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

 

[1] 
 

HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M K B 

Nama Mata kuliah  :  Pengantar Jurnalistik 

Pertemuan   :  XII (Dua Belas) 

Topik/Pokok Bahasan :  Wartawan 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Pengertian Wartawan 

 Karakteristik Wartawan  

 Jenis – Jenis Wartawan 

 Profesi Wartawan  

 Menjadi Wartawan yang Baik 

___________________ 

 

SEBUAH karya jurnalistik tidak terlepas dari peran seorang wartawan.  

Wartawan merupakan tokoh sentral, Ia yang mencari, mengolah serta 

merumuskan suatu peristiwa sehingga tampil sebagai sebuah produk 

jurnalistik atau berita yang enak dan layak untuk dibaca.  Sebuah berita yang 

berkualitas tentunya dihasilkan dari tangan wartawan yang berkualitas pula.  

Pun sebaliknya, berita yang buruk, hanya datang dari wartawan yang ”buruk” 

pula.  Karenanya, guna mempertahankan kualitas dan nilai berita, seorang 

wartawan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan 

profesionalitasnya sebagai seorang pemburu berita.   

Seorang wartawan dipandang dari profesinya adalah sosok yang 

”serba tahu” bahkan muncul semacam pameo yang menyebutkan, semua 

orang mempunyai pengetahuan tentang hidup, tetapi yang paling tahu 

hanya tiga, yakni Tuhan, malaikat dan wartawan.  Tuhan mengetahui apa saja, 

malaikat mencatat segala peristiwa, dan wartawan tahu apa yang orang lain 

tidak tahu. Wartawan bukan hanya sekedar tahu ada kegiatan peresmian 

gedung, atau bukan hanya sekedar mengerti teknik wawancara yang 

terencana.  Lebih dari itu, ia tahu persis siapa saja pejabat yang korup dan 

berapa uang rakyak yang dirampoknya.   
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Wartawan tahu tanah yang dikosongkan penduduk itu akan dikapling 

untuk proyek apa.  Wartawan tahu berapa korban yang sebenarnya dalam 

sebuah kerusuhan massa. Seorang wartawan bahkan tahu skenario-skenario 

apa saja yang disembunyikan dari mata masyarakat.  Dan yang terpenting 

dari semua itu, wartawan tahu secara mendetail setiap intrik, polemik dan 

taktik dari pejabat maupun artis selebritis.  Karenanya, tidak berlebihan 

rasanya kalau wartawan ditasbihkan sebagai manusia ”serba tahu”. 

 

1) Pengertian Wartawan 

 Secara terminologis, wartawan atau jurnalis adalah seorang yang 

melakukan kegiatan jurnalisme, yaitu orang yang secara teratur menuliskan 

berita (berupa laporan). Laporan atau tulisannya tersebut kemudian 

dipublikasi pada media massa, seperti koran, majalah, radio, televisi, film atau 

internet. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1996 Pasal 1 dan 3 

juga dengan jelas disebutkan bahwa kewartawanan adalah suatu 

pekerjaan/kegiatan/usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, 

pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-

gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahaan, radio, televisi dan film,". 

Sedangkan dalam pengertian sempitnya, kewartawanan bisa dipahami 

sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan bentuk penulisan untuk 

media komunikasi massa (media of mass communication).  

 Dengan demikian, seorang wartawan adalah seseorang yang bekerja 

mencatat berbagai kejadian di masyarakat.  Wartawan mencari sumber 

mereka untuk ditulis dalam laporannya, dan mereka diharapkan untuk 

menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari 

sudut tertentu untuk melayani masyarakat. Merujuk definisi jurnalistik, yakni 

“catatan harian”, seorang wartawan mengerjakan pencarian fakta dan data 

dari peristiwa yang terjadi.  Semua catatannya dijadikan berita. Karenanya, 

peristiwa yang berlangsung di masyarakat belum berarti menjadi sebuah 

berita kalau belum dilaporkan oleh wartawan.   

  Wartawan adalah sebuah profesi yang penuh dengan etika dan tata 

cara maupun aturan dalam menjalankan tugasnya.  Oleh karena itu, setiap 
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orang yang melanggar aturan maupun kode etik tersebut dapat dikatakan 

bukan sebagai wartawan dan hasil karyanya pun bukan merupakan karya 

jurnalistik. Istilah wartawan itu sendiri baru muncul di Indonesia setelah 

masuknya pengaruh Ilmu Komunikasi yang berkiblat ke Amerika.  Istilah ini 

berimbas pada penamaan seputar posisi kewartawanan, misalnya "redaktur" 

menjadi "editor".  

