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HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah : M K B 

Nama Mata kuliah  : Pengantar Jurnalistik 

Pertemuan   : IV (Empat) 

Topik/Pokok Bahasan : Pers 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Sejarah Pers 

 Pengertian Pers 

 Karakteristik Pers 

 Fungsi dan Kedudukan Pers 

 Tipologi Pers 

 Wilayah Sirkulasi Pers 

 Pilar Utama Pers 

 Manajemen Pers 

 Teori Pers 

___________________ 

 

PERS merupakan bagian paling integral dari ilmu Jurnalistik.  Pers 

merupakan aspek penting dalam ilmu jurnalistk.  Secara harfiah, pers terdiri 

atas arti sempit dan arti luas. Pers dalam arti sempit adalah surat kabar, 

sebagai salahsatu produk pers yang tertua.  Sedangkan dalam arti luas, pers 

adalah segala bentuk kegiatan jurnalistik, baik media cetak maupun 

elektronik dan media online, termasuk para pelaku di dalamnya, yakni 

wartawan atau jurnalis. Secara maknawi, dalam bahasa Inggris, “Pers” (Press) 

berarti mesin pencetak, mencetak, menekan, atau orang-orang yang terlibat 

dalam kepenulisan atau produksi berita, dan sebagainya. Sedangkan dalam 

Leksikon Komunikasi, Pers punya banyak arti, seperti usaha percetakan atau 

penerbitan, usaha pengumpulan atau penyiaran berita, penyiaran berita 

melaui media massa, dan orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita. 

Ada pula yang berpendapat kalau pers merupakan singkatan dari 

persuratkabaran. 
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 Biasanya, kehidupan atau keberlangsungan pers di suatu tempat atau 

negara mengalami pasang surut, hal tersebut semata dikarenakan iklim 

politik yang berlaku di sana.  Pasalnya, kebijakan politik suatu negara sangat 

berpengaruh tehadap keberlangsungan (sistem) pers di negara tersebut.  

Asumsinya, jika suatu negara menerapkan sistem otoriter, maka pers yang 

berada di dalamnya cenderung akan mendapat sikap ”represi” dan intervensi 

dari penguasa terutama terhadap materi atau isi pemberitaanya.  Namun 

sebaliknya, sistem politik yang demokrasi akan menyuburkan kiprah-kiprah 

pers liberal di negara tersebut. 

   

1) Sejarah Pers 

Sejarah mencatat, pers lahir hampir 17 abad lamanya sejak abad 

pertama sampai dengan tahun 1798.  Bahkan Bittner (1956) menyebutkan, 

tahun 59 SM di kota Roma telah terbit sebuah buletin untuk warga kota yang 

disebut Acta Diurna yang memuat berbagai pengumuman dan diletakan 

pada pendopo balai kota Romawi kuno.   Kendati cikal bakal pers berasal dari 

Romawi kuno, namun koran edisi cetak kali pertama diterbitkan di Peking 

Cina, bernama Di Bao (Ti Bao) yang terbit sekitar tahun 700-an.  Koran Di Bao 

dicetak dengan menggunakan balok kayu yang dipahat dan memakai aksara 

Cina.  Ahli sejarah sepakat Di Bao adalah koran tercetak pertama di dunia. 

Karakteristik koran jaman dahulu memang jauh berbeda dengan koran yang 

ada saat ini, selain hurufnya masih kasar, bentuknya pun tidak seperti 

sekarang yang terdiri atas lembar-lembar halaman.  Bentuk koran pada jaman 

dulu masih sangat sederhana, masih berupa lembaran berita atau disebut 

newssheet. Dari segi isi, koran jaman dulu lebih banyak memuat informasi 

bisnis para bankir serta pedagang dari Eropa seperti Koran Notize Scritte 

yang terbit tahun 1600 di Venesia, Italia.  Koran lembaran ini biasanya banyak 

dipasang di tempat umum. Namun untuk membacanya harus membayar 1 

Gazzeta. Dari sanalah muncul istilah ”Gazette” yang diartikan sebagai koran. 

Era kebangkitan koran atau surat kabar tersebut lantas terjadi 

menyusul penemuan mesin cetak oleh Johan Gutenbergh pada pertengahan 

abad ke-17. Penemuan mesin yang memudahkan proses produksi ini memicu 
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terbitnya koran-koran di Eropa. Koran berkala muncul tahun 1609 dengan 

terbitnya mingguan Avisa Relation oder Zeitung di Jerman disusul Frankfurter 

Journal (1615) dan Leipzeiger Zeitung (1660).  Leipzeiger Zeitung ini awalnya 

mingguan, kemudian menjadi harian.  Koran inilah kemudian ditasbihkan 

sebagai koran harian pertama di dunia. Koran lainnya yang kemudian muncul 

adalah The London Gazette yang terbit di Inggris tahun 1665.  Namun koran 

yang pertama terbit secara harian di Inggris adalah The London Daily Courant 

(1702), disusul The Times yang terbit sejak abad ke-18 dan yang pertama kali 

memakai sistem cetak rotasi. 

Perkembangan pers, dalam hal ini surat kabar sebagai media massa 

yang diperuntukkan bagi khalayak umum terjadi sejak tahun 1833 dengan 

lahirnya surat kabar New York Sun.  Menurut Pyne (1970) peruntukkan surat 

kabar bagi khalayak umum dipertahankan sampai tahun 1982. Di antara masa 

perkembangan surat kabar sebagai media yang pupuler tersebut, maka sejak 

tahun 1833 berturut-turut lahir sejumlah surat kabar populis, yakni 

Associated Press (AP) tahun 1848, New York World pada tahun 1896 yang 

didirikan oleh Joseph Pulitzer, di susul New York Times, Kantor Berita United 

Press (UP) di tahun 1907, dan USA Today tahun 1982.  Sementara itu, 

perkembangan penerbitan pers yang berpindah ke arah spesialisasi terjadi 

sekitar tahun 1985 dimana penerbitan surat kabar telah menggunakan 

aplikasi teknologi seperti komputer satelit untuk jarak jauh yang berakibat 

pada penekanan biaya percetakan dan pengiriman.  

 

 

2) Pengertian Pers 

Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris 

berarti “Press”.  Secara harfiah pers berarti cetak, dan secara maknafiah 

berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (Effendy, 1994).  

Sedangkan pers dari sudut pandang terminologis mengandung makna 

“media massa cetak”, dalam bahasa Belandanya “Drukpers” atau “Pers”. 

Sedangkan bahasa Inggris menyebutnya “printed media” atau “Printing 

media” atau “Press”. Dalam perkembangannya, pers memiliki dua pengertian, 
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yakni pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas.  Pers dalam arti sempit 

adalah media massa cetak, seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan produk 

cetak lainnya.  Sedangkan pers dalam arti luas meliputi segala kegiatan 

penerbitan, termasuk media massa elektronik, baik radio siaran dan televisi 

siaran sebagai bagian dari media yang menyiarkan karya jurnalistik.   

Dengan demikian, pers dalam arti luas adalah lembaga atau badan 

atau organisasi atau perusahaan yang menyebarkan berita sebagai karya 

jurnalistik kepada khalayak.  Menurut George Fox Mott, Pers dalam arti luas 

merupakan pelayan masyarakat, penghubung masyarakat, pemimpin 

masyarakat dan penjual pengetahuan. Di Indonesia sendiri pers mengalami 

perkembangan signifikan dari masa ke masa.  Adapun pengertiannya sudah 

jelas sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 

tentang Pers, yakni :  

 

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memeroleh, 

memiliki, menyimpan, megolah, dan menyampaikan informasi baik 

dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan 

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media 

cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia,” 

 

Merujuk pada definisi tersebut menegaskan bahwa pers di Indonesia 

merupakan lembaga kemasyarakatan (sosial) bukan lembaga pemerintah. 

Karenanya, sistem pers yang dianut cenderung pada teori pers tanggung 

jawab sosial.  Pers sebagai lembaga sosial (social institution) atau lembaga 

kemasyarakatan merupakan subsistem dari sistem pemerintahan di negara 

dimana ia berada atau beroperasi, bersama-sama dengan subsistem lainnya. 

Ditinjau dari teori sistem, pers merupakan sistem terbuka yang probabilistik. 

