Dwi 

Prasdi 

(wartawan majalah 

tempo) 

Imam Y 

Rabu, 17 September 2014 

1 06.00-0700 Senam Pagi Panitia  

2 07.00-08.00 Sarapan Pagi   

3 08.00-12.00 Tugas Liputan I Tim Juri Sudadi  

4 12.00-13.00 ISOMA 

5 13.00-15.30 Tugas Liputan Ii Tim Juri Imam Y 

6 15.30-16.00 Coffee Break 

7 16.00-18.00 Penerimaan Hasil Liputan 

Lanjutan 

Tim Juri Sudadi  

 

8 18.00-19.30 ISOMA 

9 19.30-20.00 Penerimaan Hasil Liputan 

Lanjutan 

Tim Juri Imam Y 

10 20.00-21.00 Coffee Break 

11 20.00-22.00 Penjurian Hasil Liputan Tim Juri Panitia 

12 22.00- Istirahat Malam   

Kamis, 18 September 2014 

1 06.00-07.30 Senam Pagi   

2 07.30-08.30 Sarapan Pagi   

3 08.30-10.00 Diskusi Panel Karya Jurnalistik 

Peserta 

Tim juri Nandang  

4 10.00-10.30 Pengumuman Pemenang Panitia   

5 10.30-11.00 Penutupan Putut Pujogiri 

(Sekretaris 

Pelaksana) 

Nursal  

6 11.00- Check Out   
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BAB II 

PENJELASAN 
 

A. PENGERTIAN JURNALISTIK 
Secara harfiah (etimologis, asal usul kata), jurnalistik (journalistic) artinya 

kewartawanan atau hal-ihwal pemberitaan. Kata dasarnya “jurnal” (journal), artinya 

laporan atau catatan, atau “jour” dalam bahasa Prancis yang berarti “hari” (day) atau 

“catatan harian” (diary). Dalam bahasa Belanda journalistiek artinya penyiaran 

catatan harian. 

Berikut ini pengertian jurnalistik – ragam definisi jurnalistik yang dikemukakan 

para ahli. 

Jurnalistik : yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran. (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). 

 Jurnalistik: “kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar, 

majalah, atau berkala lainnya”. (Kamus Umum Bahasa Indonesia). 

 Jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi 

tentang kejadian dan atau kehidupan sehari-hari (pada hakikatnya dalam bentuk 

penerangan, penafsiran dan pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan 

sarana-sarana penerbitan yang ada. (Ensiklopedi Indonesia). 

 Jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting dan 

menyebarkan berita dan karangan utuk surat kabar, majalah, dan media massa 

lainnya seperti radio dan televisi. (Leksikon Komunikasi). 

 Journalism: the profession of gathering, writing, editing, publishing news, as for 

the newspaper and other print and broadcast media. Journal: a daily & diary 

record, hence sometimes used as a synonym for a newspaper, a printed record of 

proceeding. (Webster’s New World: Dictionary of Media and Communication). 

 Journalism is the craft of conveying news, descriptive material and comment via 

a widening spectrum of media. These include newspapers, magazines, radio and 

television, the internet and even, more recently, the cellphone. (Wikipedia). 
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 Journalist is the occupation if editing and writing newspaper and magazines. 

(Webster Tower Dictionary) 

 Jurnalistik adalah proses kegiatan mengolah, menulis, dan menyebarluaskan 

berita dan atau opini melalui media massa. (Asep Syamsul M. Romli. 2003. 

Jurnalistik Dakwah. Bandung: Rosda). 

 Journalism ambraces all the forms in which and trough which the news and 

moment on the news reach the public. (F. Fraser Bond). 

 Jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita 

kepada khalayak seluas-luasnya. (M. Djen Amar). 

 Jurnalistik adalah suatu kepandaian praktis mengumpulkan, mengedit berita 

untuki pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbitan terbitan berkala 

lainnya. Selain bersifat ketrampilan praktis, jurnalistik merupakan seni. (M. 

Ridwan). 

 Jurnalistik adalah teknik mengelola berita sejak dari mendapatkan bahan sampai 

kepada menyebarluaskannya kepada khalayak. Pada mulanya jurnalistik hanya 

mengelola hal-hal yang sifatnya informatif saja. (Onong U. Effendi). 

 Jurnalistik adalah semacam kepandaian karang-mengarang yang pokoknya 

memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar 

seluas-luasnya. (Adinegoro). 

 Jurnalistik adalah segala sesuatu yang menyangkut kewartawanan (Summanang). 

 Jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan 

penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara 

sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan 

disiarkan di stasiun siaran. (Roland E. Wolseley). 

 Jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran 

tentang kejadian sehari-hari. (Astrid S. Susanto). 

 Jurnalistik adalah pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama, 

dan cepat, dalam rangka membela kebenaran dan keadilan. (Erik Hodgins). 
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 Jurnalistik merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan cara 

menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peritiwaatau kejadian 

sehari-hari yang aktualdan factual dalam waktu yang secepat-cepatnya. (A.W. 

Widjaya). 

 Definisi tentang jurnalistik cukup banyak. Namun dari definisi-definisi tersebut 

memiliki kesamaan secara umum. Semua definisi juranlistik memasukan unsur 

media massa, penulisan berita, dan waktu yang tertentu (aktualitas). (A. Muis).  

 Dalam jurnalistik selalu harus ada unsur kesegaran waktu (timeliness atau 

aktualitas). Seorang jurnalis memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi jurnalis 

adalah melaporkan berita. Kedua, membuat interpretasi dan memberikan 

pendapat yang didasarkan pada beritanya. (Edwin Emery). 

 Jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta & melaporkan 

peristiwa (Mac Dougall) 

 Jurnalistik atau jurnalisme berasar dari kata Journal: catatan harian. Catatan 

mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga berarti surat kabar. Journal berasal 

dari kata latin diurnalis, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir 

kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan Jurnalistik. (Hikmat & 

Purna,a Kusumaningrat). 

 Jurnalistik adalah kepandaian yang praktis, objek di samping objek-objek ilmu 

publisistik, yang mempelajari seluk beluk penyiaran berita dalam keseluruhannya 

dengan meninjau segala saluran, bukan saja pers tapi juga radio, TV, film, teater, 

rapat-rapat umum dan segala lapangan. (Adinegoro) 

 Jurnalistik merupakan penulisan tentang hal-hal yang penting dan tidak kita 

ketahui. (Leslie Stephen) 

 Jurnalistik adalah pengiriman informasi dari tempat yang satu ke tempat yang 

lain dengan benar, seksama dan cepat, dalam rangka membela kebenaran dan 

keadilan berpikir, yang selalu dapat dibuktikan. (Erik Hodgins) 
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 Jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, 

menyusuri dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari 

secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya. 

(Kustadi Suhandang) 

 Jurnalistik atau jurnalisme merupakan pekerjaan kewartawanan untuk 

mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita di dalam surat kabar. 

(Martin Moenthadi). 

 Pengertian jurnalistik menurut ilmu publisistik adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan menyiarkan berita atau ulasan berita tentang peristiwa sehari-hari yang 

umum dan actual dengan secepat-cepatnya. (Amilia Indriyati).  

 

 

B. SEJARAH 
Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi 

dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa 

terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. 

Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. 

Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai 

alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timoer, Bintang Barat, Java Bode, Medan 

Prijaji, dan Java Bode terbit. 

Pada masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini 

dilarang. Akan tetapi pada akhirnya ada lima media yang mendapat izin terbit: Asia 

Raja, Tjahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. 

Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi kewartawanan. Pemerintah 

Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. 

Menjelang penyelenggaraan Asian Games IV, pemerintah memasukkan proyek 

televisi. Sejak tahun 1962 inilah Televisi Republik Indonesia muncul dengan 

teknologi layar hitam putih. 
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Masa kekuasaan presiden Soeharto, banyak terjadi pembreidelan media massa. 

Kasus Harian Indonesia Raya dan Majalah Tempo merupakan dua contoh kentara 

dalam sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan 

dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal inilah yang kemudian memunculkan 

Aliansi Jurnalis Independen yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih, 

Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara. 

Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat BJ Habibie menggantikan Soeharto. 

Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi menjadi satu-

satunya organisasi profesi. 

Kegiatan kewartawanan diatur dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 

1999 yang dikeluarkan Dewan Pers dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 

2002 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI 

 

 

C. AKTIVITAS JURNALIS 
Kewartawanan dapat dikatakan "coretan pertama dalam sejarah". Meskipun 

berita seringkali ditulis dalam batas waktu terakhir, tetapi biasanya disunting sebelum 

diterbitkan. 

Para wartawan seringkali berinteraksi dengan sumber yang kadangkala 

melibatkan konfidensialitas. Banyak pemerintahan Barat menjamin kebebasan dalam 

pemberitaan (pers). 

Aktivitas utama dalam kewartawanan adalah meliput, mengolah, dan 

menyajikan sebuah informasi dalam bentuk berita kepada khalayak. Selain itu, dapat 

juga dikatakan sebagai pelaporan kejadian dengan menyatakan siapa, apa, kapan, di 

mana, mengapa dan bagaimana (dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W+1H) dan 

juga menjelaskan kepentingan dan akibat dari kejadian atau yang sedang hangat 

(trend). Kewartawanan meliputi beberapa media: koran, televisi, radio, majalah dan 

internet sebagai pendatang baru. 
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D. KIAT JADI JURNALIS 
Seorang Jurnalis biasanya dimulai dari seorang Reporter, yang bertugas 

memburu berita di lapangan. Untuk itu, selain diperlukan keterampilan dalam 

menuliskan berita dengan format “5W+1H”, maka terlebih dulu ia harus mau dan 

bersedia untuk turun ke lapangan. Ia harus bersedia mewawancarai orang lain yang 

menjadi narasumbernya, agar mendapatkan bahan untuk pemberitaan. 

