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HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M K B 

Nama Mata kuliah  :  Pengantar Jurnalistik 

Pertemuan   :  IX (Sembilan) 

Topik/Pokok Bahasan :  Reportase 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Observasi 

 Wawancara 

 Konferensi Pers 

 Press Release 

 Cover Up 

___________________ 

 

PROSES menulis berita tidak terlepas dari adanya peristiwa atau fakta 

di lapangan.  Fakta yaitu kenyataan peristiwa atau keadaan yang benar-benar 

terjadi. Dalam teori jumalistik awal pencarian fakta di lapangan ini disebut 

dengan istilah "news gathering". Seorang jurnalis (penulis berita) harus 

mampu menangkap peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya.  Sebagaimana 

sifat dari berita yang mengutamakan kecepatan (dead line), maka dalam 

menulis berita seorang wartawan berpacu dengan waktu. Jika waktunya telah 

habis berarti berita sudah tidak aktual lagi alias basi.  Untuk berita langsung, 

terutama media massa harian, biasanya memberikan waktu lima jam untuk 

peliputan suatu peristiwa berita.  Jika peristiwa terjadi pukul 07.00 WIB, paling 

tidak wartawan sudah punya draf kasar berita (out line) pada pukul 12.00 

WIB. Mencari berita adalah tindakan secara aktif yang dilakukan oleh 

wartawan dengan berbagai cara.  Dalam perolehan berita bisa berarti mencari 

dan bisa juga bahan berita datang sendiri.   

Adapun cara atau teknik seorang wartawan atau jurnalis dalam 

memeroleh berita dari suatu kejadian atau peristiwa di lapangan 

sebagaimana dikemukakan YS Gunadi dan Jhony Herfan (2004) dalam 

bukunya ”Himpunan Istilah Komunikasi” terdiri atas : 
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1) Observasi 

 Secara sederhana observasi merupakan pengamatan terhadap realitas 

sosial, yakni suatu kegiatan pengamatan langsung, ada juga pengamatan 

yang tidak langsung.  Seseorang disebut melakukan pengamatan langsung 

bila ia menyaksikan sebuah peristiwa dengan mata kepalanya sendiri.  

Pengamatan ini bisa dilakukan dalam waktu yang pendek dan panjang. 

Pendek artinya, setelah melihat sebuah peristiwa dan mencatat seperlunya, 

seseorang meninggalkan tempat kejadian untu menulis laporan, misalnya, 

peristiwa kecelakaan lalu lintas.  Sedangkan panjang berarti seseorang berada 

di tempat kejadian dalam waktu yang lama. Bahkan ia menulis laporan dari 

tempat kejadian.  Contoh, peristiwa bencana alam. 

 Seseorang disebut melakukan pengamatan tidak langsung bila ia tidak 

menyaksikan peristiwa yang terjadi, melainkan mendapat keterangan dari 

orang lain yang menyaksikan peristiwa itu. Misalnya, peristiwa penemuan 

mayat suami-istri di sebuah rumah. Si Pulan mendapat informasi bahwa di 

jalan Kamonesan No. 12 ditemukan mayat sepasang suami-istri.  Ia bergegas 

ke daerah itu.  Sesampai di sana, ia masih melihat sepasang mayat tersebut.   

Kalau ia kemudian mendapatkan data tentang siapa yang meninggal dunia, 

kapan dan kenapa meninggal dunia, data itu merupakan hasil dri 

pengamatan tidak langsung. Pengamatan di sini tidak sama persis dengan 

pengamatan seorang peneliti.  Seseorang peneliti melakukan pengamatan 

berdasarkan konsep dan hipotesis.  Hasilnya, biasanya dilaporkan dengan 

disertai pemecahan masalah ala mereka. Sedangkan seorang pekerja pers 

melakukan pengamatan untuk melaporkan kejadian sebuah peristiwa apa 

adanya. 