Sifatnya yang terbuka mengindikasikan bahwa pers tidak bisa bebas dari 

pengaruh lingkungan sekitarnya, tetapi di lain pihak, pers juga 

mempengaruhi lingkungan probabilistik dimana hasil operasinya tidak dapat 

diduga secara pasti.  Situasi demikian jauh berbeda dengan sistem tertutup 

yang deterministik.  Sebagai sistem terbuka pers cenderung untuk 

mempunyai kualitas penyesuaian, yang berarti pers akan menyesuaikan diri 
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terhadap perubahan dalam lingkungan demi kelangsungan hidupnya. 

Apabila pers tidak mampu menyesuaikan diri pada perubahan kondisi dan 

situasi lingkungan, maka pers akan mati alias bangkrut (gulung tikar).  Bisa 

karena dimatikan, yakni dicabut izinnya atau dilarang terbit (dibredel), atau 

karena tidak disukai khalayak. Dengan demikian, hidup matinya pers atau 

lancar tidaknya kehidupan pers di suatu negara sangat dipengaruhi bahkan 

ditentukan oleh sistem politik pemerintahan di negara di mana pers itu 

berada. 

 

3) Karakteristik Pers 

Meskipun pers mempunyai dua pengertian sebagaimana dikemukakan 

di atas, namun masyarakat lebih cenderung memandang pers dalam arti 

sempit, yakni sebagai surat kabar atau koran. Pandangan yang telah lama 

terbentuk itu semata dikarenakan karakteristik yang terdapat pada media itu 

sendiri (surat kabar) yang tidak dijumpai pada media lain (televisi, radio, 

internet). Adapun karakteristik dari pers itu sendiri sebagaimana 

dikemukakan Haris Sumadiria (2005) dalam bukunya “Menulis Artikel dan 

Tajuk Rencana” melingkupi : 

 

 Periodisitas 

Pers harus terbit secara teratur, secara berkala, periodik dan kontinyu, 

misalnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan lainnya. Karenanya, 

pers harus memegang teguh serta konsisten atas penerbitannya tersebut.  

Bahkan, pers yang terbit harian pun harus tetap konsisten dan konsekwen 

dengan pilihannya, apakah akan terbit pada pagi hari atau pada sore hari. 

Kendati demikian, pers dalam suatu waktu dapat merubah periodisitasnya 

setelah melalui rapat paripurna manajemen.  Pers yang tidak terbit periodik 

akan mendapat penilaian miring dari khalayak. 

   

 Publisitas 

Publisitas Pers ditujukan bagi khalayak sebagai sasaran umum yang 

sangat heterogen.  Heterogen dimaksud terdiri atas dua dimensi, geografis 
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dan psikografis.  Geografis merujuk pada data administrasi kependudukan, 

seperti suku bangsa, agama, jenis kelamin, kelompok usia, tingkat 

pendidikan, status perkawinan, tempat tinggal, pekerjaan atau profesi, 

maupun nilai pendapatan atau penghasilan. Sedangkan psikografis merujuk 

pada karakter, sifat kepribadian, kebiasaan, adat istiadat, dan norma susila.  

Misalnya, orang kota rata-rata memiliki tingkat mobilitas sangat tinggi 

dibandingkan dengan mobilitas orang desa.  Orang kota lebih menyukai pola 

persaingan, sedangkan orang desa lebih mengutamakan kebersamaan dan 

gotong royong.  Dengan karakternya yang heterogen, pers harus 

menggunakan kaidah bahasa jurnalistik pada kemasan produk jurnalistiknya.  

Adapun ciri utama dari bahasa jurnalistik di antaranya, sederhana, menarik, 

singkat, jelas, lugas, jernih, serta mengutamakan kalimat aktif, dan sejauh 

mungkin menghindari pengunaan kata atau istilah-istilah teknis. 

 

 Aktualitas 

Informasi apapun yang disuguhkan media pers harus mengandung 

unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi 

atau sedang terjadi.  Secara etimologis, aktualitas (actuality) mengandung arti 

kini dan keadaan sebenarnya, secara teknis jurnalistik, aktualitas 

mengandung tiga dimensi, kalender, waktu, dan masalah. Aktualitas kalender 

berarti merujuk kepada berbagai peristiwa yang sudah tercantum atau 

terjadwal dalam kalender, baik kalender umum maupun kalender khusus, 

seperti kalander akademik, kalender pemerintahan, kalender lembaga atau 

institusi dan kalender lainnya. Aktualitas waktu berkaitan dengan peristiwa 

yang baru saja terjadi, atau sesaat lagi akan terjadi, seperti peristiwa 

kecelakaan, tawuran pelajar, aksi bom teroris, kerusuhan di suatu kota, 

bencana alam, tabrakan kereta atau kenaikan harga BBM.  Sedangkan 

aktualitas masalah berhubungan dengan peristiwa berdasarkan topiknya, 

sifatnya, dimensi dan dampaknya, serta karakteristiknya yang mencerminkan 

fenomena yang senantiasa mengandung unsur kebaruan, seperti kasus 

pelanggaran hak asasi manusia, kasus korupsi pejabat, atau masalah-masalah 

sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. 
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 Universalitas 

Berkaitan dengan universalitas atau kesemestaan pers dilihat dari 

sumbernya dan dari keanekaragaman isinya.  Dilihat dari sumbernya, 

berbagai peristiwa yang dilaporkan pers berasal dari empat penjuru mata 

angin, barat, timur, utara, selatan.  Sementara dilihat dari materi isinya, sajian 

pers terdiri atas tiga kelompok besar, yakni kelompok berita (news), 

kelompok opini (views), dan kelompok iklan (advertising). Namun karena 

keterbatasan space atau kolom (halaman), isi media pers harus tetap selektif 

(memilih) dan fokus terhadap suatu topik atau berita. 

 

 Objektivitas 

Pers harus senantiasa menjunjung tinggi nilai etika dan moral dalam 

menjalankan profesi jurnalistiknya.  Setiap berita yang dipublikasikan harus 

dapat dipercaya dan menarik perhatian khalayak atau pembaca, serta tentu 

saja tidak mengganggu perasaan dan pendapat (opini) yang membacanya 

tersebut. Surat kabar atau pers yang baik harus dapat menyajikan hal-hal 

yang faktual dan apa adanya (valid), sehingga kebenaran dari isi berita yang 

disajikan tidak menimbulkan tanda tanya apalagi keraguan pada diri 

pembaca atau khalayak.  

 

4) Fungsi dan Kedudukan Pers 

Dalam berbagai literatur komunikasi disebutkan, pers sedikitnya 

memiliki lima (5) fungsi utama yang berlaku secara universal.  Maksud 

universal di sini, karena kelima fungsi utama dari pers tersebut dapat 

ditemukan di setiap negara yang menganut paham demokratis. Haris 

Sumadiria (2005) mengemukakan pers mengandung lima (5) fungsi utama, 

yakni : 

 

 Informasi (To Inform) 

Fungsi pertama dari lima fungsi utama pers ialah menyampaikan 

informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya.  Setiap 

informasi yang disampaikan harus mengejar ssisi aktualitas agar tidak 
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dipandang „basi‟ dan tentu saja harus memenuhi sejumlah kriteria dasar, 

seperti akurat, faktual, menarik, penting, utuh. jelas, jujur, berimbang, relevan, 

bermanfaat, serta menjunjung tinggi nilai etika dan estetika.  Pers dalam 

menjalankan fungsi jurnalistiknya juga harus senantiasa tunduk dan taat pada 

kode etik jurnalistik yang berlaku. 

 

 Edukasi (To Educated) 

Apa pun informasi yang disebarluaskan pers hendaknya dalam  

kerangka mendidik (to educated).  Inilah antara lain yang membedakan pers 

sebagai lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.  

Kendati pers juga sebagai lembaga ekonomi yang dituntut berorientasi 

komersial untuk memperoleh keuntungan finansial (profit oriented), namun 

orientasi dan misi komersial itu, sama sekali tidak boleh mengurangi, apalagi 

meniadakan fungsi dan tanggung jawab sosial pers.  Dalam istilah sekarang, 

pers harus mau dan mampu memerankan dirinya sebagai guru bangsa. 