 Pada saat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berdiri, terjadi kesadaran 

tentang istilah jurnalis.  Menurut AJI, jurnalis adalah profesi atau penamaan 

seseorang yang pekerjaannya berhubungan dengan isi media massa.  Jurnalis 

meliputi juga kolumnis, penulis lepas, fotografer, dan desain grafis editorial.  

Akan tetapi, pada kenyataan referensi penggunaannya, istilah jurnalis lebih 

mengacu pada definisi wartawan. Sementara itu, dalam pendefinisian 

wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyebutkan, ”Wartawan 

adalah pihak yang berhubungan dengan kegiatan tulis menulis, di antaranya 

mencari data (riset, liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya”. 

Organisasi wartawan itu menuntut wartawan untuk bersikap objektif, hal ini 

berbeda dengan penulis kolom yang bisa mengemukakan subjektivitasnya. 

 

2) Karakteristik Wartawan  

  Tidak ada landasan baku yang menyebutkan tentang ciri atau 

karakteristik seorang wartawan.  Bagi pihak yang tidak suka dengan profesi 

ini, wartawan tak ubahnya lalat yang mengganggu acara piknik. Namun, 

Napoleon Bonaparte, kaisar dari Prancis menggambarkan sosok wartawan 

sebagai berikut : “Wartawan itu cerewet, pengecam, penasihat, pengawas, 

penguasa, dan guru bangsa.  Empat surat kabar musuh lebih aku takuti 

daripada seribu bayonet di medan perang,”. 

 Cerewet; Karena wartawan harus bertanya, menggali informasi 

sedalam dan sedetil mungkin tentang suatu peristiwa atau 

permasalahan, untuk dilaporkan kepada publik. Peliputan peristiwa 

pasti memerlukan wawancara. Untuk wawancara, seorang wartawan 

tentunya harus banyak bertanya alias cerewet. 
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 Pengecam; Karena wartawan sejatinya adalah figur yang idealis. 

Secara langsung atau tidak langsung, eksplisit ataupun implisit, 

wartawan mengecam ketidakberesan, pejabat korup, masyarakat 

yang tidak disiplin atau tidak taat aturan.  Wartawan sebagai sosok 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme senantiasa 

menginginkan semua berjalan pada jalurnya, pada rule nya, sesuai 

dengan aturan, dan tidak menyukai berbagai penyimpangan apalagi 

penyelewengan. 

 Penasihat; Karena wartawan menjalankan fungsi mendidik (to 

educate). Mendidik pembacanya supaya taat asas, mengendalikan 

pemikiran dan sikap mereka melalui tulisannya.  Tanpa harus 

terkesan dan terasa menggurui, dengan menyajikan sebuah 

informasi penting dan menarik, sebenarnya wartawan sedang 

menjadi penasihat bagi banyak orang (pembaca). 

 Pengawas; Karena wartawan menjalankan peran sebagai pengawas 

kinerja pemerintah dan perilaku masyarakat (social control).  

Wartawan adalah mata dan telinga masyarakat.  Semua peristiwa 

penting tidak akan luput dari pantauan wartawan, baik penting 

dalam pengertian menyangkut orang penting (public figur, pejabat) 

maupun menyangkut kepentingan umum. 

 Penguasa; Karena wartawan adalah pengendali arus informasi.  

Wartawan menentukan apa yang penting dan tidak serta 

menentukan apa yang mesti dipikirkan oleh publik, bahkan mampu 

mengarahkan –langsung atau tidak langsung– bagaimana publik 

harus menyikapi sebuah masalah.    

 Guru Bangsa; Karena wartawan seperti penasihat, wartawan 

mendidik pembacanya dalam berbagai hal.  Pesan yang terkandung 

dalam sebuah informasi atau berita yang ditulis wartawan adalah 

didikan wartawan. 

Sementara itu, James Gordon Bennet pendiri The New York Herald 

mengatakan bahwa wartawan sebagai “Separuh diplomat dan separuh 

detektif” (dalam Lubis, 1963).  Separuh diplomat artinya wartawan harus 
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pandai bergaul dengan semua orang dari berbagai lapisan dan latar belakang 

yang berbeda dengan sifat dan mataknya yang berbeda pula.  Sedangkan 

separuh detektif, berarti wartawan harus mempunyai hidung yang ‟panjang‟ 

agar mampu „mencium‟ berita (nose for news).  Artinya, peka terhadap apa 

yang akan terjadi atau mungkin akan terjadi dan dimana terdapat sumber-

sumber berita. 