 

2) Wawancara 

Wawancara berita merupakan faktor penting dari proses penulisan 

berita. Wawancara berita (news interview) dilakukan untuk mengumpulkan 

bahan-bahan pembuatan berita, serta menggali informasi penting, menarik 

dan benar, sehingga beritanya pun benar. Seperti ditegaskan oleh Haris 

Sumadiria (2005) bahwa wawancara berita merupakan alat utama dalam 
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proses pengumpulan bahan berita (interview are basic tool of news 

gathering). Dengan wawancara berita (news interview) wartawan atau penulis 

dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya dari 

sumber berita atau narasumber sehingga informasi yang diperoleh akurat, 

tepat dan benar.  Untuk mendapatkan hal yang demikian, tetap penting 

melakukan check and richeck.  Dengan demikian berita yang disampaikan 

kepada masyarakat pun benar. Lebih lengkapnya tentang wawancara berita 

akan dipaparkan pada bab terpisah. 

 

 Jenis Wawancara Berita 

Menurut Flyod G. Arpan dalam bukunya “Toward Better 

Communications” (dalam Sumadiria, 2005), wawancara berita dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya : 

 Wawancara Sosok Pribadi (Personal Interview) – Adalah wawancara 

yang dilakukan kepada sosok pribadi seseorang.  Biasanya sosok 

pribadi tersebut aalah orang penting atau orang yang kompeten 

dalam suatu permasalahan yang sedang menjadi permbicaraan 

publik.  Selain orang, sosok pribadi yang dapat menjadi sumber 

berita juga bisa datang dari kalangan orang-orang yang 

kontroversial atau berperilaku tidak wajar, misalnya orang yang 

bertingkah laku aneh atau melakukan pekerjaan aneh. 

 Wawancara Berita (News Page Interview) – Adalah wawancara 

yang dilakukan berhubungan dengan adanya berita besar, dengan 

maksud untuk memeroleh pendapat atau tanggapan dari pihak-

pihak atau orang-orang yang berwenang.  Wawancara ini bisa juga 

dinamakan sebagai wawancara cantelan (news peg).  Pada 

umumnya wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan 

atau pendapat dari seseorang atas perimbangan dan 

kewenangannya, prestasinya, otoritasnya dan keahliannya. Hasil 

wawancara ini biasanya diterbitkan untuk berita langsung (straight 

news).  Sumber wawancara biasanya pejabat birokrat, legislator, 

ilmuwan, teknokrat, atau tokoh masyarakat dan lain sebagainya. 
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 Wawancara Jalanan (Man In The Street Interview) – Adalah 

wawancara yang dilakukan di jalan-jalan umum.  Biasanya dengan 

bertanya langsung kepada orang-orang yang lewat atau berada di 

jalanan untuk memeroleh pendapat mereka berkaitan dengan 

suatu berita yang penting. Dengan wawancara ini diharapkan 

pendapat umum tentang kejadian tertentu yang penting 

diperolehnya. Misalnya tanggapan umum tentang kenaikan bahan 

bakar minyak (BBM), atau pendapat masyarakat tentang pro 

kontra Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

 Wawancara Sambil Lalu (Casual Interview) – Adalah wawancara 

yang dilakukan secara kebetulan, biasanya tidak ada perencanaan 

terlebih dahulu secara khusus atau dengan kata lain wawancara 

dadakan.  Misalnya dalam suatu pertemuan, dalam suatu 

perjalanan yang tidak disangka-sangka bertemu dengan orang 

penting, orang-orang yang bernilai berita sehingga wawancara itu 

terjadi.  Biasanya momen seperti itu tidak aka disia-siakan oleh 

reporter mengingat untuk bertemu dengan orang penting semisal 

pejabat tidaklah mudah karena harus melalui protokoler terlebih 

dahulu.  

 Wawancara Telepon (Telephone Interview) – Adalah wawancara 

yang dilakukan kepada seseorang yang berwenang untuk 

memperoleh informasi tertentu melalui sambungan telepon.  

Wawancara jenis ini biasanya dilakukan oleh reporter yang 

memiliki hubungan emosional atau sudah akrab dengan 

narasumber sehingga tidak memungkinkan terjadinya salah kutip.  

 Wawancara Tertulis (Written Interview) – Adalah wawancara yang 

dilakukan dengan menyiapkan bahan-bahan pertanyaan secara 

tertulis yang disampaikan kepada narasumber.  Kelemahannya 

dalam wawancara jenis ini jika sekiranya ada jawaban yang kurang 

jelas dari pertanyaan tersebut sulit meminta penjelasan secara 

langsung karena memang wawancaranya tidak langsung. 