Seperti ditegaskan Wilbur Schramm (1973) dalam ”Men, Messages and 

Media”, bagi masyarakat, pers adalah wactcher, teacher, and forum 

(pengamat, guru, dan forum).  Pers setiap hari melaporkan kejadian, 

memberikan tinjauan/analisis atas berbagai peristiwa dan kecenderungan 

yang terjadi serta ikut berperan serta dalam upaya mewariskan nilai-nilai 

luhur universal, nilai-nilai dasar nasional, dan kandungan budaya-budaya 

lokal dari satu generasi ke generasi berikutnya secara estafet. 

 

 Koreksi (To Injieunce) 

Pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif. Dalam kerangka ini. kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi 

atau mengontrol kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan 

yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan absolut. Seperti 

ditegaskan Lord Northchliffe, seorang pujangga berkebangsaan Inggris yang 

hidup di abad 18, “Kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan 

yang bersifat absolut cenderung disalahgunakan absolut pula”. Untuk itulah, 

dalam negara-negara penganut paham demokrasi, pers mengemban fungsi 
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sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat (watchdog function).  Pers 

akan senantiasa “menyalak” ketika melihat berbagai penyimpangan dan 

ketidakadilan dalam suatu negara.  

Dengan fungsi kontrol sosial yang dimilikinya itu, pers bisa disebut 

sebagai institusi sosial yang tidak pernah tidur, sebagaimana dikemukakan 

Winston Churchill, ”The unsleeping guardians of every other right that 

freeman prize --Seperti pengawal atau penjaga yang tidak pernah tidur--”.  

Selain itu, pers juga harus senantiasa independen, netral serta menjaga jarak 

yang sama terhadap semua kelompok dan organisasi yang ada. Kendati 

demikian, pers bukanlah hakim yang berhak memvonis, bukan pula jaksa 

yang berhak menuntut atau polisi yang berhak menginterogasi.  Karenanya, 

dalam mengemban fungsi kontrol sosial tersebut, pers tetap harus tunduk 

dan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Dengan 

demikian, pers bukanlah pihak yang untouchable (tidak tersentuh), kebal 

terhadap hukum, dan tidak steril dari norma-norma sosial budaya agama 

setempat. Karenanya, siapapun yang dirugikan oleh pers bisa mengajukan 

gugatan hukum apabila penyelesaian melalui koridor yang ada seperti 

penggunaan hak koreksi, hak Jawab, dan hak pengajuan nota keberatan 

terhadap Dewan Pers dianggap tidak memuaskan pihak yang telah dirugikan 

oleh pers tersebut. 

 

 Hiburan (To Entertaint)  

Selain memiliki fungsi-fungsi yang idealis tersebut, pers juga harus 

mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi/hiburan yang 

menyenangkan sekaligus menyehatkan bagi khalayak umum.  Karenanya, 

kendati bersifat menghibur, namun hiburan yang disajikan oleh pers harus 

menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan positif, tidak boleh bersifat negatif, adu 

domba  apalagi destruktif. Pers harus tampil menjadi sahabat setia pembaca 

yang menyenangkan dan friendly.  Karena itulah berbagai sajian hiburan yang 

bersifat menyesatkan dan menimbulkan efek buruk harus dibuang jauh-jauh 

dari pola pikir dan pola perilaku pers sehari-hari. 
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 Mediasi (To Mediated) 

Mediasi artinya penghubung. Bisa juga disebut sebagai fasilitator atau 

mediator.  Setiap hari pers melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi di 

dunia dalam lembaran-lembaran kertas yang tertata rapi dan 

menarik.Dengan kemampuan yang dimilikinya, pers telah menghubungkan 

berbagai peristiwa yang terjadi diberbagai belahan bumi dengan publik yang 

berada di dalam rumah dan sedang duduk di ruang tamu atau bersantai di 

sofa. Atas peran pers tersebut, publik tidak hanya mengetahui peritiwa yang 

terjadi di lingkungan sekitarnya, namun juga mengetahui aneka peristiwa 

yang terjadi di tempat lain bahkan di belahan dunia lainnya. 

Melalui fungsi mediasi, pers mampu menghubungkan tempat yang 

satu dengan tempat yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang 

lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain pada saat yang sama.   

Penjelasan seperti inilah yang telah mengantarkan McLuhan sampai kepada 

kesimpulan bahwa pers adalah perpanjangan manusia.  Mengelola pers 

dengan fungsi seperti itu memerlukan keberanian dan kebijaksanaan.  Ini 

disebabkan oleh sifat pengelolaan pers yang bersifat ideal-komersial. Kalau 

mengutamakan nilai idiil, usia pers dijamin hanya seumur jagung.  Sebaliknya, 

kalau mengedepankan segi komersial, lembaga seperti itu tidak layak dilabeli 

sebagai sebuah lembaga pers. Sementara itu, mengenai fungsi pers di 

Indonesia sudah jelas landasan dan pedomannya di samping fungsi pers 

secara universal sebagaimana dipaparkan di atas.  Hal tersebut sebagaimana 

termaktub dalam bab 2 pasal 2 - 6 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 

tentang Pers : 

 

Pasal 2 

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan 

prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 

 

Pasal 3 

(1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 

hiburan, dan kontrol sosial. 

(2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi 

sebagai lembaga ekonomi. 
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Pasal 4 

(1)  Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, 

(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau 

pelanggaran penyiaran. 

(3) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan 

mempunyai Hak Tolak. 

 

Pasal 5 

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan 

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta 

asas praduga tak bersalah. 

(2)  Pers wajib melayani Hak Jawab. 

(3)  Pers wajib melayani Hak Koreksi. 

 

Pasal 6 

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut : 

(1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 

(2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi 

hukum, dan HAM, serta meghormati kebhinekaan. 

(3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, 

dan benar. 

(4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal yang 

berkaitan dengan kepentingan umum. 

(5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.  

 

Merujuk pada sejumlah fungsi tersebut di atas, maka jelaslah bahwa 

pers memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perjalanan suatu 

bangsa. Bahkan para hali menyebutkan bahwa pers merupakan pilar keempat 

demokrasi setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.  Karenanya, pers 

memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap masyarakat.  

Banyak budaya masyarakat yang berubah karena pers, baik perubahan yang 

positif maupun negatif. Besarnya pengaruh pers ini disadari sepenuhnya oleh 

banyak pihak. Pemerintah misalnya, dengan kekuasaannya mencoba 

mengendalikan pers agar pilar keempat ini tidak sampai menyebarkan opini 

yang dapat merusak citranya di mata rakyat, dan tentunya agar rakyat 

mendukung sepenuhnya terhadap program-program pemerintah tersebut.  

Begitu hegemoninya kedudukan pers di tengah kehidupan 

masyarakat, maka para ”the have” berlomba-lomba untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan-perusahaan penerbitan pers yang dinilai mampu 



Firman T. Rahman, S.Sos, M.Si 

 

[12] 

 

memberikan laba maksimal.  Di lain pihak, kelompok kepentingan atau 

keyakinan tertentu  seperti partai politik, ormas, dan agama berusaha 

mendirikan ataupun menguasai penerbitan pers tertentu, agar mereka 

memiliki sarana untuk mensosialisasikan ideologi atau program kerjanya. 

Kondisi ini, tentu saja menjadikan pers seakan hidup dalam kekangan.  

Walaupun setiap negara memiliki budaya demokrasi yang berbeda-beda, 

namun represi selalu saja ada.  Di Amerika Serikat misalnya, kendati represi 

dari pemerintah dapat dikatakan tidak ada, namun represi dari pemilik modal 

sangat dominan.  Sementara di Indonesia sendiri, kedua jenis represi ini 

dapat terlihat dengan jelas pada masa Orde Baru. Seringnya terjadi 

pembredelan terhadap media massa, merupakan bukti mengenai tidak 

berdayanya pers masa itu. 

 

5) Tipologi Pers 

Dalam iklim kapitalisme global, pers tak ubahnya sebuah industri atau 

sebuah perusahaan profit oriented (berorientasi hasil) yang senantiasa 

mengejar keuntungan maksimal dengan investasi minimal berdasarkan 

prinsip ekonomi.  Dengan logika industri dan perusahaan, apa pun akan 

disajikan pers selama hal itu bisa dijadikan sebagai komoditas yang 

menghasilkan finansial. Atas pandangan inilah pers terkadang mengindahkan 

norma dan susila serta etika yang berlaku di masyarakat. Karenanya, untuk 

menganalisis pers berdasarkan kualitas, Haris Sumiadiria yang mengadopsi 

Djen Amar (1984) mengemukakan bahwa pers dapat diklasifikasikan ke 

dalam tiga (3) jenis utama, antara lain : 

 

 Pers Berkualitas  

Penerbitan pers berkualitas memilih cara penyajian yang etis, moralis 

dan intelektual (Amar, 1984).  Pers berkualitas benar-benar dikelola secara 

konseptual dan professional walaupun orientasi bisnisnya tetap komersil.  