Dan seterusnya, dan seterusnya, sampai ia berhasil menjadi seorang Jurnalis 

yang handal, seperti Mochtar Lubis, Rosihan Anwar, Jakob Oetama, atau lainnya. 
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BAB III 

KESIMPULAN 
 

KESIMPULAN 
1. Menambah wawasan tentang dunia jurnalistik. 

2. Menambah wawasan tentang fotografi. 

3. Mengetahui cara penulisan yang tepat dalam jurnalistik. 

4. mendapatkan ilmu menjadi jurnalistik yang handal. 
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FOTO-FOTO WORKSHOP JURNALISTIK 

DI CISARUA, BOGOR 
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MEMILIH SUDUT PANDANG (ANGLE) 

FOTOGRAFI JURNALISTIK 
Oleh Nanang Dwi Prasdi 

 

 

DEFINISI FOTOGRAFI 

Fotografi (dari bahasa Inggris: photography, yang berasal dari kata Yunani yaitu "photos" : 

Cahaya dan "Grafo" : Melukis/menulis.) adalah proses melukis/menulis dengan 

menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode 

untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya 

yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk 

menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. 

 

Definisi lainnya dari fotografi menurut sebagian praktisi adalah seni melihat. Disini bukan 

subyek pengerjaannya yang diberi penekanan, melainkan cara “melihat” terhadap sesuatu 

subyek yang ingin ditangkap gambarnya menjadi sebuah foto still yang bermakna. Seni 

melihat memberikan arti cara pandang melalui mata dari seorang fotografer. Apakah ia 

ingin melihat sebuah subyek foto (lukisan) dari dekat, jauh, blur, berkontekstual dengan 

obyek lain, dan lainnya. Jadi seni melihat adalah satu tingkat diatas fotografi, karena 

seorang pemotret bukan sekedar lagi bisa memotret tapi sudah bisa memberikan makna 

(baik secara teknis maupun  konten) pada foto yang dihasilkannya. Definisi inilah yang 

ingin kita capai. 

 

Prinsip fotografi adalah memokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu 

membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran 

luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang 

memasuki medium pembiasan (selanjutnya disebut lensa). 
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Gambar 1. Kamera Obscure, cikal bakal kamera yang memanfaatkan pantulan cahaya 

terbalik dari obyek dilihat dari ruang gelap melalui lubang kecil. Inilah asal mula ide 

bahwanya pantulan bayangan dari sebuah pemandangan atau obyek bisa ditangkap. Ide ini 

yang melahirkan fotografi, seni melukis cahaya. 

 

Foto pertama kali ditemukan oleh Louis Daguerre dan Nicophore Niepce pada tahun 1834. 

Mereka merekam gambar yang dipantulkan kamera obscure diatas plat kaca perak. Perlu 

waktu cukup lama untuk merekam gambar diatas plat. Di Indonesia sendiri seni foto plat 

kaca perak ini dipopulerkan oleh Kassian Cephas (lahir di Yogya pada 15 Januari 1845 

hingga 16 November 1912), seorang priyayi dari kraton Yogyakarta yang menjadi juru foto 

khusus kraton. Dari tangannyalah foto-foto post card mengenai kraton Yogya, kesenian 

tradisional jawa khususnya kesenian dari lingkungan kraton dikenal luas dikalangan Eropa, 

khususnya warga Belanda. Kassian Cephas juga berjasa dalam mendokumentasikan 

pemugaran candi Borobudur untuk pertama kalinya.  

 

Koran atau majalah pada masa-masa awalnya memakai gambar ilustrasi untuk mendukung 

laporan yang dibuatnya. Gambar ini akhirnya digantikan oleh foto yang mulai popular 

semenjak ditemukan. Pada saat itulah foto jurnalistik dimulai.  
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Foto jurnalistik secara definisi adalah informasi gambar atau karya foto dari berbagai 

peristiwa yang disampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya dengan tempo dan waktu 

yang cepat. Foto jurnalistik biasanya didukung dengan kata-kata yang terangkum dalam 

kalimat yang disebut dengan teks foto / caption foto, dengan tujuan untuk menjelaskan 

gambar dan mengungkapkan pesan atau berita yang akan disampaikan ke publik. Jadi 

intinya bahwa semua gambar yang disajikan dalam bentuk foto dan berita yang dimuat 

dimedia baik cetak maupun online itu dinamakan foto jurnalistik. 

 

Tugas seorang foto jurnalis, tidak hanya memotret belaka. Ada tiga pekerjaan pokok yang 

harus dilakukan oleh seorang foto jurnalis yaitu; Memotret, Menulis, Memilih dan 

Menyimpan. Sehingga tidak heran jika naluri seorang foto jurnalis sangat tajam, ketika 

membaca berbagai macam persoalan yang dihadapi. 

 

Lapangan juga membuat seorang foto jurnalis memiliki insting yang kuat. Kekuatan 

instingnya ini, tidak jarang pula seorang foto jurnalis mampu mengantisipasi sebuah 

peristiwa yang tak terduga datangnya. 

 

Dari hasil pengamatan mereka, disimpulkan bahwa gambar/foto jurnalistik yang menarik 

itu harus mempunyai tiga aspek utama : daya tarik visual (eye catching), isi atau arti 

(meaning) dan daya tarik emosional (impact). 

 

Namanya saja foto berita maka norma-norma atau nilai-nilai yang disandang suatu berita 

(tulis) yang menarikpun juga dituntut bagi sebuah newsphoto; seperti faktor-faktor yang 

menambah nilai/bobot foto tersebut, antara lain : sifatnya menarik (interesting), lain dari 

biasanya (different), satu-satunya (exlusive), peristiwanya dekat dengan pembaca (close to 

the readers), akibatnya luas, mengandung ketegangan (suspense) dan menyangkut masalah 

sex, humor, konflik dll. 
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Apa yang Bukan Foto Jurnalistik? 

1. Secara digital mengubah subjek foto misalnya mengubah bentuk subjek, menghapus 

cacat pada wajah seperti jerawat, kotoran, dan  lain lain. 

2. Menggabungkan dua foto ata lebih dalam satu foto. 

3. Manipulasi foto baik warna, keterangan, kontras, saturasi yang mengubah realitas 

yang dilihat fotografer atau orang lain yang hadir saat foto diambil. 

4. Subjek merupakan model yang dibayar atau diberi imbalan untuk partisipasi mereka 

untuk diambil fotonya. 

5. Foto yang terlihat candid tapi ada elemen-elemen dimana subjek diposisikan secara 

khusus oleh fotografer. 

6. Foto dimana subjek memakai pakaian, peralatan atau aksesoris yang disediakan 

fotografer. 

 

Clifton Edom dalam kayanya "Photojournalism, Principles and Practices" menyebutkan, 

seorang pewarta foto pertama-tama adalah seorang wartawan. Mereka harus memotret 

langsung di jantung peristiwa yang tengah panas-panasnya, mereka tidak bisa menciptakan 

suatu foto dengan hanya mengangkat telepon. Mereka adalah mata dunia dan selalu harus 

bisa melihat dari dekat apa yang terjadi dan melaporkannya. 

 

Kesimpulan Edom diperkuat oleh pendapat dari penyunting artistik senior di Fittburg Press, 

Bruce Baumann, yang menyebutkan hal terpenting bagi seorang pewarta foto adalah 

berpikir bahwa dia adalah seorang wartawan, yang kedua baru dia bertindak sebagai 

seorang fotografer. 

 

Dalam buku "Photojournalism, The Visual Approach" karya Frank P Hoy menyebutkan ada 

tiga jenjang yang baik sebagai basis seseorang yang akan memilih berkecimpung menjadi 

wartawan foto. 
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Pertama, snapshot (pemotretan sekejap), adalah pemotretan yang dilakukan dengan cepat 

karena melihat suatu momen atau aspek menarik. Pemotretan ini dilaukan dengan spontan 

dan reflek yang kuat. Jenjang pertama ini masih menyangkut pendekatan yang lebih 

pribadi. 

 

Kedua, fotografi sebagai hobi. Dalam tahapan ini fotografer mulai menekankan faktor 

eksperimen dalam pemotretannya, tidak hanya sekedar melakukan snapshot saja. Dalam 

tahap ini biasanya fotografer mulai tertarik lebih jauh pada hal-hal yang menyangkut 

fotografi. 

 

Tahap berikutnya, art photography (fotografi seni), suatu jenjang yang lebih serius. 

Berbagai subyek pemotretan dilihat dengan interpretasi yang luas. Ekspresi subyektif 

terlihat dalam karya-karya pada tahapan ini. Kejelian, improvisasi, kreasi dan kepekaan 

terhadap subyek menjadi basis pada jenjang ini. 

 

 

Akhirnya, photojournalism (pewarta foto) berada pada tahap selanjutnya. Artinya dalam 

mengemban profesi tersebut, maka seorang pewarta foto dianjurkan menguasai dengan 

fasih ketiga jenjang yang telah disebut tadi. 

 

Fotografi jurnalistik muncul dan berkembang di dunia sudah lama sekali, tetapi lain halnya 

dengan di Indonesia, foto pertama yang di buat oleh seorang warga negara Indonesia terjadi 

pada detik-detik ketika bangsa ini berhasil melepaskan diri dari belenggu rantai penjajahan. 