Keuntungannya pertanyaan tersebut dapat menghindari bantahan 
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dari narasumber/jika ada sesuatu yang bertentangan dengan 

keinginan narasumber. 

 Wawancara Kelompok (Discussion Interview) – Adalah suatu 

kegiatan wawancara yang dilakukan dengan suatu kelompok.  

Reporter seolah-olah menjadi bagian terintegral dari kelompok 

tersebut, misalnya kelompok dalam simposium, seminar, rapat 

fraksi, rapat umum dan lain sebagainya.  Pewarta atau wartawan 

mengikuti rangkaian acara kelompok tersebut.  Hasil wawancara 

yang akan diberitakan bukan pendapat perseorangan tetapi 

pendapat yang terakumulasi atas nama kelompok. 

 

 Syarat Wawancara Berita 

Menurut Jonathan dalam Haris Sumadiria (2005) sebuah proses 

wawancara dapat berlangsung efektif, akrab dan berhasil apabila pewarta 

dapat memenuhi persyaratan utama, yakni : 

 Mempunyai Tujuan Jelas – Kegiatan wawancara yang baik tentu 

harus memiliki tujuan yang jelas, yakni berpegangan pada data 

atau fakta serta informasi jenis apa yang hendak diperoleh. 

Wawancara yang “kabur” tanpa arah tujuan yang jelas hanya dapat 

menghasilkan suatu perbincangan ngalor-ngidul antara penanya 

dan narasumber, yang pada akhirnya wartawan tidak akan 

memeroleh data yang diharapkan.  Seorang pewarta sebelum 

melakukan wawancara perlu terlebih dahulu membuat poin-poin 

penting yang sedianya akan menjadi bahan pertanyaan pada saat 

wawancara berlangsung.  Selain itu, terpenting bagi pewarta harus 

memahami dan menguasai permasalahan yang ditanyakan.  

Karenanya, keterarahan merupakan hal yang sangat penting demi 

tercapainya tujuan wawancara. 

 Efisien – Wawancara akan mudah tercapai dengan 

mempertimbangkan esiensi, baik efisiensi kata maupun waktu.  

Wawancara dengan efisiensi kata dan waktu dapat membantu 

pewarta memeroleh jawaban yang diperlukan.  Karenanya, akan 
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lebih baik jika kegiatan wawancara berlangsung tidak bertele-tele, 

namun secara mendalam serta cepat, ringkas dan tepat, sehingga 

berbagai informasi yang dibutuhkan khalayak dapat terpenuhi. 

 Menyenangkan – Seorang wartawan kadang salah mengartikan 

esensi dari kegiatan wawancara yang dilakukannya itu.  Perlu 

ditegaskan dan dipahami oleh wartawan, bahwa wawancara berita 

tidaklah seperti jaksa yang menuntut terdakwa atau polisi yang 

menginterogasi tersangka.  Wawancara berita hanyalah sebuah 

proses transformasi informasi, karenanya harus diciptakan 

menyenangkan dan tidak ada pihak yang merasa “ditekan” apalagi 

berada di bawah ancaman.  Kendati wartawan memerlukan 

jawaban yang kritis, tajam dan analisis, namun dalam wawancara 

berita harus tetap berada dalam koridor etika dan kesopanan agar 

wawancara berjalan dengan baik dan tetap menyenangkan semua 

pihak. Dengan demikian akan timbul rasa saling percaya, 

menghargai dan saling menghormati antara pewawancara dengan 

narasumber berita.  Kondisi seperti ini dalam dunia jumalistik 

disebut sebagai rapport. 

 Persiapan dan Riset – Persiapan dan riset merupakan suatu hal 

yang penting sebelum melakukan wawancara, terutama persiapan 

tentang materi yang akan diungkapkan.  Wartawan atau reporter 

harus menyiapkan terlebih dahulu materi-materi yang dianggap 

penting untuk diajukan nanti dalam wawancara agar data, fakta 

dan informasi yang diperoleh sangat menunjang materi yang 

diperlukan sesuai dengan topik yang dibicarakan. 