Pers jenis ini sangat serius dalam segala hal dengan mengutamakan 

pendekatan rasional institusional. Materi laporan, ulasan, dan tulisan pers 

berkualitas cenderung berat dan serius.  Karenanya, pers jenis ini sangat 
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menghindari pola dan penyajian berita yang bersifat emosional frontal.  

Segala sesuatu dilihat menurut pandangan, aturan, norma, etika dan 

kebijakan yang sudah baku serta terbukti aman bagi kepentingan dan 

keberlangsungan kemajuan perusahaan. Pers berkualitas sangat menyakini 

pendapat bahwa kualitas dan kredibilitas, termasuk citra media di dalamnya 

hanya dapat diraih melalui pendekatan profesionalisme yang total. Pers 

berkualitas biasanya ditujukan untuk lapisan masyarakat kelas menengah. 

 

 Pers Populis 

Penerbitan pers populis atau populer memilih cara penyajian yang 

sesuai  dengan selera jaman, cepat berubah-ubah, sederhana, tegas, lugas, 

estetis, mudah dibaca, kaya warna dan sangat kompromistis dengan tuntutan 

pasar.  Pers jenis ini sangat menyukai pilihan kata, ungkapan, idiom, atau 

judul yang diambil dari kata atau istilah yang tengah populer di masyarakat.  

Pers populer sangat menekankan nilai serta kepentingan komersial.  Bahkan 

menurut Amar (1984) penerbitan pers populer terkadang memilih cara dan 

penyajian berita yang kurang etis, emosional (bombastis) dan kadang sadistis. 

Dalam paradigma pers popouler, segala sesuatu bisa dilakukan atau bisa 

diubah saat itu juga demi pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pembaca.  

Materi laporan, berita jenis ini umumnya ringan dan segar.  Pers populer 

lebih banyak dimaksudkan untuk memberikan informasi dan hiburan.  

Adapun sasaran pembaca pers populer adalah kalangan menengah ke 

bawah, baik dilihat dari status sosial maupun tingkatan intelektual. 

 

 Pers Kuning 

Disebut pers kuning karena penyajian pers jenis ini banyak 

mengeksploitasi warna. Segala macam warna ditampilkan untuk 

mengundang perhatian.  Akibatnya, display atau tampilan pers kuning 

terkesan norak dan kurang estetis.  Belum lagi penataan judul yang kadang 

tidak beraturan, tumpang-tindih, dengan pilihan kata yang boros. Biasanya 

pers kuning mengusung paradigma SCC, yakni Sex, Conflict, Crime (seks, 

konfilk dan kekerasan).  Berita berkategori SCC sangat mendominasi space 
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atau halaman di setiap terbitannya.  Karena pers kuning tidak menganut pola 

penulisan judul dan pemakaian kata yang benar dan baik, apapun bisa 

dipakai dan dicoba. Bagi pers kuning, kaidah baku jurnalistik tak diperlukan 

dan berita tak harus berpijak pada fakta, tetapi bisa saja didasari ilusi, 

imajinasi, dan fantasi.  Menurut pandangan budayawan, pers kuning lebih 

banyak mengangkat persoalan dan gambar berselera rendah.  Pers kuning 

tak bisa dipercaya karena opini dan fakta sering disatukan, dibaurkan, 

dikaburkan, bahkan diputarbalikkan. Pers kuning lebih banyak ditujukan 

kepada masyarakat pembaca kelas bawah.   

 

6) Wilayah Sirkulasi Pers 

Berdasarkan wilayah sirkulasi, segmentasi dan pangsa pasarnya,  pers 

dapat diklasifikasikan ke dalam lima (5) kelompok, yakni 1) pers komunitas; 2) 

pers lokal; 3) pers regional; 4) pers nasional; dan 5) pers internasional.  Pilihan 

wilayah sirkulasi ini dengan sendirinya melahirkan corak liputan serta 

kebijakan pemberitaan pers bersangkutan.  

 

 Pers Komunitas 

Pers komunitas memiliki jangkauan wilayah sirkulasi yang teramat 

terbatas.  Biasanya hanya mencakup satu atau beberapa desa dalam satu 

kecamatan.  Kebijakan pemberitaan pers komunitas lebih banyak diarahkan 

untuk mengangkat berbagai potensi dan masalah aktual di desa atau 

kecamatan setempat.  Fungsi yang lebih banyak dikembangkan oleh pers 

komunitas adalah penyebarluasan informasi dan edukasi (pendidikan).  Selain 

itu, pers komunitas juga menjalankan fungsi koreksi, kendati dilakukan secara 

hati-hati.  Pun halnya dengan fungsi rekreasi, lebih banyak dipengaruhi 

pertimbangan keanekaragaman materi isi media daripada agenda pemuasan 

kebutuhan khalayak pembaca.  Pasalnya, mereka tidak mau merusak 

harmoni.  Dalam kerangka ini jalinan komunikasi dan interaksi di antara 

warga selalu dijadikan pijakan dan landasan bertindak. Pers komunitas bisa 

juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan khalayak pembaca yang 

berada dalam lingkungan suatu organisasi, instansi, perusahaan baik swasta 
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maupun pemerintah. Buletin internal misalnya, bisa disebut sebagai sebuah 

bentuk dari pers komunitas, dimana segmentasi pembacanya hanya sebatas 

lingkungan dan masyarakat perusahaan atau lembaga bersangkutan kendati 

jumlahnya mencapai ribuan orang.   

 

 Pers Lokal 

Pers lokal hanya beredar di sebuah kota dan sekitarnya.  Salah satu ciri 

pers loka! ialah 80 persen isinya didominasi oleh berita, Iaporan, tulisan, dan 

sajian gambar benuansa lokal.  Motivasi dan ambisi pers lokal adalah menjadi 

"raja" di kotanya sendiri.  Pers lokal bisa disebut sebagai kamus dan cermin 

berjalan sebuah kota karena apapun peristiwa tentang kota tersebut pasti 

dijumpai di dalamnya.  Sebagai contoh, mulai dari nomor-nomor telepon 

penting sampai dengan tempat-tempat jajanan dapat dijumpai dengan 

mudah pada halaman-halaman media pers lokal.  Hal tersebut dikarenakan 

kebijakan redaksional pers lokal lebih bertumpu pada pengembangan 

dimensi kedekatan geografis dan kedekatan psikologis (proximity) dalam 

segala dimensi dan implikasinya. Di Indonesia, geliat pers lokal dewasa ini tak 

ubahnya seperti jamur di musim penghujan.  Kecenderungan demikian tentu 

saja dampak positif dari reformasi dan era otonomi daerah, kendati memang 

perlu ditunjang profesionalisme.   

 

 Pers Nasional 

Pers nasional lebih banyak berkedudukan di ibu kota negara.  Wilayah 

sirkulasinya meliputi seluruh propinsi, atau setidak-tidaknya sebaglan besar 

propinsi yang berada dalam jangkauan sirkulasi transportasi udara, darat, 

sungai, maupun laut. Untuk memenuhi tuntutan distribusi dan sirkulasi, pers 

nasional lebih banyak mengembangkan teknologi sistem cetak jarak jauh. 

Kebijakan redaksional pers nasional lebih banyak menekankan kepada 

masalah, isu, aspirasi, tuntutan, dan kepentingan nasional secara keseluruhan 

tanpa memandang sekat-sekat geografis atau ikatan primordial seperti 

agama, budaya, dan suku bangsa. Dengan sistem cetak jarak jauh, surat kabar 

nasional akan bisa beredar di banyak tempat pada saat yang sama secara 
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serentak. Salah satu keunggulan sistem cetak jarak jauh adalah 

kemampuannya memangkas dan bahkan menghilangkan dimensi ruang dan 

waktu. Dengan sistem ini, jarak Jakarta-Surabaya yang semula ditempuh 

dengan armada sirkulasi darat selama puluhan jam misalnya, menjadi nol 

persen, karena tidak lagi dibutuhkan armada dan waktu serta jarak tempuh.   