Alex Mendur (1907-1984) yang bekerja sebagai kepala foto kantor berita Jepang Domei, 

dan adiknya sendiri Frans Soemarto Mendur (1913-1971), mengabadikan peristiwa 

pembacaan teks Proklamasi kemerdekaan republik Indonesia dengan kamera Leica, dan 

pada saat itulah pada pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 foto jurnalis Indonesia lahir. 

 

Terbukti, pemakaian foto dalam suratkabar atau majalah mampu menaikkan oplah 

penjualan media itu sendiri.  
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Kamera sejak bentuk plat kaca perak kemudian berkembang menjadi kamera memakai 

media seluloid yang terbuat dari agar-agar yang berasal dari rumput laut sebagai medium 

penyimpan bayangan subyek foto. Kamera terus berkembang dan akhirnya sejak 

pembuatan dan berkembangnya pemakaian kamera digital pada tahun 1990-an, fotografi 

jurnalistik berkembang seperti sekarang ini. Foto digital memungkinkan hasil potret dimuat 

dalam berbagai bentuk media, yang kini disebut sebagai multimedia. Foto dari bentuk 

hardcopy bisa dibuat menjadi bentuk softcopy berbentuk file komputer, sehingga bisa 

diubah-ubah hasilnya dan dimuat dalam media internet yang bisa diakses semua orang. 
 

 

KAIDAH NEWS VALUE (KADAR BERITA) BAGI FOTO 

JURNALISTIK 
Sebuah laporan pemberitaan tidak selalu hanya berupa laporan berbentuk artikel pendek 

yang terdiri dari tulisan 5W1H dari sebuah peristiwa. Sebuah atau lebih dari satu foto yang 

menyertai tulisan laporan akan memberikan gambaran lengkap yang mendekatkan pembaca 

pada kejadian yang ditulis. Jurus: “Lets pictures speaks itself”, adalah sebuah jurus yang 

membuat pembaca koran atau majalah tertarik untuk membaca dan melihat lebih jauh 

sebuah tulisan di halaman muka sebuah Koran karena foto yang menyertai menarik dan 

“berbicara” lebih menantang ketimbang judul headline yang diberikan. 

 

Bagaimana sebuah foto bisa ditempatkan di halaman muka atau menyertai artikel laporan? 

Ada kaidah penilaian untuk itu yang disebut dengan kaidah pemberitaan atau News Value. 

Setiap kejadian atau peristiwa ada nilainya.  

 

Definisi News Value adalah suatu nilai cerita, suatu hal yang dapat membuat suatu 

rangkaian cerita dari sebuah berita, menjadi sangat penting dan menarik, dan dapat menjadi 

sebuah daya tarik bagi setiap pembacanya. Tidak setiap berita bisa dijadikan berita 

jurnalistik. ada ukuran-ukuran tertentu yang dipenuhi agar suatu kejadian atau peristiwa 

dapat diberitakan.  
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Ukuran ini disebut sebagai kriteria layak berita atau News Value. Ukuran inilah yang 

dipakai suatu media untuk menjadikan sebuah laporan peristiwa baik tulisan maupun 

berupa foto, disebut layak untuk dicetak atau dipublikasikan. Kriteria layak berita: 

peristiwa yang dianggap: 

 

1. Aktual(Terkini).  

Peristiwa diliput dan ditulis karena baru saja terjadi atau mengandung hal terkini. Jika 

peristiwa sudah lewat, maka dianggap basi. Contoh : Foto tentang keadaan terkini dari 

sakitnya mantan presiden Soeharto di RSPP. Seorang video jurnalis dari stasiun teve 

berhasil merekam kondisi Pak Harto yang dibawa dari ruangan pemeriksaan kembali ke 

kamarnya. Gambar terakhir Pak Harto hidup ini, dengan kondisi beliau tersenyum walau 

dalam kondisi memakai infus dihidung dan ditangannya menjadi gambar yang 

fenomenal dan amat dicari pada saat itu. 

 

2. Signifikasi (penting).  

Peristiwa yang berpeluang mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang 

mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca. Masalah hidup dan mati bisa menjadi 

bahan pertimbangan. Contoh adalah side bar dari bencana alam tsunami, dimana ada 

peristiwa satu keluarga berusaha bertahan hidup di lokasi terpencil dan sulit ditembus 

oleh tim penolong. Kisah atau foto dari upaya penyelamatan keluarga ini akan menjadi 

peristiwa yang masuk layak berita karena unsur drama antara hidup dan mati sangat 

kuat. 

 

3. Magnitude(besar).  

Peristiwa besar yang berpengaruh bagi kehidupan orang banyak, atau peristiwa yang 

menyangkut angka-angka yang bila dijumlahkan akan sangat menarik (eye catching) 

bagi mata para pembaca. Contoh adalah: Bencana alam tsunami di Aceh yang 

menewaskan sekitar 200 ribu masyarakat Aceh dan sekitarnya. Atau jumlah siswa putus 
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sekolah di Papua yang mencapai ribuan anak, akibat minimnya fasilitas sekolah dan 

tenaga guru di pedalaman. 

 

4. Proximity(kedekatan).  

Peristiwa yang terjadi memiliki kedekatan dengan para pembaca. Biasanya kedekatan ini 

bersifat geografis atau emosional. Contoh adalah: 12 dari 298 korban tewas pesawat 

MH17 yang ditembak jatuh pemberontak Ukraina adalah warga Indonesia. 

 

5. Prominence (tenar).  

Peristiwa yang menyangkut orang, benda atau tempat yang terkenal atau sangat dikenal 

oleh pembaca. Rumusnya adalah Big names = Big News 

contoh : perkelahian antara WaliKota dan Wakil Walikota atau pembersihan candi 

Borobudur dari debu letusan gunung Merapi. 

 

6. Human Interest (sisi kemanusiaan).  
Peristiwa yang memberi sentuhan perasaan bagi pembaca (Emosional touch). Biasanya, 

peristiwa menyangkut orang biasa dalam situasi luar bisa, atau orang besar dalam situasi 

biasa. 

 

7. Konflik.  

Peristiwa yang menghadirkan dua pihak yang saling berlawanan kepentingan. Contoh: 

Perang di Gaza. Kasus fitnah dan kampanye hitam di Pilpres 2014, Tawuran antar 

pendukung bola Persija dan Persib Bandung.  

 

8. The Unusual (tidak biasa),  

Peristiwa yang tidak biasa/sangat jarang terjadi, tapi juga unik dan menarik. Contoh: 

Pesawat mendarat di jalan tol jagorawi, Jokowi ikut bantu evakuasi banjir. 
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MEMILIH SUDUT PANDANG (ANGLE) FOTO  

Setelah mengetahui seberapa besar kadar berita/liputan yang akan diambil. Seorang 

fotografer atau kameraman seharusnya mulai memikirkan darimana atau dimana lensa 

kamera diarahkan. Gambar apa saja yang akan diambil. Dan tentu saja, momen penting apa 

yang akan terjadi. Perhitungan atau pemetaan lapangan ini tentu saja harus dilakukan, 

karena seorang fotografer jurnalis harus setidaknya mengetahui lokasi, siapa saja yang akan 

ada atau terlibat di tempat liputannya, apa saja yang akan terjadi? Apakah konflik, human 

interest event atau hanya sebuah momen unsual yang terjadi.  

 

Pemetaan lapangan atau mapping, diperlukan untuk mengidentifikasi sebuah peristiwa, 

apakah event ini masuk ke kategori persoalan hidup mati, kontroversi, dan lainnya. Seorang 

jurnalis fotografi harus bisa memetakan penugasan yang dijalankannya. Apakah 

narasumber yang dihadapinya seorang korban, pihak yang bertanggung jawab atau sekedar 

pakar ahli? Atau mereka semuanya berada dalam satu bingkai foto? Bagaimana 

interaksinya? Seorang korban (victim) dari sebuah peristiwa misalnya: korban bencana, 

yang akan diambil fotonya adalah ekspresinya atau reaksinya saat menghadapi bencana 

tersebut, sebelum atau sesudahnya. Sekuen ekspresi wajahnya, tindakannya akan menarik 

bila direkam dalam sebuah foto. 

 

Ada sebuah pepatah dari ilmu kebatinan Jawa yang amat berkesan dalam hal ini, yaitu 

“Weruh Sadurunge Winarah” atau tahu sebelum terjadi adalah falsafah yang harus 

dipegang oleh seorang Fotografer Jurnalis. Dengan menghitung benar lokasi, siapa saja 

yang terlibat, bagaimana medan (bentang alam) di lapangan, sumber cahaya, rundown 

acara, seorang fotografer jurnalis sudah bisa merekonstruksi perkiraan kejadian yang akan 

terjadi dihadapannya saat meliput nanti. Ia lalu sudah bisa menilai di titik mana ia akan 

berada/berdiri, lensa apa yang akan ia pakai, sumber cahaya apa yang akan dipakai, apakah 

memakai flash light atau tidak, kecepatan dan bukaan berapa yang akan dipakainya. Tentu 

saja, perkiraan ini akan disesuaikan lagi (atau diassesment) saat tiba dilokasi, apakah sesuai 
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perkiraan atau tidak. Jika tidak sesuai, sang fotografer akan menilai ulang secepatnya dan 

segera mengambil keputusan. 

 

Tentu saja jurus diatas tidak akan akurat jika tidak dilakukan riset pula. Seorang fotografer 

jurnalis akan menjadi sangat tajam dan bisa menghasilkan foto-foto yang luar biasa jika ia 

juga memiliki wawasan yang luas. Ia membaca banyak artikel, literature, mengenal banyak 

orang baik secara langsung maupun tidak langsung, apa saja kebiasaannya, karakternya dan 

lain sebagainya. Sebaiknya sesaat sebelum penugasan dilakukan riset terlebih dahulu. 