 Melibatkan Kepentingan Khalayak – Kepentingan khalayak 

merupakan suatu hal yang harus diutamakan pewarta saat 

melakukan wawancara.  Artinya, khalayak tidak asing dengan topik 

yang sedang dibicarakan. Dengan kata lain, pewawancara 

mengorek informasi, sebenarnya merepresentasikan kebutuhan 

khalayak, terutama untuk suatu kepastian.  Jadi bukan atas dasar 

kepentingan pribadi apalagi ”pesanan” pihak lain. 
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 Menimbulkan Spontanitas – Wawancara yang baik adalah 

wawancara yang dapat menimbulkan spontanitas jawaban. Untuk 

menimbulkan spontanitas, pewawancara perlu mempersiapkan 

bahan wawancara dengan matang, sehingga diharapkan diperoleh 

jawaban yang tetap sesuai dengan kepentingan dan tidak keluar 

dari topik yang dibicarakan. 

 Sebagai Pengendali – Ketika wawancara berlangsung sering kali 

terjadi dominasi antara pertanyaan dan jawaban.  Karenanya, 

seorang pewawancara harus tetap bertindak sebagai pengendali 

agar jawaban tidak keluar dari jalur.  Untuk dapat mengendalikan 

hal ini diperlukan pewawancara yang berwibawa, yaitu 

pewawancara yang menguasai permasalahan. 

 Mampu Mengembangkan Logika – Logika sangat diperlukan pada 

saat wawancara. Karena wawancara memang dimaksudkan untuk 

menggali fakta dan opini. Dengan adanya logika, khalayak dapat 

diyakinkan dan dapat menghindari wawancara yang terkesan 

debat kusir, saling menyerang untuk mempertahankan 

pendapatnya masing-masing. 

 

3) Konferensi Pers 

 Pernyataan yang disampaikan seseorang yang mewakili sebuah 

lembaga mengenai kegiatannya kepada para wartawan. Biasanya 

menyangkut citra lembaga, peristiwa yang sangat penting dan bersifat 

insidental. Tetapi, tidak jarang bersifat periodik, seperti konferensi pers 

menteri luar negeri, yang berlangsung seminggu sekali. Pada setiap 

konferensi pers, setiap wartawan memiliki hak yang sama untuk mengajukan 

pertanyaan kepada orang yang memberikan konferensi pers. Umumnya, lalu 

lintas informasi dalam konferensi pers dilakukan lewat dialog langsung. 

Tetapi ada juga konferensi pers yang menggunakan informasi tertulis yang 

dibagikan kepada para wartawan. Untuk melengkapi informasi tersebut, para 

wartawan diberi kesempatan untuk bertanya. 
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4) Press Release 

 Bisa diartikan sebagai siaran pers yang dikeluarkan oleh satu lembaga, 

satu organisasi atau seorang individu secara tertulis untuk para wartawan. Ia 

mewakili kepentingan lembaga, organisasi atau individu.  Itulah sebabnya 

media massa cetak yang besar, seperti Kompas tidak mau memuat siaran 

pers ini.  Lagipula tidak ada keharusan bagi wartawan untuk memuat siaran 

pers ini, juga tidak ada kesempatan bagi para wartawan untuk bertanya 

kepada pihak yang mengeluarkan siaran pers tentang siaran pers.  Inilah yang 

membedakannya dengan konferensi pers.  Tegasnya, pada press release tidak 

ada tanya jawab dengan wartawan dan narasumber., sedangkan pada 

konferensi pers ada. 

 

5) Cover Up 

 Adalah serangkaian wawancara yang dilakukan wartawan terhadap 

beberapa pihak.  Hal itu dimaksudkan untuk menyusun laporan yang 

dilengkapi dengan kaibat-akibat dan penagruh yang mungkin timbul dari 

suatu masalah atau kejadian aktual.  Laporan yang dihasilkan lebih dari 

sekedar berita lurus atau berita spot  

 

_________________________ 

 

Sumber Referensi : 

 

1. Effendy, Uchjana Onong. (1993). Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. 

PT.Citra Aditya Bakri : Bandung. 

2. Gunadi, YS. (1998). Himpunan Istilah Komunikasi. Grasindo: Jakarta 

3. Sudarman, Paryati. (2008). Menulis di Media Massa. Simbiosa Rekatama 

Media: Bandung. 

4. Sumadiria, Haris AA. (2008). Menulis Artikel dan Tajuk Rencana. Simbiosa 

Rekatama Media: Bandung. 

 