 

 Pers Internasional  

Pers internasional hadir di sejumlah negara dengan memakai 

teknologi sistem cetak jarak jauh dengan pola pengembangan zona atau 

wilayah. Sebagai contoh, publik Indonesia membaca majalah Times, atau 

surat kabar harian International Herald Tribune edisi Asia, sementara warga 

Inggris menikmati International Herald Tribune edisi Eropa. Cover story (cerita 

sampul) tentang presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

misalnya, tidak akan ditemukan di Majalah Times edisi atau terbitan Eropa 

atau Amerika.  Pasalnya, SBY menurut perspektif berita di sana, tidak akan 

laku dijual.  Wilayah sirkulasi pers internasional lebih banyak terpusat di 

ibukota negara dan beberapa kota besar negara setempat yang masuk dalam 

satelit.  Surat kabar International Herald Tribune misalnya, hanya beredar di 

lingkungan terbatas di Batam. 

 

7) Pilar Utama Pers 

Ibarat sebuah bangunan, pers hanya akan bisa berdiri kokoh apabila 

bertumpu pada tiga pilar penyangga utama yang satu sama lain berfungsi 

saling menopang.  Tritunggal atau ketiga pilar pers tersebut sebagaimana 

dikemukakan Haris Sumadiria (2005), antara lain : 

 

 Idealisme 

Dalam Pasal 6 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dinyatakan 

bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :  

 Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;  

 Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan HAM serta 

menghormati kebhinekaan;  
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 Mengembangkan pendapat umum berdasarkan infoemasi yang 

tepat, akurat, dan benar;  

 Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal 

yang berkaitan dengan kepentingan umum;  

 Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.  

Maknanya, pers harus memiliki dan mengemban idealisme.  Idealisme 

adalah cita-cita, obsesi, dan sesuatu yang terus dikejar untuk dijangkau 

dengan segala daya dan cara yang dibenarkan menurut etika dan norma 

profesi yang berlaku serta diakui oleh masyarakat dan negara. Menegakkan 

nilai-nilai demokrasi dan HAM, memperjuangkan keadilan dan kebenaran 

adalah contoh idealisme yang harus diperjuangkan pers.  Dasarnya, 

sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999, bahwa pers nasional 

mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol 

sosial.  Tentu saja, hanya pers yang mengemban, memiliki, dan 

memperjuangkan idealisme yang bersentuhan erat dengan kepentingan 

bangsa yang akan berumur panjang dan didukung oleh segenap kalangan 

dan lapisan masyarakat.  Melalui idealisme yang kokoh, pers akan memiliki 

kepribadian terpercaya yang dihargai serta disegani. 

 

 Komersialisme 

Pers harus mempunyai kekuatan dan keseimbangan.  Kekuatan untuk 

mencapai cita-cita dan keseimbangan mempertahankan nilai-nilai profesi 

yang diyakini. Agar mendapat kekuatan, maka pers harus berorientasi pada 

kepentingan komersial. Sebagaimana Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 40 tahun 

1999 bahwa pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. 

Sebagai lembaga ekonomi, pers harus dijalankan dengan merujuk 

pendekatan kaidah ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Secara manajerial, pers 

harus menuai untung dan menghindari kerugian. Dalam kerangka ini, apapun 

sajian pers tak bisa dilepaskan dari nilai bisnis komersial sesuai dengan 

pertimbangan dan tuntutan pasar. Hanya dengan berpijak pada nilai-nilai 

komersial, penerbitan pers bisa mencapai cita-citanya yang ideal.  Sejatinya, 

idealisme tanpa komersialisme hanyalah ilusi. 
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 Profesionalisme  

Profesianalisme adalah isme atau paham yang menilai tinggi keahlian 

profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat 

utama untuk mencapai keberhasilan, seseorang bisa dikatakan profesional 

apabila memenuhi lima (5) ciri, di antaranya : 

 Memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui penempaan 

pengalaman, pelatihan, atau pendidikan khusus di bidangnya; 

 Memeroleh gaji, honorarium atau imbalan materi yang layak sesuai 

dengan keahlian (skill), tingkat pendidikan, atau pengalaman kerja 

yang diperolehnya;  

 Secara sukarela bersedia untuk bergabung dalam salah satu 

organisasi profesi yang sesuai dengan keahliannya; 

 Seluruh sikap, perilaku dan aktivitas pekerjaannya dipagari dengan 

dan dipengaruhi oleh keterikatan dirinya secara moral dan etika 

terhadap kode etik profesi; 

 Memiliki kecintaan dan dedikasi luar biasa luar biasa terhadap 

bidang pekerjaan profesi yang dipilih dan ditekuninya; 

 Profesionalisme mensyaratkan penguasaan keterampilan dan 

keahlian tertentu (competible).   

 

Selain itu, Alex Sobur (2001), salah seorang akademisi Ilmu Komunikasi 

dari Universitas Islam Bandung dalam bukunya ”Etika Pers: Profesionalisme 

dengan Nurani” menyebutkan, profesionalisme mencakupi lima (5) hal 

penting, antara lain : 

 Profesional memiliki kepedulian atau rasa terpanggil dalam 

bidangnya – Komitmen ini memperteguh dan melengkapi 

tanggungjawabnya dalam melayani masyarakat. la melaksanakan 

profesinya karena merasa komitmennya yang mendalam dan ini 

menopangnya selama periode-periode latihan dalam penekanan 

secara berulang-ulang. 

 Profesional menggunakan organisasi atau kelompok profesional 

sebagai kelompok referensi utama – Tujuan-tujuan dan aspirasi 
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profesional bukan diperuntukkan bagi seorang majikan atau status 

lokal dari masyarakat setempat, kesetiaannya pada bidang tugas. 

 Profesional melayani masyarakat – Tujuannya melayani masyarakat 

dengan baik. la altruistik, mengutamakan    kepentingan umum. 

 Profesional memiliki rasa otonomi; Profesional membuat    

keputusan-keputusan dan ia bebas untuk mengorganisasikan    

pekerjaannya di dalam kendala-kendala fungsional tertentu. 

 Profesional mengatur dirinya sendiri (self regulation) – la 

mengontrol perilakunya sendiri. Dalam hal kerumitan tugas dan 

persyaratan keterampilan, hanya rekan-rekan sepekerjaannya yang 

mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan penilaian. 

Dengan merujuk sejumlah syarat tersebut, maka jelas bahwa pers 

termasuk bidang pekerjaan yang mensyaratkan kemampuan profesionalisme. 

Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, pers memang sangat luwes, 

fleksibel, dalam menyikapi apa pun persoalan atau fenomena yang timbul 

dan berkembang dalam masyarakat. Namun, sebagai lembaga ekonomi, tak 

ada pilihan lain bagi pers kecuali berorientasi secara komersial.  Dari orientasi 

komersial itu pers diharapkan meraih keunggulan finansial, industrial, 

institusional, moral, dan sosial. Perlu disadari, penerbitan pers adalah 

perusahaan yang memerlukan modal besar dalam rentang waktu panjang 

serta penuh risiko.  Untuk bisa mendapat modal kembali atau mencapai titik 

impas (break event point) setidaknya diperlukan waktu paling cepat 2 hingga 

3  tahun.  Seorang pengusaha yang sukses di bidang properti, belum tentu 

sukses ketika mendirikan sebuah perusahaan penerbitan pers, karena iklim 

kompetitifnya sangat jauh berbeda. Fakta mencatat, beberapa pengusaha 

nonpers yang coba-coba memasuki bisnis pers harus mengakhiri bisnis 

barunya itu dengan kekecewaan karena gagal total.  Karenanya, pers yang 

dibangun di atas pilar profesionalisme, lambat atau cepat akan senantiasa 

mendapat tempat dihati masyarakat, melahirkan kebanggaan, kecintaan, dan 

kehormatan bagi siapa pun yang terlibat di dalamnya, serta menjadi sumber 

andalan ekonomi dan masa depan kehidupan keluarga, serta senantiasa 

tunduk kepada kaidah serta pendekatan manajemen modern.  
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8) Manajemen Pers 

Manajemen atau dalam bahasa Inggrisnya ”Management” secara 

harfiah berarti mengatur atau mengelola.  Encyclopedia Americana 

mengartikan manajemen sebagai “The art of coordinating the elements of 

factors of production towards the achievement of the purposes of an 

organization“. Pencapaian sasaran organisasi terjadi melalui penggunaan 

manusia (men), bahan produksi (materials), dan mesin (machines).  