Dimana lokasinya? Ada apa saja dilokasi tersebut? Saat ini riset seperti itu sudah lebih 

mudah. Cukup browsing di internet selama setidaknya 15 menit sampai setengah jam sudah 

didapati bayangan lokasi, dan lainnya. Seiring jam terbang, cakrawala seorang fotografer 

tentu akan semakin meluas, jika riset dan pemetaan lapangan ini dilakukan setiap mendapat 

penugasan. Jika fotografer ditugaskan bersama seorang reporter untuk membuat laporan 

bersama mengenai sebuah peristiwa, ada baiknya fotografer tersebut berdiskusi mengenai 

kebutuhan gambar yang diperlukan dalam laporan tersebut bersama sang reporter. 

Koordinasi adalah kata kunci, Memiliki dua pasang mata dengan ide liputan yang sama 

dibandingkan satu pasang mata. Momen peristiwa bisa dikurangi kadar terlewatinya. 

 

 

JENIS-JENIS FOTOGRAFI JURNALISTIK 

a. Spot News atau Foto Berita          

Foto berita adalah foto tunggal yang menyajikan satu peristiwa yang berdiri sendiri. 

Artinya, tanpa keeterangan yang berbelit-belit dan panjang lebar, pembaca surat kabar 

dapat atau mudah menangkap kesan adanya peristiwa yang bernilai berita. Misalnya foto 

tentang pejabat menggunting pita, akan menimbulkan kesan adanya peresmian suatu 

tempat. Walau pun foto seperti itu dapat dikatakan sebagai foto berita tetapi nilai 

beritanya (news Value) sangat rendah. Kadangkala bahkan foto seperti iu tidak 

dimasukkan dalam foto jurnalistik. Hal itu disebabkan oleh faktor seringnya atau mudah 

diperolehnya foto seperti itu. 
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Dengan demikian nilai berita pada foto jurnalistik itu terletak pada keanehan atau 

ketepatan perekaman suatu peristiwa. Sebagai contoh tentang tabrakan. Apabila foto 

tersebut hanya menyajikan peristiwa sesudah tabrakan ada mobil penyok, disampingmya 

beberapa orang terkapar dan telah banyak orang mengerumuninya, foto tersebut tidak 

terlalu banyak berkata-kata. Apalagi bila dalam gambar itu tidak ada identitas yang 

dapat menyatakan tempat kejadian, pembaca akan langsung mengatakan, itu tabrakan. 

Tanpa keterangan lebih lanjut yang ditulis, hanya kesan tabrakan itu yang dapat 

ditangkap. Tetapi seandainya ada identitas yang dapat menjelaskan peristiwa itu, akan 

banyak menolong pembaca untuk memahaminya. Identitas yang dimaksudkan misalnya, 

nomor plat mobil yang menunjukkan asal mula mobil tersebut, rambu-rambu lalu lintas 

atau tempat kejadian misalnya pagar jalan atau gedung  yang menjadi latarbelakang 

kejadian dan seterusnya yang dengan mudah dapat diketahui oleh pembaca. 

 

Dengan identitas-identitas yang ditonjolkan itu berita yang akan disampaikan kepada 

pembaca melalui foto itu semakin banyak. Itu seperti didalam menyajikan foto, harus 

diusahakan sesedikit mungkin memberikan penjelasan bersifat tulisan. Melalui foto 

tersebut, pembaca disodori sebanyak mungkin fakta. 

 

Foto jurnalistik yang paling tinggi atau bobot beritanya selalu menyangkut suatu 

kejadian dan tepat waktu. Misalnya tentang tabrakan. Di saat tabrakan itu terjadi ada 

faktor lain yang memperkuat atau menambah nilai berita. Faktor-faktor penunjangnya 

adalah ekspresi orang yang melihatnya, yang ada disekitar tempat itu. 

 

Ketepatan itu yang seringkali tidak dapat direncanakan dan lebih banyak ditentukan oleh 

faktor kebetulan dan keberuntungan. Faktor itu yang membuat nilai foto itu menjadi 

tinggi. Adegannya tidak dapat diulang dan tidak dilakukan dengan pura-pura ia ada 

sebagaimana adanya. 
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b. Human interest (daya tarik manusia) 

Foto jurnalistik yang dapat digolongkan pada jenis ini berkaitan erat dengan masalah-

masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ia tidak terlalu asing bagi masyarakat. Hidup 

ditengah-tengah masyarakat dan dapat dilihat setiap saat. Tetapi foto ini menyajikan 

fakta yang menggugah emosi kemanusiaan, yang menyadarkan masyarakat akan harkat 

dan martabat manusia. 

 

Ada pesan kuat yang ingin disampaikan melaui foto jenis ini, yaitu pesan kemanusiaan. 

Misalnya foto tentang kegiatan pagi hari ditepi kali. Dalam foto itu digambarkan 

keadaan kali yang sangat kotor tetapi ada yang mandi, gosok gigi, mencuci dan buang 

hajat. Dengan foto seperti itu kesadaran masyarakat akan kebersihan digugah, agar 

masalah tersebut menjadi pemikiran semua orang. 

 

Dengan demikian foto jurnalistik jenis ini tidak harus memperhitungkan nilai berita atau 

kehangatan sebagaimana foto-foto berita. Walau pun kadang-kadang ia harus mampu 

berdiri sendiri tanpa harus bersandar pada penjelasan tertulis yang barangkali perlu 

ditambahkan adalah keterangan mengenai lokasi dan waktu pengambilan gambar. Tetapi 

hal itu pun tidak perlu dilakukan apabila kita dapat merekam  keterangan-keterangan itu 

dalam foto. Misalnyaa dengan latar belakang gedung-gedung  atau tulisan tertentu. 

 

Yang penting dalam foto jenis ini adalah kedekatan masalah yang ingin disajikan dengan 

masyarakat. Sangat banyak permasalahan yang dapat kita sajikan tanpa harus mengada-

ada. Sering pula masyarakat menyaksikan kejadian yang kita rekam dalam foto itu 

sehingga dianggap biasa. Tetapi dengan foto jenis human interest itu kita justru 

menyajikan hal yang biasa itu menjadi tidak biasa. Ada pesan lain yang akan kita 

sampaikan dari hal yang biasa itu. 
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c. Foto essay 

Foto essay adalah serangkaian gambar atau foto yang merupakan essay. Foto kategori ini 

sering dianggap’”otaknya” foto jurnalistik, foto-foto ini menyajikan berbagai aspek dari 

suatu masalah yang kita bahas.Misalnya rangkaian foto terdiri dari : 

 Anak-anak sekolahan (dengan seragam sekolah) bergerombol di depan kios 

persewaan buku. 

 Segerombolan anak sekolah yang secara sembunyi-sembunyi membaca buku porno. 

 Anak-anak sekolahan berada dikomplek pelacuran. 

Dari tiga foto itu pembaca diajak untuk merenungkan kejadian-kejadian tersebut. Hal 

yang ingin kita sajikan dengan essay foto itu menyangkut kerawanan buku porno 

dikalangan pelajar.Bisa juga essay foto itu dibuat tanpa  harus merupakan 

Rentetan peristiwa dengan tokoh yang sama. Tetapi pesan yang ingin disampaikan utuh.  

Misalnya foto: 

 Tawar-menawar antara dua orang di suatu tempat yang tersembunyi. 

 Foto poster tentang bahaya narkotika 

 Foto seorang remaja sedang menghisap rokok dan teler. 

Dari rangkaian foto yang tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lain, kita dapat 

menyampaikan pesan tentang bahaya narkotika. 

Apabila kita dapat menyajikan rangkaian foto secara menarik, pesan yang akan kita 

sampaikan melalui essay foto itu akan lebih mudah ditangkap pembaca daripada kita 

menyampaikannya dalam tulisan. 

 

d. Foto Cerita 

Hampir sama dengan foto essay, foto cerita: rangkaian foto yang serial untuk 

menceritakan atau melaporkan suatu kejadian kepada pembaca. Perbedaan antara foto 

essay dengan cerita terletak pada fakta yang disajikan . Apabila permasalahan yang 

disampaikan dalam foto essay tidak harus faktual tetapi lebih bersifat opini. Dalam foto 

cerita, pesan yang ingin disampaikan bersifat faktual.  Kejadian direkam dalam foto dan 

disajikan sebagai satu laporan bergambar. 

 



 Pelatihan Workshop Jurnalistik Di Kawasan Cisarua Puncak     26 

Misalnya seorang wartawan foto harus meliput peperangan, ia hanya akan melaporkan 

situasi perang tersebut dengan foto-foto yang dibuatnya. Ia tidak harus melaporkannya 

secara tertulis . Tetapi apabila laporan tersebut akan dibuat secara tertulis. Ia dapat 

menceritakan kepada seorang wartawan tulis yang akan membantunya menuliskan 

laporan itu. Tetapi sebagai wartawan foto ia harus mampu menggambarkan situasi 

perang tersebut dengan rekaman dalam foto itu. 

 

Di Indonesia kadang-kadang wartawan tulis dituntut untuk membuat foto. Akibatnya 

foto yang dibuatnya hanya merupakan ilustrasi dari laporan tertulis. Kalau pun foto yang 

dibuat tidak disertakan, tidak mengurangi paparan tertulis yang dibuatnya. Tetapi 

dipihak lain, masih jarang wartawan foto yang  mampu membuat foto cerita secara 

menarik. Kalau pun ada selalu didukung dengan laporan tertulis, sehingga menimbulkan 

kesan bahwa foto yang dibuat itu tidak cukup kuat menceritakan kejadian yang 

dilaporkan. 