Tentunya, semua karakter wartawan di atas hanya ada pada wartawan 

profesional, yakni yang menguasai teknik jurnalistik, paham bidang 

liputannya, serta patuh dan taat kepada kode etik.  Sejatinya, seorang 

wartawan harus loyal kepada publik dan kebenaran.  Kebenaran dalam 

jurnalistik, parameternya adalah ”faktual”, sesuai fakta dan data serta tidak 

ada yang dimanipulir. Sementara wartawan yang menjadi pemeras, pencari 

”amplop” atau yang menggadaikan profesinya, jelas bukan masuk ke dalam 

kategori wartawan profesional.  Mereka tak ubahnya wartawan gadungan, 

wartawan bodong (ilegal), wartawan bodreks (suka bikin pusing), wartawan 

muntaber (muncul tanpa berita) yang hanya merusak citra insan pers.   

 

3) Jenis – Jenis Wartawan 

Berdasarkan tugas yang dikerjakannya, wartawan terdiri atas dua, 

yakni reporter dan editor.  Reporter asal kata dari report (laporan).  Orang 

yang membawa laporannya disebut pelapor. Pewarta, jurnalis, wartawan, 

koresponden, termasuk golongan reporter karena pekerjaannya mencari dan 

menulis berita. Sementara Editor disebut redacteur (prancis/belanda), di 

indonesiakan menjadi redaktur (Rosihan, 1966). Wartawan yang menjabat 

redaktur biasanya mengetuai sidang atau dewan redaksi. Tugasnya 

menyunting, menolak, menerima berita untuk dimuat.  

Sementara sifat pekerjaannya, sebagai pelaksana kebijakan yang 

digariskan pemimpin redaksi, atau chief editor (Ingggris), redacteur en chef 

(Prancis) atau hoofdredacteur (Belanda). Jadi, reporter adalah orang yang 

mencari, menghimpun dan menulis berita, sedangkan redaktur adalah orang 

yang menilai, menyunting dan menempatkannya dalam koran (Rosihan, 
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1996). Sementara itu, berdasarkan karakter dari tugas kejirnalistikannya, 

seorang wartawan sedikitnya dapat dibedakan atas : 

 Wartawan Profesional – Adalah wartawan yang menjadikan 

kegiatan atau tugas kejurnalistikannya sebagai profesi/pekerjaan. 

 Wartawan Freelance – Adalah wartawan yang tidak tergantung 

pada satu media pers. Ia melakukan kegiatan kejurnalistikannya, 

namun karya yang dihasilkan dapat dikirimkan ke berbagai media.  

Karenanya, ia tidak terikat pada satu media pers saja. 

 Koresponden – Istilah ini sering digunakan untuk menyebut 

wartawan yang berada di daerah-daerah dan tidak berada dalam 

satu wilayah kota dengan pusat media pers tempat mereka bekerja.  

Berita yang dibuat oleh koresponden biasanya dikirmkan melalui 

pos, faksimili, telepon, e-mail, streaming maupun sarana 

komunikasi modern lainnya melalui internet. 

 Wartawan Kantor Berita – Adalah wartawan dari suatu kantor berita 

atau press news agency. Wartawan ini mencari berita untuk suatu 

kantor berita kemudian berita tersebut disalurkan atau dijual ke 

lembaga penerbitan atau media pers lain yang membutuhkan. 

 

4) Profesi Wartawan  

 Wartawan adalah sebuah profesi.  Hal ini menunjukkan bahwa seorang 

wartawan adalah seseorang yang memiliki keterampilan tertentu.  

Keterampilan yang paling utama dari seorang wartawan adalah penguasaan 

ilmu Jurnalistik sebagai dasar dan landasan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Selain itu, seorang wartawan profesional harus menguasai teknik-

teknik jurnalistik, meliputi teknik reportase (meliput, wawancara, dan menulis 

berita/feature/artikel), penguasaan masalah yang diliput atau ditulis, serta 

memahami dan mentaati kode etik jurnalistik yang digariskan. Sebagai 

seorang wartawan yang menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, ia 

dituntut memiliki integritas atau kepribadian yang baik, baik integritas dari 

segi moral maupun intelektual. Pasalnya, profesi wartawan sangatlah berbeda 
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dengan profesi atau bidang pekerjaan lainnya.   Seorang wartawan dituntut 

untuk tanggap terhadap semua gejala sosial di masyarakat.   

 Mengingat fungsi pers sendiri adalah sebagai kontrol sosial, maka 

seorang wartawan dituntut memiliki kepedulian terhadap gejala sosial. 