Karenanya, hakikat dari manajemen adalah proses koordinasi berbagai 

sumber daya organisasi (men, materials, machines) dalam upaya mencapai 

sasaran organisasi. Manajemen pers adalah proses pengelolaan berupa 

koordinasi unsur-unsur terkait dalam penerbitan pers (media massa, 

utamanya media cetak). Pembahasan manajemen pers di bawah ini mengacu 

pada konsep fungsi manajemen Henry Fayol, yakni : 

 Planning; Artinya perencanaan, yakni penyusunan atau penetapan 

tujuan dan aturan, seperti persiapan SDM serta sarana dan 

prasarana (men, materials, machines); penyusunan atau penetapan 

visi, misi, nama, logo, moto, rubrikasi, positioning, kebijakan 

redaksi, stylebook, model/desain cover, desain halaman, pemilihan 

jenis huruf, dan sebagainya; maupun penyusunan rencana 

pemasaran (iklan, sirkulasi, promosi), termasuk strategi penjualan, 

distribusi, dan sebagainya. 

 Organizing; Artinya pengorganisasian berupa pembentukan 

bagian-bagian, pembagian tugas atau pengelompokkan kerja. 

Misalnya, pembentukan struktur organisasi pers (redaksi, 

pemasaran/tata usaha, dan percetakan/produksi), serta pembagian 

tugas atau job description masing-masing bagian. 

 Acting; Artinya pelaksanaan rencana yang meliputi semua bagian 

yang  bekerja sesuai perencanaan dan pengorganisasian yang 

telah disusun dimana bidang redaksi melakukan tahapan dalam 

news processing: news planning, hunting/gathering, writing, 

editing, layouting, lalu dilimpahkan pada bagian produksi atau 

percetakan. 
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 Controling; Artinya pengawasan dan evaluasi hasil kerja, di 

antaranya pengawasan dan evaluasi hasil mengacu pada visi, misi, 

style book, kode etik jurnalistik, dan tata tertib; dan pemberian 

penghargaan dan hukuman (reward and punishment) terhadap 

wartawan atau karyawan yang berprestasi atau “mbalelo”. 

Pada pers, manajemen meliputi bagian-bagian yang spesifik, menuruti 

kebutuhan produk informasi melalui “cetakan” sampai pencarian berita.  

Karenanya, manajemen pers terbagi ke dalam sejumlah divisi atau 

departemen yang terdiri dari editorial yang bertugas mengumpulkan dan 

mempersiapkan berita-berita “keras” dan hiburan serta opini-opini, baik 

secara tertulis maupun ilustrasi. Kemudian Divisi periklanan yang bertugas 

untuk mempersiapkan pesan-pesan komersial serta divisi produksi atau 

percetakan yang berfungsi merubah materi editorial dan periklanan ke dalam 

lembaran bacaaan “cetakan”. Terakhir adalah divisi sirkulasi yang bertugas 

untuk mendistribusikan produksi media ke khalayak pasar berita.  Semua 

divisi itu berada di bawah kendali manajemen yang mengatur keseluruhan 

kegiatan. Sifat dari manajemen pers memiliki karakteristik tersendiri 

dibandingkan perusahaan lain. Kompleksitasnya tergantung dari keberadaan 

masing-masing pers dalam menjual produk informasinya kepada masyarakat. 

Semakin besar jumlah eksemplar yang diproduksi, maka semakin besar pula 

kerja manajerial yang berlangsung serta akan semakin kompleks penyusunan 

atau pembagian staf manajemennya. 

Dalam manajemen pers, bagian yang berada di posisi puncak adalah 

penerbit.  Di sejumlah perusahaan pers, keputusan penerbit pada segala segi 

adalah mutlak, sementara pada pers yang lain penerbit harus mengikuti 

kebijakan yang diatur oleh sekelompok manajer atau oleh direktur.  Adapun 

tugas utama dari penerbit adalah mengatur kebijakan dasar editorial surat 

kabar dan kebijakan komersial serta mengukur efisiensi dan efektivitas kerja 

manajemen pers mereka.  Pada beberapa pers terutama surat kabar kecil 

atau lokal penerbit biasanya merangkap tugas bagian redaksi.  Biasanya 

manajer usaha langsung berhubungan dengan penerbit.   
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Bagian redaksi merupakan departemen yang memiliki kekhasan 

manajemen. Hal ini disebabkan oleh sifat kerja jurnalistik, yakni kerja 

pencarian berita berdasarkan ada tidaknya peristiwa di masyarakat.  Produksi 

berita mengalami proses kerja pengetahuan yang cukup rumit. Reporter 

harus mencari terlebih dahulu suatu berita, lalu menuliskannya untuk 

kemudian diperiksa apakah layak atau tidak bila informasi tersebut 

diinformasikan kepada khalayak. Bagian redaksi eksekutif sebagian besar 

berperan sebagai desainer operasi berbagai berita.  Selain itu, manajemen 

redaksi mewadahi pula kelompok bagian kerja keredaksian yang dinamakan 

asosiasi editor, tugasnya biasanya mengatur editorial surat kabar atau 

pembuatan opini. Bagian produksi memerlukan pengaturan kerja yang selalu 

berhubungan dengan bagian redaksi.  Berita yang sudah di layout, dicetak 

sampelnya, kerap masih harus dikonfirmasikan ke bagian redaksi untuk 

dikoreksi mengenai sajian bahasa dan materinya.  Dikemukakan Donald 

Ferguson (1991) dalam bukunya ”Journalism Today” manajemen pers pada 

umumnya terdiri atas beberapa bagian penting, di antaranya : 

 

 Penerbit (Publishers) 

Penerbit merupakan bagian yang mengawali pendirian sebuah 

organisasi atau perusahaan pers. Publisher merupakan pihak yang berada di 

belakang koran atau majalah yang beranggotakan para pemegang saham, 

yang setiap waktu melakukan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

 

 Pemimpin Perusahaan (Business Manager) 

Bagian ini kerap disamakan dengan the front office, yakni bagian 

depan dari perusahaan pers yang langsung menghadapi masyarakat atau 

pangsa pasar.  Dipimpin oleh seorang pemimpin perusahaan. Bagian ini 

bertugas mengatur pembukuan,  penagihan langganan, biro pembayaran 

biaya-biaya perusahaan serta menentukan untung perusahan tersebut. 

Intinya poemimpin perusahaan bertugas terhadap tugas-tugas yang ebrsifat 
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manajerial perusahaan. Secara garis besar pemimpin perusahaan terdiri atas 

dua divisi utama, yakni divisi usaha dan divisi sirkulasi.   

Divisi usaha memiliki fungsi utama yakni mengatur bisnis penerbitan, 

pemasaran, dan pengelolaan keuangan.  Dalam UU No 40/1999, khususnya 

Bab II Pasal 3 Ayat (2) tersurat, “Pers nasional dapat berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi.”  Maknanya, perusahaan pers dikelola sesuai dengan 

prinsip ekonomi, agar kualitas dan kesejahteraan para wartawan dan 

karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban 

sosial. Dengan begitu, profesionalisme pengelolaan keuangan menjadi suatu 

tuntutan yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap perusahaan pers.  Selain 

Pasal 3 Ayat (2), pers nasional juga diharapkan sesuai Pasal 10, yakni “… 

memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam 

bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk 

kesejahteraan lainnya,” Maksud dari bentuk kesejahteraan lainnya itu adalah 

peningkatan gaji, pemberian bonus dan bentuk insentif lainnya. Pemberian 

tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen 

perusahaan dengan wartawan/karyawan pers. 

Sementara Divisi Sirkulasi bertugas menyebarkan dan 

mendistribusikan media (koran, majalah, tabloid,) kepada pembaca atau 

khalayak secara ajeg (kontinyu) berdasarkan wilayah yang telah ditentukan.  