 

Sebagai contoh foto cerita, tentang tim sar yang sedang mencari pesawat jatuh dapat 

dilaporkan dengan foto-foto : 

- Lokasi tempat pencarian. Di pos komando seorang komandan tim sar menjelaskan 

kepada anak buahnya. 

- Tim sar yang sedang operasi. Pesawat helikopter yang sedang menurunkan anggota 

tim. 

- Titik pusat jatuhnya pesawat. Seseorang yang terapung-apung di laut. 

- Pesawat helikopter yang mengangkat korban 

- Korban dimasukkan ke ambulance 

- Data tentang jumlah korban yang hilang 

- Close up para korban. 

Dari foto cerita tersebut pembaca surat kabar akan dapat menangkap pesan secara utuh, 

suatu cerita yang berdasarkan fakta. 
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e. Foto Humor 

Yang dimaksud foto humor adalah foto yang mengandung kelucuan. Walau pun tingkat 

kelucuan antara seseorang dengan orang lain berbeda. Namun kelucuan dalam foto 

homor harus bersifat unik dan universal. Dengan demikian semua dapat melihat 

kelucuannya, tanpa seseorang harus tersinggung dengan foto tersebut. 

 

Misalnya sebuah foto humor tentang barisan bebek yang sedang menyebrang jalan 

sementara kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bis dll. Berhenti menunggu iring-

iringan bebek itu. Foto seperti itu mengandung humor sangat unik. 

 

Dalam kehidupan masyarakat kita kadang-kadang humor itu bersifat kasar. Kelemahan 

orang lain cacat seseorang dijadikan obyek lawakan sehingga membuat orang lain 

tertawa tetapi ada orang yang harus menjadi korban. Dalam kasus seperti itu tidak ada 

aspek intelektual sama sekali. Padahal dalam humor aspek intelektual itu sangat penting. 

Bahkan dapat dikatakan esensi foto humor adalah aspek intelektual itu. 

 

Walaupun kadang-kadang memang di dalam humor terkandung aspek sindiran yang 

tajam. Namun untuk sampai pada kondisi untuk menyindir itu harus terjadi olah pikir 

yang dalam. Sebagai contoh foto tentang polisi lalu lintas yang mengenakan tempat 

pistol dipinggang sebelah kanannya. Ternyata yang nampak bukan pistol tetapi 

sebungkus rokok. 

 

Dalam contoh foto itu ada aspek kritik terhadap polisi. Barangkali memang tidak semua 

orang dapat menangkap pesan foto itu. Kalau pun sampai pada tingkat kesadaran untuk 

kemudian tertawa, telah terjadi olah pikir atau proses intelektual. Yang penting dalam 

membuat foto itu jangan memanfaatkan (mengeksploitasi) kelemahan atau cacat orang 

lain sebagai bahan. Oleh karena itu dibutuhkan kejelian dan rasa humor yang tinggi 

dalam membuat foto humor. 
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f.  Foto Feature 

Foto feature merupakan foto tunggal yang mengandung gagasan untuk disampaikan 

kepada orang lain. Ia bisa berupa foto tentang seni, ilmu pengetahuan atau politik dan 

soal-soal sosial lainnya. Berbeda dengan essay, foto feature hanya terdiri satu gambar 

yang mengundang berbagai penafsiran. 

 

Oleh karena itu foto feature harus ekspresif. Misalnya foto tentang seseorang yang baru 

dilepas dari penjara atau pembebasan tawanan perang . Foto seperti itu dapat 

direncanakan maksudnya, untuk mendapatkan rekaman kejadian itu. Kita dapat 

mempersiapkan segalanya. Untuk itu banyak aspek yang harus dimengerti dan banyak 

segi yang dapat kita sajikan. 

 

g. Foto Olahraga 

Yang perlu diperhatikan tentang gerak atau aksi. Faktor ini selalu , mendapat perhatian 

dalam olahraga, misalnya orang lari,  perebutan bola di udara dll Selain gerak/aksi harus 

dibarengi dengan ekspresi.  

 

 

TIPS TEHNIK DALAM FOTOGRAFI JURNALISTIK 
Ada beberapa tehnik yang memudahkan seorang fotografer dalam menangkap peristiwa 

yang dikejarnya. Inilah beberapa tips yang perlu diingat dan dilatih: 

 

1. The Golden Mean/ Rule of Third 

 

The golden mean adalah garis panduan komposisi yang meletakkan subyek foto pada 

persimpangan 2 garis horizontal. Dalam kamera biasanya ada fasilitas garis ini yang disebut 

garis 2/3.  
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2. Siapkan Shutter Speed dan Bukaan yang Sesuai 

 

Jika anda meliput sebuah peristiwa yang cepat, misalnya demonstrasi yang berakhir 

bentrok, kecelakaan, ataupun event olahraga, maka bisa disimpulkan bahwa semua 

sekuen obyek dilakukan dalam gerakan cepat. Anda harus bisa memperkirakan shutter 

speed dan bukaan aperture serta lensa yang anda pakai tepat. Terlebih lagi jika anda 

memilih cara manual. Shutter speed yang tinggi dipakai untuk membekukan gerakan 

subyek foto, sementara shutter speed lambat dipakai untuk memberi kesan gerakan 

seperti slow motion blur. Jangan lupa gunakan lensa tele yang memiliki fasilitas Image 

stabilizer untuk hal ini.  
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Shutter speed tinggi membekukan gerakan salto Ronaldo 

 

3. Perhatikan Arah Sumber Cahaya  

 

Menghasilkan foto yang baik bisa didapatkan dengan memperhatikan sumber cahaya 

dilokasi. Seberapa kuat sumber cahaya yang ada. Apakah sumber cahaya itu daylight 

atau tungsten, sehingga perlu setting whitebalance auto? Apakah cahaya menjadi 

keylight atau justru narasumber anda berada didepan sumber cahaya sehingga menjadi 

backlight? Apakah sumber cahaya justru low light sehingga anda memerlukan flash 

yang kuat? 
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Imigran Africa di lepas pantai kota Djibouti  meninggikan telepon genggamnya agar 

mendapatkan sinyal murah dari negara tetangga Somalia – demi merekatkan hubungan 

mereka dengan keluarga. World Press photo of the year 2014, kontemporari isu, John 

Stanmeyer.  

 

4. Selalu Sadar Posisi 

Seorang fotografer Jurnalist seringkali terlalu total saat mengambil gambar di 

liputannya. Sikap tidak tergesa-gesa dan menyadari posisinya sendiri harus terus 

menerus dilakukan dan disadari agar keselamatan diri tetap terjaga. Kondisi ini terutama 

harus diterapkan pada saat meliput konflik, atau peristiwa dimana tindakan kekerasan 

berpotensi terjadi. Selalu menempatkan diri dalam posisi terbaik, baik bagi hasil foto 

maupun keselamatan diri adalah sebuah keniscayaan dalam profesi fotografi jurnalistik. 

Tidak ada yang lebih berharga daripada anda sendiri bisa melihat hasil foto anda saat 

diterbitkan di media anda.  

 

5. Ingat: komposisi alami yang membuat mata melihat 

Mata adalah alat melihat yang sangat canggih. Semua sinyal penglihatan terhubung 

dengan otak manusia yang sangat canggih, hasil evolusi manusia jutaan tahun lamanya. 

Ada rekam jejak dalam memori manusia bahwasanya pemandangan alami adalah 

sesuatu yang indah, Point of Interest (POI) yang abadi. Pemandangan matahari 

terbenam, langit yang biru, deburan ombak saat senjakala turun, gunung-gunung 

berselaput kabut dan lainnya terekam sangat kuat dalam memori manusia sebagai sebuah 

pemandangan yang indah dan agung. Begitu pula komposisi alami: simetris dengan 

kontras disatu sudut, unsur harmoni garis cahaya, permainan tone warna-warna hangat 

dan dingin (kontras), menjadi daya tarik yang kuat bagi mata untuk melihat. Dari sisi 

psikologi, manusia juga diberikan insting rasa ingin tahu (curiosity) sebagai naluri 

dasarnya. Foto-foto yang memuat hal baru akan membuat mata manusia melihat lebih 

lama dan penasaran. Foto berisi gambar rangsangan seksual baik yang secara terang-

terangan ataupun secara alam bawah sadar juga membuat mata melihat. Wajah 

perempuan cantik yang kotor penuh lumpur setelah lolos dari sapuan tsunami menjadi 
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foto yang menarik. Fotojurnalis harus berhati-hati dalam hal ini, karena bisa dibilang 

eksploitasi subyek foto. Hal lain yang membuat mata manusia melihat adalah 

Dramaturgi yang kontras. Gambar-gambar berisi kisah drama: lelaki kekar menangis 

kencang, perempuan kecil memukul tentara (kisah dari Gaza), Dua kandidat Capres 

yang saling serang dalam kampanye berpelukan, dll.  
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MEMILIH SUDUT PANDANG 
DALAM FOTO JURNALISTIK

Nanang Dwi Prasdi
Bekerja lepas sebagai Videographer dan Fotographer

DEFINISI FOTOGRAFI

 Foto adalah rekaman cahaya yang berisi rekaman dari apa yang dilihat mata 
kita: yang mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal elektris yang dikirim ke otak 
yang lalu diubah lagi menjadi gambar visual. 

 DEFINISI:
 Kata latin Yunani:
 "photos" : Cahaya dan "Grafo" : Melukis , Melukis dengan Cahaya

 Seni Melihat: Seni melihat memberikan arti cara pandang melalui mata dari 
seorang fotografer. Apakah ia ingin melihat sebuah subyek foto (lukisan) dari 
dekat, jauh, blur, berkontekstual dengan obyek lain, dan lainnya. Jadi seni 
melihat adalah satu tingkat diatas fotografi, karena seorang pemotret bukan 
sekedar lagi bisa memotret tapi sudah bisa memberikan makna (baik secara 
teknis maupun  konten) pada foto yang dihasilkannya. Definisi inilah yang ingin 
kita capai.
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DEFINISI FOTOGRAFI

Kamera Obscure, cikal bakal kamera yang memanfaatkan pantulan 
cahaya terbalik dari obyek dilihat dari ruang gelap melalui lubang kecil. 
Inilah asal mula ide bahwanya pantulan bayangan dari sebuah 
pemandangan atau obyek bisa ditangkap. Ide ini yang melahirkan 
fotografi, seni melukis cahaya.

DEFINISI FOTO JURNALISTIK

 DEFINISI FOTO JURNALISTIK:
 Foto dari berbagai peristiwa yang disampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya 

dengan tempo dan waktu yang cepat. 

 Tugas seorang foto jurnalis, tidak hanya memotret belaka. Ada tiga pekerjaan pokok yang 
harus dilakukan oleh seorang foto jurnalis yaitu; MEMOTRET, MENULIS, MEMILIH DAN 
MENYIMPAN. 

 Dari hasil pengamatan mereka, disimpulkan bahwa gambar/foto jurnalistik yang menarik 
itu harus mempunyai tiga aspek utama : daya tarik visual (eye catching), isi atau arti 
(meaning) dan daya tarik emosional (impact).



 Namanya saja foto berita, maka norma-norma atau nilai-nilai yang disandang suatu 
berita (tulis) yang menarikpun juga dituntut bagi sebuah newsphoto; seperti faktor-faktor 
yang menambah nilai/bobot foto tersebut, antara lain : sifatnya menarik (interesting), lain 
dari biasanya (different), satu-satunya (exlusive), peristiwanya dekat dengan pembaca 
(close to the readers), akibatnya luas, mengandung ketegangan (suspense) dan 
menyangkut masalah sex, humor, konflik dll.
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APA YANG BUKAN FOTO JURNALISTIK?

 Apa yang Bukan Foto Jurnalistik?
 Secara digital mengubah subjek foto misalnya mengubah bentuk subjek, 

menghapus cacat pada wajah seperti jerawat, kotoran, dan lain lain.
 Menggabungkan dua foto atau lebih dalam satu foto.
 Manipulasi foto baik warna, keterangan, kontras, saturasi yang mengubah 

realitas yang dilihat fotografer atau orang lain yang hadir saat foto diambil.
 Subjek merupakan model yang dibayar atau diberi imbalan untuk 

partisipasi mereka untuk diambil fotonya.
 Foto yang terlihat candid tapi ada elemen-elemen dimana subjek 

diposisikan secara khusus oleh fotografer.
 Foto dimana subjek memakai pakaian, peralatan atau aksesoris yang 

disediakan fotografer.

APA YANG BUKAN FOTO JURNALISTIK?

Perbedaan dalam lingkaran:
Sebuah kamera milik seorang VJ
Terlihat di pojok kiri bawah, Freelance
Fotografer Narciso Contreras mengubah-
nya menjadi batu dengan mengkloning
background bebatuan. Foto ini lalu
dikirim ke desk foto kantor berita AP.
AP akhirnya memecat fotografer 
Pemenang Pullitzer ini. AP memboleh-
kan penggunaan software untuk
proses menerangkan atau menggelap-
kan sebuah foto saja (light-darken).
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TAHAPAN MENJADI FOTOGRAFER JURNALIS

 1. Menjadi WARTAWAN terlebih dahulu.
 Agar mengerti dasar nilai dari sebuah peristiwa dan bagaimana mengaksesnya.

 2. Melewati proses tehnik fotografi 
 Snapshot: pemotretan dalam sekejap, melatih refleks dan spontanitas

 Fotografi Hobi: menjalankan eksperimen untuk mengenal fotografi lebih dalam

 Fotografi seni: Berbagai subyek pemotretan dilihat dengan interpretasi yang 
luas. Ekspresi subyektif terlihat dalam karya-karya pada tahapan ini. Kejelian, 
improvisasi, kreasi dan kepekaan terhadap subyek menjadi basis pada jenjang 
ini.

 Fotografi Jurnalistik: mampu membingkai berbagai peristiwa dalam berbagai 
situasi dengan interpretasi yang mumpuni.

MENGUKUR KADAR BERITA (NEWS VALUE)

 Kriteria layak berita:
 1.Aktual(Terkini). 
 Peristiwa diliput dan ditulis karena baru saja terjadi atau mengandung hal 

terkini. Jika peristiwa sudah lewat, maka dianggap basi. 

 2. Signifikasi (penting). 
 Peristiwa yang berpeluang mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau 

kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca. Masalah 
hidup dan mati bisa menjadi bahan pertimbangan. 

 3. Magnitude(besar). 
 Peristiwa besar yang berpengaruh bagi kehidupan orang banyak, atau 

peristiwa yang menyangkut angka-angka yang bila dijumlahkan akan sangat 
menarik (eye catching) bagi mata para pembaca 
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MENGUKUR KADAR BERITA (NEWS VALUE)



Spanyol, Front di Cordoba, September 1936. “Matinya seorang loyalis milisi”, 
oleh Robert Capa, fotografer dari kantor berita foto Magnum Photos. Foto “hidup 
dan mati” karyanya ini yang kemudian dikenal sebagai “Falling Soldier”, 
membuat Robert Capa menjadi Fotografer perang yang terkenal.

MENGUKUR KADAR BERITA (NEWS VALUE)

 4. Proximity(kedekatan). 
 Peristiwa yang terjadi memiliki kedekatan dengan para pembaca. Biasanya 

kedekatan ini bersifat geografis atau emosional. Contoh adalah: 12 dari 
298 korban tewas pesawat MH17 yang ditembak jatuh pemberontak 
Ukraina adalah warga Indonesia.

 5. Prominence (tenar). 
 Peristiwa yang menyangkut orang, benda atau tempat yang terkenal atau 

sangat dikenal oleh pembaca. Rumusnya adalah Big names = Big News 

 6. Human Interest (sisi kemanusiaan). 
 Peristiwa yang memberi sentuhan perasaan bagi pembaca (Emosional 

touch). Biasanya, peristiwa menyangkut orang biasa dalam situasi luar 
biasa, atau orang besar dalam situasi biasa.
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MENGUKUR KADAR BERITA (NEWS VALUE)

 7. Konflik. 
 Peristiwa yang menghadirkan dua pihak yang saling berlawanan 

kepentingan. Contoh: Perang di Gaza. Kasus fitnah dan kampanye hitam di 
Pilpres 2014, Tawuran antar pendukung bola Persija dan Persib Bandung. 

 8. The Unusual (tidak biasa), 
 Peristiwa yang tidak biasa/sangat jarang terjadi, tapi juga unik dan 

menarik. Contoh: Pesawat mendarat di jalan tol jagorawi, Jokowi ikut bantu 
evakuasi banjir.

JENIS-JENIS FOTOGRAFI JURNALISTIK

 Spot News atau Foto Berita
 Foto berita adalah foto tunggal yang menyajikan satu peristiwa yang berdiri sendiri. 

Artinya, tanpa keeterangan yang berbelit-belit dan panjang lebar, pembaca surat kabar 
dapat atau mudah menangkap kesan adanya peristiwa yang bernilai berita. Misalnya foto 
tentang pejabat menggunting pita, akan menimbulkan kesan adanya peresmian suatu 
tempat. Walau pun foto seperti itu dapat dikatakan sebagai foto berita tetapi nilai 
beritanya (news Value) sangat rendah. Solusi? Perkuat dengan memberi identitas pada 
kejadian  reaksi orang disekeliling kejadian.

 b. Human interest (daya tarik manusia)
 Foto jurnalistik yang dapat digolongkan pada jenis ini berkaitan erat dengan masalah-

masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ia tidak terlalu asing bagi masyarakat. 
Hidup ditengah-tengah masyarakat dan dapat dilihat setiap saat. Tetapi foto ini 
menyajikan fakta yang menggugah emosi kemanusiaan, yang menyadarkan masyarakat 
akan harkat dan martabat manusia. Ada pesan kuat yang ingin disampaikan melaui foto 
jenis ini, yaitu pesan kemanusiaan. Misalnya foto tentang kegiatan pagi hari ditepi kali. 
Dalam foto itu digambarkan keadaan kali yang sangat kotor tetapi ada yang mandi, gosok 
gigi, mencuci dan buang hajat. Dengan foto seperti itu kesadaran masyarakat akan 
kebersihan digugah, agar masalah tersebut menjadi pemikiran semua orang.--> 
PENEKANAN DENGAN KONTRAS YANG KUAT.
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JENIS-JENIS FOTOGRAFI JURNALISTIK

 c. Foto essay
 Foto essay adalah serangkaian gambar atau foto yang merupakan essay. 

Foto kategori ini sering dianggap’”otaknya” foto jurnalistik, foto-foto ini 
menyajikan berbagai aspek dari suatu masalah yang kita bahas.Misalnya 
rangkaian foto terdiri dari :

 - Anak-anak sekolahan (dengan seragam sekolah) bergerombol di depan 
kios persewaan buku.

 - Segerombolan anak sekolah yang secara sembunyi-sembunyi 
membaca buku porno.

 - Anak-anak sekolahan berada dikomplek pelacuran.
 Dari tiga foto itu pembaca diajak untuk
 Merenungkan kejadian-kejadian tersebut. Hal yang ingin kita sajikan 

dengan essay foto itu menyangkut kerawanan buku porno dikalangan 
pelajar.