Divisi ini membawahi manajer periklanan atau advertising yang bertugas 

mencari para pemasang iklan yang menjadi pemasukan utama dari 

kehidupan perusahaan pers saat ini.  Sementara ujung kerja dari divisi ini 

adalah khusus membawahi tugas penjualan (sales depth).  Secara garis besar, 

periklanan pada surat kabar terbagi atas dua bentuk, yakni display dan 

klasifikasi display yang terdiri atas serangkaian pengumuman dari mulai 

pengumuman yang ukurannya hanya satu kolom sampai iklan dengan 

halaman multiple dimana para pengusaha dan produser mempromosikan 

barang dan jasanya.   

Iklan yang terklasifikasi dikenal dengan nama iklan mini dimana 

materinya diatur melalui susunan alfabetis huruf.  Dengan sajian kata-kata 

”pengumuman” yang diatur sedemikian rupa kejelasannya.  Iklan terklasifikasi 
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ini biasanya memiliki topik yang berhubungan dengan kebutuhan ”jual-beli” 

sehari-hari di masyarakat, seperti jual beli properti, kendaraan atau sewa 

rumah atau kamar sampai ke jasa pengobatan, binatang peliharaan dan 

pengumuman pribadi, seperti info anak hilang atau berita kematian/duka.  

Kebanyakan surat kabar menerima kurang lebih 80 persen pendapatan 

mereka dari iklan dan 20 persen dari sirkulasi atau penjualan surat kabar. 

 

 Redaksi (Editorial Division) 

Bagian redaksi atau juga dapat dikatakan divisi editorial menyangkut 

segala hal atau tingkatan dari pekerjaan penulisan (writing job).  Dalam tugas 

penulisan ini, ada kemampuan kerja yang harus dikuasai, yakni menulis berita 

serta menyampaikan laporan dalam bahasa yang mudah dipahami khalayak 

dengan tingkatan pendidikan yang berbeda. Kesederhanaan penulis sangat 

ditekankan. Intinya, divisi ini memiliki fungsi mengumpulkan berita atau 

bahan tulisan lain berupa opini, gambar, data, dan materi untuk penerbitan 

lainnya.  Singkatnya, menyoal kerja wartawan dan redaktur surat kabar, jika 

merujuk pada UU No 40/1999, khususnya Bab I, dapat dipahami bahwa 

wartawan ialah “orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik,” 

Adapun kegiatan jurnalistik, jika merujuk lagi dari UU No 40/1999, 

khususnya Bab I adalah “… meliputi mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk 

tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun 

dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, 

dan segala jenis saluran yang tersedia,” Dalam UU No 40/1999, Bab III Pasal 7 

Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa wartawan itu “bebas memilih organisasi 

wartawan,” dan “memiliki serta mentaati Kode Etik Jurnalistik,”  Adapun Kode 

Etik Jurnalistik yang dimaksud ialah kode etik yang disepakati organisasi 

wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers, yakni Kode Etik Wartawan 

Indonesia (KEWI) dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). 

Lazimnya, divisi ini dipimpin oleh seorang pemimpin redaksi (Pemred) 

yang memiliki tanggung jawab dominan.  Jabatan ini biasanya diduduki oleh 

wartawan senior yang mampu bertanggungjawab atas pelaksanaan 
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redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.  Secara hukum, posisi 

pemimpin redaksi ini akan bisa leluasa jika harus memindahkan 

pertanggungjawabannya kepada anggota redaksi dan pihak lainnya. Selain 

itu, Pemred juga bertanggungjawab terhadap keseluruhan proyek penerbitan 

dan bertugas mengkoordinasikan sejumlah komponen yang menjadi 

tanggungjawabnya, memimpin rapat rutin koordinasi serta evaluasi bulanan, 

membuat strategi dan kebijakan umum, serta merumuskan hal-hal yang 

harus diantisipasi serta menciptakan suasana kerja yang harmonis. 

Di bawah pimred ada redaktur pelaksana yang bertanggungjawab 

langsung kepada pemimpin redaksi atas tugas-tugas redaksional, pencarian 

berita dan mengisi rubrik-rubrik yang ada, memotivasi para koresponden dan 

menjaga suasana kerja di lingkungan redaksional.  Tanggapan terhadap 

berbagai masalah yang dihadapi di lapangan, pertangungjawaban terhadap 

dead line, serta wajib mengikuti rapat redaksional serta evaluasi mingguan 

dan bulanan. Redaktur pelaksana ini dibantu oleh sejumlah anggota atau staf 

redaksi yang bertugas melaksanakan tugas-tugas redaksi pelaksana, serta 

bertangungjawab langsung kepada pemimpin/ketua redaksi dan wajib 

mengikuti rapat redaksional serta rapat evaluasi bulanan. 

 

 Divisi Percetakan (Production Departement) 

Divisi produksi atau percetakan memiliki tugas utama yakni mencetak 

naskah dan gambar pemberitaan yang telah disusun dan didesain (layout) 

oleh redaksi untuk selanjutnya diproduksi atau digandakan menjadi sekian 

eksemplar sesuai dengan kebutuhan atau permintaan.  Umumnya, divisi ini 

terdiri atas tiga bagian, yakni bagian composing room (Departemen ini 

bertugas membantu departemen editorial. Berita dan bahan tulisan lain 

dikirimkan ke komputer operator dan diserahkan ke bagian percetakan.  

Tugas percetakan ialah menggandakan semua bahan yang sudah diramu dan 

diracik bagian redaksi dan tata letak. uang pengaturan cetakan), bagian plate 

making (pembuatan plat cetakan) dan bagian press room (ruang cetak).  

Pada bagian ruang cetak terdiri atas dua bidang, yakni bidang pelayanan 

(service dept) dan bidang pengiriman (mailing dept).
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9)  Teori Pers 

Pers adalah lembaga sosial, sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, 

pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama 

dengan subsistem lainnya. Dengan demikian maka pers tidak hidup secara 

mandiri, tetapi dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lain. 

Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya itu, pers 

berada dalam keterikatan organisasi yang bernama negara, karenanya pers 

dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara 

tempat pers itu berada. Pers di negara dan di masyarakat tempat ia berada 

bersama mempunyai fungsi yang universal. Akan tetapi, sejauhmana fungsi 

itu dapat dilaksanakan tentunya sangat bergantung pada falsafah dan sistem 

politik negara tempat pers itu beroperasi. Dari dimensi sejarah pertumbuhan 

dan perkembangan pers dunia, terdapat sedikitnya 4 (empat) jenis teori atau 

konsep dasar tentang pers, yang masing-masing mencerminkan sistem sosial 

dan sistem politik dimana pers itu tumbuh dan berkembang, sebagaimana 

dikemukakan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wibur Schramm 

(1963), yakni : 

 

 Teori Otoriter (Authoritarian Theory) 

Teori otoriter lahir pada abad ke-15 sampai dengan abad 16 pada 

masa pemerintahan bersifat otoriter (kerajaan absolut). Dalam teori ini, media 

massa berfungsi sebagai penunjang negara dan pemerintah dengan 

kekuasaan untuk memajukan rakyat sebagai tujuan utama. Dengan teori ini, 

pemerintah atau penguasa langsung menguasai dan mengawasi kegiatan 

media massa. Akibatnya, sistem media massa sepenuhnya berada di bawah 

pengawasan pemerintah. Setiap pemberitaan atau informasi yang akan 

diberitakan mendapat pengawasan bahkan sortir terlebih dahulu dari 

penguasa. Kebebasan pers dalam teori ini sangat bergantung pada 

kekuasaan raja yang mempunyai kekuasaan mutlak. Dalam sistem ini manusia 

adalah bagian dari masyarakat. Manusia baru dapat berarti kalau ia hidup 

dalam kelompok. Sebagai individu, kegiatannya sangat terbatas. Kelompok 

lebih penting dari individu. Masyarakat tercermin dalam organisasi- 
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organisasi, dan yang terpenting adalah negara. Negara disebut sebagai 

tujuan akhir dari proses organisasi masyarakat karena merupakan pusat 

segala kegiatan. Pengetahuan dan kebenaran dicapai melalui interaksi 

individu. Interaksi ini harus terkontrol dan terarah, sehingga kepentingan 

akhir tidak dirugikan. Berdasarkan asumsi di atas, teori ini cenderung 

membentuk satu sistem kontrol yang efektif dan menggunakan media 

sebagai alat penguasa suatu negara. 