JENIS-JENIS FOTOGRAFI JURNALISTIK

d. Foto Cerita
 MIRIP dengan foto essay, foto cerita: rangkaian foto untuk menceritakan atau melaporkan 

suatu kejadian kepada pembaca. Perbedaan antara foto essay dengan cerita terletak pada 
fakta yang disajikan . Apabila permasalahan yang disampaikan dalam foto essay tidak harus 
faktual tetapi lebih bersifat opini. Dalam foto cerita, pesan yang ingin disampaikan bersifat 
faktual. Kejadian direkam dalam foto dan disajikan sebagai satu laporan bergambar.

 Sebagai contoh foto cerita, tentang tim sar yang sedang mencari pesawat jatuh dapat 
dilaporkan dengan foto-foto :

 - Lokasi tempat pencarian. Di pos komando seorang komandan tim sar menjelaskan 
kepada anak buahnya.

 - Tim sar yang sedang operasi. Pesawat helikopter yang sedang menurunkan anggota tim.
 - Titik pusat jatuhnya pesawat. Seseorang yang terapung-apung di laut.
 - Pesawat helikopter yang mengangkat korban
 - Korban dimasukkan ke ambulance
 - Data tentang jumlah korban yang hilang
 - Close up para korban.
 Dari foto cerita tersebut pembaca surat kabar akan dapat menangkap pesan secara utuh, 

suatu cerita yang berdasarkan fakta.



3/10/2015

8

JENIS-JENIS FOTOGRAFI JURNALISTIK

 e. Foto Humor
 Foto humor adalah foto yang mengandung kelucuan. Walau pun tingkat kelucuan antara seseorang dengan 

orang lain berbeda. Namun kelucuan dalam foto humor harus bersifat unik dan universal. Dengan demikian 
semua dapat melihat kelucuannya, tanpa seseorang harus tersinggung dengan foto tersebut. Misalnya 
sebuah foto humor tentang barisan bebek yang sedang menyebrang jalan sementara kendaraan-kendaraan 
besar seperti truk, bis dll. Berhenti menunggu iring-iringan bebek itu. Foto seperti itu mengandung humor 
sangat unik.



 Dalam kehidupan masyarakat kita kadang-kadang humor itu bersifat kasar. Kelemahan orang lain cacat 
seseorang dijadikan obyek lawakan sehingga membuat orang lain tertawa tetapi ada orang yang harus 
menjadi korban. Dalam kasus seperti itu tidak ada aspek intelektual sama sekali. Padahal dalam humor 
aspek intelektual itu sangat penting. Bahkan dapat dikatakan esensi foto humor adalah aspek intelektual 
itu.



 Walaupun kadang-kadang memang di dalam humor terkandung aspek sindiran yang tajam. Namun untuk 
sampai pada kondisi untuk menyindir itu harus terjadi olah pikir yang dalam. Sebagai contoh foto tentang 
polisi lalu lintas yang mengenakan tempat pistol dipinggang sebelah kanannya. Ternyata yang nampak 
bukan pistol tetapi sebungkus rokok. Dalam contoh foto itu ada aspek kritik terhadap polisi. Barangkali 
memang tidak semua orang dapat menangkap pesan foto itu. Kalau pun sampai pada tingkat kesadaran 
untuk kemudian tertawa, telah terjadi olah pikir atau proses intelektual. Yang penting dalam membuat foto 
itu jangan memanfaatkan (mengeksploitasi) kelemahan atau cacat orang lain sebagai bahan. Oleh karena 
itu dibutuhkan kejelian dan rasa humor yang tinggi dalam membuat foto humor.

JENIS-JENIS FOTOGRAFI JURNALISTIK

 f. Foto Feature
 Foto feature merupakan foto tunggal yang mengandung gagasan untuk 

disampaikan kepada orang lain. Ia bisa berupa foto tentang seni, ilmu 
pengetahuan atau politik dan soal-soal sosial lainnya. Berbeda dengan essay, 
foto feature hanya terdiri satu gambar yang mengundang berbagai penafsiran.



 Oleh karena itu foto feature harus ekspresif. Misalnya foto tentang seseorang 
yang baru dilepas dari penjara atau pembebasan tawanan perang . Foto seperti 
itu dapat direncanakan maksudnya, untuk mendapatkan rekaman kejadian itu. 
Kita dapat mempersiapkan segalanya. Untuk itu banyak aspek yang harus 
dimengerti dan banyak segi yang dapat kita sajikan.

 g. Foto Olahraga
 Yang perlu diperhatikan tentang gerak atau aksi. Faktor ini selalu , mendapat 

perhatian dalam olahraga, misalnya orang lari, perebutan bola di udara dll 
Selain gerak/aksi harus dibarengi dengan ekspresi.
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MEMILIH SUDUT PANDANG/ANGLE FOTO JURNALISTIK

 PENUGASAN  RISET PEMETAAN LAPANGAN

 Kategori berita: 
 Aktual?  kecepatan, snapshot kejadian, lokasi, where to shoot?
 Konflik? side by side: victim, responsible people, netral people

 Pemetaan lapangan atau mapping, diperlukan untuk mengidentifikasi 
sebuah peristiwa, apakah event ini masuk ke kategori persoalan hidup mati, 
kontroversi, dan lainnya. Seorang jurnalis fotografi harus bisa memetakan 
penugasan yang dijalankannya. Apakah narasumber yang dihadapinya 
seorang korban, pihak yang bertanggung jawab atau sekedar pakar ahli? 
Atau mereka semuanya berada dalam satu bingkai foto? Bagaimana 
interaksinya? 

MEMILIH SUDUT PANDANG/ANGLE FOTO JURNALISTIK
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TIPS TEHNIK FOTOGRAFI JURNALISTIK

 1. The Golden Mean/ Rule of Third
The golden mean adalah garis panduan komposisi yang meletakkan subyek 
foto pada persimpangan 2 garis horizontal. Dalam kamera biasanya ada 
fasilitas garis ini yang disebut garis 2/3. 

TIPS TEHNIK FOTOGRAFI JURNALISTIK

 2.  Siapkan Shutter Speed dan Bukaan yang Sesuai
Jika meliput sebuah peristiwa yang cepat, misalnya demonstrasi yang berakhir bentrok, 
kecelakaan, ataupun event olahraga, maka bisa disimpulkan bahwa semua sekuen obyek 
dilakukan dalam gerakan cepat. Anda harus bisa memperkirakan shutter speed dan bukaan 
aperture serta lensa yang anda pakai tepat. Terlebih lagi jika anda memilih cara manual. 
Shutter speed yang tinggi dipakai untuk membekukan gerakan subyek foto, sementara shutter 
speed lambat dipakai untuk memberi kesan gerakan seperti slow motion blur. Jangan lupa 
gunakan lensa tele yang memiliki fasilitas Image stabilizer untuk hal ini.
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TIPS TEHNIK FOTOGRAFI JURNALISTIK

 3. Perhatikan Arah Sumber Cahaya 


 Menghasilkan foto yang baik bisa didapatkan dengan memperhatikan sumber cahaya dilokasi. 
Seberapa kuat sumber cahaya yang ada. Apakah sumber cahaya itu daylight atau tungsten, 
sehingga perlu setting whitebalance auto? Apakah cahaya menjadi keylight atau justru 
narasumber anda berada didepan sumber cahaya sehingga menjadi backlight? Apakah 
sumber cahaya justru low light sehingga anda memerlukan flash yang kuat? 

Imigran Africa di lepas pantai kota Djibouti  
meninggikan telepon genggamnya agar 
mendapatkan sinyal murah dari negara 
tetangga Somalia – demi merekatkan 
hubungan mereka dengan keluarga. World 
Press photo of the year 2014, kontemporari 
isu, John Stanmeyer. 

TIPS TEHNIK FOTOGRAFI JURNALISTIK

 4. Sifat Alami Manusia sebagai POINT OF INTEREST (POI):
 Ketertarikan keindahan alami: pantai, matahari terbenam, gunung, langit biru, dll
 Ketertarikan akan rangsangan seksual baik langsung/alam bawah sadar
 Rasa Ingin Tahu (Curiosity) yang besar, butuh sesuatu yang baru, belum pernah ada.
 Unsur Drama, dalam bentuk ekspresi manusia ataupun sikap/tindakan dalam berinteraksi.