Sistem politik Indonesia pada jaman Orde Baru pernah menerapkan 

teori ini. A Muis (2005) mengatakan negara-negara yang menganut teori pers 

otorian, seperti Indonesia di zaman Orde Baru, menerapkan pemasungan 

terhadap kebebasan pers dengan memberlakukan UU Nomor 11 tahun 1966 

juncto UU Nomor 21 tahun 1982. Dalam klaususnya dari dua undang-undang 

tersebut secara tersurat memberi kewenangan yang sangat signifikan kepada 

pemerintah untuk mengatur pola-pola komunikasi sistem pers pada waktu 

itu. 

 

 Teori Liberal (Libertarian Theory) 

Sistem pers liberal berkembang pada rentang abad ke-17 dan ke-18 

sebagai dampak dari peristiwa revolusi industri dan perubahan besar di 

dalam pemikiran-pemikiran masyarakat di Barat pada waktu itu yang lebih 

dikenal sebagai abad Aufklarung atau abad pencerahan. Menurut teori ini, 

manusia pada dasarnya mempunyai hak-haknya secara alamiah untuk 

mengejar dan mengembangkan potensinya apabila diberikan iklim 

kebebasan dalam hal menyatakan pendapat (freedom of speech). Hal ini 

tidak mungkin berlaku apabila terdapat kontrol dari pemerintah. Menurut 

paham liberalisme, manusia pada hakekatnya dilahirkan sebagai makhluk 

bebas yang dikendalikan oleh ratio atau akalnya. Kebahagiaan dan 

kesejahteraan individu merupakan tujuan dari manusia, masyarakat, dan 

negara. 

Manusia sebagai makhluk yang menggunakan akalnya untuk 

mengatur dunia sekelilingnya dan dapat mengambil keputusan-keputusan 

yang sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena kemampuan yang 
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dimilikinya ini, maka manusia merupakan unsur utama dari dunia peradaban 

dan sekaligus sebagai motor penggeraknya. Kedudukan istimewa yang 

diberikan kepada individu dalam masyarakat libertarian ini mengakibatkan 

timbulnya anggapan bahwa fungsi dari masyarakat adalah untuk memajukan 

kepentingan anggota-anggotanya secara individual. Mengenai hakekat 

kebenaran dan pengetahuan, paham liberal memandang sebagai tidak 

berasal dari kelompok kecil orang-orang yang berkuasa atau merupakan 

monopoli mereka, akan tetapi harus ditemukan sendiri oleh manusia dengan 

manfaatkan akalnya. 

Mengenai kebebasan pers, teori libertarian beranggapan bahwa pers 

harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia 

dalam usahanya mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran, manusia 

memerlukan kebebasan untuk memperoleh informasi dan pikiran-pikiran 

yang hanya dapat secara efektif diterima ketika itu, apabila disampaikan 

melalui pers. Sistem politik Indonesia, terutama pada tahun 1950 hingga 

1959 melalui perberlakuan UUD-S, pernah menerapkan teori pers liberal. 

Peraturan perundangan tentang pers masih mengacu pada KUHP warisan 

kolonial. Realitas kehidupan pers benar-benar menggambarkan penerapan 

teori pers liberal. Pers pada masa ini cenderung tidak lagi dipergunakan 

untuk perjuangan negara, namun dipergunakan sebagai terompet bahkan 

alat propaganda partai. Banyak surat kabar yang beredar merupakan organ 

dari partai politik pada sistem politik waktu itu seperti yang pernah ditulis 

Tribuana Said dalam bukunya ”Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers 

Pancasila” tahun 1988. 

 

 Teori Komunis Soviet (Soviet Communist Theory) 

Teori ini berkembang pada awal abad 20 sebagai akibat dari sistem 

komunis di Uni Soviet. Sistem ini mendasarkan diri pada teori Karl Marx 

tentang perubahan sosial yang diawali teori dialektika Hegel. Sesuai dengan 

sejarah kelahirannya dan pertumbuhannya yang tidak dapat dilepaskan dari 

sejarah ideologi komunis dan berdirinya negara Uni Soviet, maka teori pers 

ini lebih sering disebut dengan istilah pers totalitar soviet atau pers komunis 
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soviet. Dalam teori komunis ini, media massa merupakan alat pemerintah 

(partai) dan bagian integral dari negara. Ini berarti bahwa media massa harus 

tunduk pada perintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Tunduknya 

media massa pada partai komunis membawa arti yang lebih dalam, 

yaitusebagai alat dari partai komunis yang berkuasa. Kritik diijinkan dalam 

media massa, tetapi kritik terhadap dasar ideologi dilarang. Media massa 

melakukan apa yang terbaik menurut pemimpin elit negara dan partai, dan 

apa yang terbaik bagi mereka. Yang dilakukan media massa untuk 

mendukung komunis dan negara sosialis merupakan perbuatan moral, 

sedangkan perbuatan membahayakan atau merintangi pertumbuhan 

komunis adalah pembuatan immoral. 

Fungsi pers komunis ditetapkan sebagai alat untuk melakukan 

indoktrinasi massa atau pendidikan massa yang dilancarkan oleh partai. 

Bimbingan dan pendidikan massa ini dilakukan melalui propaganda dan 

agitasi yang merupakan salah satu aspek terpenting dari fungsi partai dan 

kegiatan formal negara. Tunduknya pers secara total kepada partai komunis 

ini membawa konsekuensi bahwa kebebasan dibatasi untuk menerbitkan 

berita-berita atau pandangan-pandangan sendiri, demikian juga usahanya 

memanfaatkan kebebasan untuk sedapat mungkin melayani kepentingan 

atau pendapat para pembacanya. 

 

 Teori Tanggungjawab Sosial (Social Responsibility Theory) 

Teori tanggung jawab sosial ini muncul pada permulaan abad 20 

sebagai protes terhadap kebebasan yang mutlak dari Teori Libertarian yang 

mengakibatkan dekadensi moral (kerusakan moral) di masyarakat. Dasar 

pemikirannya adalah kebebasan pers harus disertai tanggungjawab kepada 

masyarakat. Teori ini merupakan hasil pemikiran para ahli pikir ketika itu yang 

merasa bahwa teori lebertarian murni dan tradisional sudah tidak sesuai lagi 

dengan keadaan zaman dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Teori ini 

sering dianggap sebagi bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya, yang 

menganggap bahwa tanggung jwab pers terhadap masyarakat sangat 

kurang. Hal ini ingin ditekankan sebagai orientasi yang utama dari pers. 
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Penekanan tanggung jawab moral kepada masyarakat dengan usaha untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya keadaan yang membahayakan 

kesejahteraan umum. 

Teori ini berasal dari dari sebagian besar laporan ”Komisi Hutchins” 

yang diterbitkan pada tahun 1947. dari laporan ini dikembangkan pendapat 

betapa pentingnya peran pers dalam masyarakat modern seperti sekarang 

ini, menekankan pada keharusan akan adanya tanggung jawab sosial dari 

setiap media komunikasi. Para pemilik media pada teori tanggung jawab 

sosial yang tidak puas terhadap fungsi pers dalam teori libertarian, 

berpendapat bahwa pers tidak dapat menjalankan fungsinya secara 

sempurna. Dalam memberikan pelayanan kepada sistem ekonomi, mereka 

mengharapkan agar tugas-tugas yang dijalankan oleh pers tidak mendahului 

fungsi-fungsi pers yang lain, seperti meningkatkan proses demokrasi dan 

pemberian penerangan kepada masyarakat. Hiburan yang disajikan haruslah 

hiburan yang baik. Dalam mencukupikeuangan media-media individu 

tertentu, hendaknya diberikan kebebasan untuk mencari pasar. 

Theodore Peterson (dalam Rachmadi, 1990) mengatakan bahwa teori 

tanggung jawab sosial mendasarkan pada pandangannya kepada suatu 

prinsip bahwa ”kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban, 

dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakat 

guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi 

massa dalam masyarakat modern seperti sekarang ini”. Uraian peterson ini 

mengandung makna, teori ini berorientasi pada kepentingan umum, baik 

secara individual maupun kelompok, misalnya pengertian mengenai siapa 

yang berhak menggunakan media massa, dan hak kontrol dari media yang 

diberikan kepada kelompok-kelompok sebagai pendapat masyarakat, 

tindakan konsumen, dan nilai-nilai profesi  
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