Phillipe Lopez, a French photographer working
for Agence France-Presse, won the 1st Prize Spot News
Single category of the 2014 World Press Photo contest 
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KESELAMATAN ADALAH YANG UTAMA
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ETIKA JURNALISTIK

Disampaikan dalam Workshop Jurnalistik untuk Mahasiswa
16  September 2014 di Cisarua, Bogor

Drs. Rachman Achdiat, M.Si

CONTOH KASUS
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FENOMENA

ILMU JURNALISTIK Hoeta Soehoet (2006)

• JURNALISTIK adalah ilmu terapan dari Ilmu

Komunikasi

• ILMU KOMUNIKASI: ilmu yang mempelajari

usaha manusia dalam menyampaikan isi

pernyataannya kepada manusia lain

• ILMU JURNALISTIK: ilmu yang mempelajari

cara penyampaian isi pernyataan melalui

media massa periodik
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ILMU JURNALISTIK Hoeta Soehoet (2006)

PROSES KOMUNIKASI PERSONAL 

PERALATAN 
ROHANIAH

-Hati Nurani
-Akal
-Budi
- Naluri
Kebahagiaan
- Naluri
Sosial
- Naluri
Ingin Tahu
- Naluri
Komunikasi

HASIL KERJA 
PERALATAN 
ROHANIAH

-Falsafah
Hidup
- Konsepsi
Kebahagiaan
- Motif 
Komunikasi
- Isi
Pernyataan

PERALATAN 
ROHANIAH

-Hati Nurani
-Akal
-Budi
- Naluri
Kebahagiaan
- Naluri
Sosial
- Naluri
Ingin Tahu
- Naluri
Komunikasi

HASIL KERJA 
PERALATAN 
ROHANIAH

-Falsafah
Hidup
- Konsepsi
Kebahagiaan
- Motif 
Komunikasi
- Isi
Pernyataan

Komunikator Komunikan
TAHAP I TAHAP II TAHAP III

ISI
PERNYATAAN

TINDAK
KOMUNIKASI

PJ

Feedback

TAHAP IV

TAHAP V

TINDAK
KOMUNIKASI

PJ

MEDIA 
MASSA 

PERIODIK

ILMU JURNALISTIK

CARA PENYAMPAIAN ISI PERNYATAAN MELALUI 

MEDIA MASSA PERIODIK

KOMUNIKATOR
ISI 

PERNYATAAN KOMUNIKAN

SK MJ RD TV FI OL
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Kegiatan Jurnalistik
menurut UU No. 40/1999 tentang PERS

Mencari
Memperoleh
Memiliki 
Menyimpan
Mengolah 
Menyampaikan

INFORMASI:
a. Tulisan
b. Suara
c. Gambar
d. Suara dan

Gambar
e. Data
f. Grafik
g. bentuk lain

MENGGUNAKAN
a. Media Cetak
b. Media 

Elektronik
c. segala jenis 

saluran yang 
tersedia

Produk Jurnalistik

1. Berita
2. Pendapat : Opini, Karikatur, Tajuk Rencana, 

Pojok, Kolom, Feature
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1. BERITA ADALAH KETERANGAN MENGENAI 
PERISTIWA ATAU ISI PERNYATAAN MANUSIA

2. BERITA BAGI SESEORANG ADALAH 
KETERANGAN MENGENAI PERISTIWA ATAU ISI 
PERNYATAAN MANUSIA YANG PERLU BAGINYA 
UNTUK MEWUJUDKAN FALSAFAH HIDUPNYA

3. BERITA BAGI SUATU SURAT KABAR ADALAH 
KETERANGAN MENGENAI PERISTIWA ATAU ISI 
PERNYATAAN MANUSIA YANG PERLU BAGI 
PEMBACANYA UNTUK MEWUJUDKAN FALSAFAH 
HIDUPNYA (Hoeta Soehoet, 2003, h. 23)

BERITA

• PERISTIWA. contoh:  gempa, pertandingan 
olahraga, banjir, sidang kabinet, dll

Sumber BERITA

• MANUSIA, dalam hal ini adalah pendapat 
manusia

• SAKSI PERISTIWA
• BUKAN SAKSI PERISTIWA
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• MASALAH, contoh:  ekonomi, kriminal, hukum, 
olahraga, iptek, dan lain-lain.

Penggolongan BERITA 1

• TEMPAT PERISTIWA TERJADI 
• DALAM NEGERI: kota tempat terbit, daerah
• LUAR NEGERI

• DAYA PENGARUHNYA 
• LOKAL
• REGIONAL
• NASIONAL
• INTERNASIONAL

Penggolongan BERITA 2

• SUMBER BERITA
• PERISTIWA
• PENDAPAT
• PERISTIWA + PENDAPAT

• KANDUNGAN FAKTA
• BERITA FAKTA
• BERITA FAKTA + PENJELASAN FAKTA
• BERITA FAKTA TERCAMPUR PENDAPAT 

WARTAWAN
• BERITA BOHONG
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Nilai BERITA
• KEGUNAAN BERITA

• AKTUALITAS

• HUBUNGAN PEMBACA DENGAN PERISTIWA

• KELENGKAPAN BERITA

KELENGKAPAN BERITA

A

S

D

A

M

BA

• APA

• SIAPA

• DI MANA

• APABILA

• MENGAPA

• BAGAIMANA
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KEMERDEKAAN PERS

PRINSIP DASAR :

 KEMERDEKAAN PERS BUKAN BERARTI   
KEBEBASAN TANPA BATAS

 Kemerdekaan media tidak pernah berarti
kemerdekaan bagi media massa untuk
menyiarkan informasi apapun tanpa batas

KEMERDEKAAN PERS

DUA BENTUK KONTROL MEDIA:

1. Kontrol Formal: Peraturan-perundangan
(Undang-undang, Regulasi yang dikeluarkan
Badan Regulator), sensor

2. Kontrol Informal: Kode Etik, Tekanan
Masyarakat.
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ETIKA

Secara harfiah etika berasal dari bahasa Yunani
Yaitu ethos yang artinya kebiasaan dalam
tingkah laku manusia. 

Kajian etika mencari ukuran baik buruk
bagi tingkah laku manusia dan untuk
mengetahui bagaimana manusia bertindak. 

(Poedjawijatna , “Filsasat Tingkah Laku”)

KODE

Kode berasal dari code. Menurut Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary of Current English, kode
adalah sistem aturan-aturan dan prinsip-prinsip
yang telah disetujui dan diterima oleh masyarakat
atau kelas tertentu atau kelompok tertentu.

Profesi menurut H De Vos adalah sebagai
pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjutan
dan latihan khusus seperti kedokteran, hukum, 
kewartawanan, arsitektur, dll.
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ETIKA BERITA

• BENAR TERJADI

• DUA SISI

• HAK JAWAB

• HAK KOREKSI

• SEIMBANG

Etika Jurnalistik

- Menurut Wina Armada (anggota Dewan Pers) :
Pers adakalanya melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga
melanggar kode etik jurnalistik. Biasanya disebabkan oleh faktor
kesengaajaan dan faktor ketidak sengajaan.

Faktor kesengajaan:
1. Tahu kode etik tapi punya niat tidak baik.
2. Kurang tahu kode etik punya niat kurang baik.
3. Persaingan pers
4. Pers hanya topeng untuk tindakan kriminalitas.
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Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak
mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak
bersalah

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila
dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia
diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi
latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan
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Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau
diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis
kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat
jiwa atau cacat jasmani

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali
untuk kepentingan publik

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan
tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau
pemirsa

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional
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PELANGGARAN KEJ :

1) Mengutamakan kecepatan tanpa dibarengi verivikasi
2) Berita tidak akurat
3) Mencampuradukan fakta dan opini yang menghakimi
4) Tidak berimbang
5) Tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila
6) Tidak jelas sumbernya

Kode Etik Penyiaran

KEKERASAN
 Program yang mengandung muatan kekerasan

secara dominan, atau mengandung adegan
kekerasan eksplisit dan vulgar, hanya dapat
disiarkan pada pukul 22.00–03.00

 Adegan yang dianggap di luar perikemanusiaan
atau sadistis dilarang disiarkan.

 Lagu-lagu atau klip video musik yang 
mengandung muatan pesan menggelorakan atau
mendorong kekerasan dilarang disiarkan.
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Produk Jurnalistik

PELIPUTAN KEKERASAN
 gambar luka-luka yang diderita korban 

kekerasan, kecelakaan, dan bencana tidak 
boleh disorot secara close up;

 gambar korban kekerasan tingkat berat, 
serta potongan organ tubuh korban dan 
genangan darah yang diakibatkan tindak 
kekerasan, kecelakaan dan bencana, harus 
disamarkan

Kode Etik Penyiaran

REKONSTRUKSI KEJAHATAN
 Adegan rekonstruksi kejahatan tidak boleh disiarkan

secara rinci.
 Adegan rekonstruksi kejahatan seksual dan 

pemerkosaan tidak boleh disiarkan.
 Siaran rekonstruksi kejahatan harus memperoleh izin 

dari korban kejahatan atau pihak-pihak yang dapat 
dipandang sebagai wakil korban.
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Kode Etik Penyiaran

SEKS YANG TERLARANG
 Ciuman,   hubungan seks, suara-suara yang dapat diasosiasikan

dengan kegiatan hubungan seks.
 Program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya

hubungan seks di luar nikah.
 Pemerkosaan atau pemaksaan seksual
 Lagu dan klip video berisikan lirik bermuatan seks
 Adegan tarian dan atau lirik yang dapat dikategorikan sensual
 Program, adegan dan atau lirik yang dapat dipandang

merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.
 Tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek

seks

Kode Etik Penyiaran

KATA KATA KASAR DAN MAKIAN
 Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan

penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang 
mempunyai kecenderungan
menghina/merendahkan martabat manusia, 
memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar

 Kata-kata kasar dan makian yang dilarang
disiarkan mencakup kata-kata dalam bahasa
Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah, baik
diungkapkan secara verbal maupun non-verbal.
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CONTOH KASUS

CONTOH KASUS
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CONTOH KASUS

CONTOH KASUS
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KESIMPULAN

Setidaknya ada tiga alasan mengapa
penerapan etika komunikasi menjadi mendesak
(Boris Libois, 1994: 3) :
1. Media mempunya kekuasaan dan efek yang 

dahsyat Terhadap publik, padahal media 
mudah memanipulasi audiens. Dengan
demikian, etika komunikasi mau melindungi
publik yang lemah.

KESIMPULAN

2. Etika komunikasi adalah upaya untuk menjaga
keseimbangan antara kebebasan berekspresi
dan tanggung jawab.
3.  Mencoba menghindari sedapat mungkin
dampak negatif dari logika instrumental. Logika
instrumental dalam media terkait dengan terkait
persoalan ekonomi dan teknologi. (Haryatmoko, 
2007: 38)
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TERIMA KASIH
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