Dengan tugas tersebut, ia dituntut untuk menyampaikan kebenaran kepada 

masyarakat melalui informasi yang dipublikasikannya. Profesi wartawan bagi 

sebagian pihak dianggap sebagai bidang yang ”menggiurkan” sekaligus 

”menakutkan”. Karenanya, seorang wartawan diibaratkan sebuah pisau tajam, 

yang setiap saat siap mengupas apa saja dan terhadap siapa saja yang 

berkaitan dengannya. 

 

4.1 Wartawan Sebagai Profesi 

Wartawan adalah profesi, karena setidaknya memenuhi dua unsur 

profesi, yakni pekerjaannya didedikasikan untuk masyarakat umum, dan 

dinaungi oleh sebuah organisasi profesi.  Karenanya, seorang wartawan 

adalah seorang yang profesional di bidangnya, karena terdapatnya asosiasi 

wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis 

Independen (AJI), dan masih banyak asosiasi wartawan lainnya.  Selain itu, 

juga terdapatnya kode etik wartawan. Profesionalitas wartawan sendiri sudah 

diatur dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang dilandasi oleh 

Undang-Undang Pers no. 40 tahun 1999.  Merujuk pada KEWI tersebut, maka 

yang dimaksud dengan wartawan profesional adalah wartawan yang 

mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku 

baik UU Pers maupun kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi wartawan atau 

kesepakatan berbagai asosiasi wartawan.  Selain itu, untuk melaksanakan 

pekerjaan atau tugas jurnalistik maka diperlukan keahlian jurnalistik yang 

didapatkan dari pendidikan khusus. 

Sementara menurut Budiman Hartoyo (1999) yang dimaksud dengan 

wartawan profesional adalah yang memahami tugasnya, yang memiliki skill 

(ketrampilan), seperti melakukan reportase, wawancara, dan menulis berita 

atau feature yang bagus dan akurat, dengan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar.  Dengan demikian, wartawan profesional dapat disimpulkan sebagai 
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seseorang yang memahami tugasnya, memiliki keterampilan untuk 

melakukan reportase dan mengolah karya-karya jurnalistik sesuai dengan 

nilai yang berlaku, memiliki independensi dari objek liputan dan kekuasaan, 

memiliki hati nurani serta memegang teguh kode etik jurnalistik yang diatur 

oleh organisasi profesi yang diikutinya. Sementara itu, pada KEWI pasal 2 

disebutkan bahwa ”Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang 

profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.  Hal tersebut 

mengandung penafsiran mengenai cara-cara yang profesional dari seorang 

wartawan dalam menjalankan tugas kejurnalistikannya, antara lain : 

 Menunjukkan identitas diri kepada narasumber. 

 Menghormati hak privasi. 

 Tidak menyuap. 

 Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; 

pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara 

dilengkapi keterangan sumber dan ditampilkan berimbang. 

 Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian 

gambar, foto, suara. 

 Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan 

wartawan lain sebagai karya sendiri. 

 Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk 

peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. 

 

4.2 Atribut Profesi Wartawan 

Di negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Swedia dan Swiss hak 

profesional yang mutlak yang dituntut para wartawan dilindungi pemerintah.  

Apapun kriteria yang menjadi sebuah profesi pada umumnya para wartawan 

melihat dunia mereka, dunia kewartawanan sebagai sebuah profesi.  Seorang 

wartawan adalah seorang yang profesional, seorang yang kompeten di 

bidangnya, punya kebanggaan profesi yang akan mereka pertahankan 

dengan cara apapun dan akan melindungi citranya dari berbagai gangguan 

dan ancaman yang akan merusaknya.  Profesionalisme menyangkut 

kecakapan, keterampilan, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. 
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Profesionalisme bahkan juga mempertajam kepekaan tentang aturan 

permainan, tentang etika tingkah laku. Profesionalisme wartawan juga terkait 

dengan keorganisasian wartawan sebagai sebuah profesi, seperti AJI, IJTI dan 

PWI. Asosiasi wartawan tersebut memfasilitasi usaha pengembangan 

wawasan dan keterampilan wartawan.  Namun, pada dasarnya, 

profesionalisme kewartawanan hampir sepenuhnya terletak pada lembaga 

pers tempat mereka bekerja, hal tersebut dikarenakan tergantung pada :  

 Sejauhmana lembaga pers masing-masing menempatkan 

wartawan sebagai seorang profesionali ataus ekedar tenaga kerja 

juga menfasilitasi secara memadai agar setiap wartawan mampu 

terus menignkatkan dan mempertajam profesinalisme sehingga 

mampu terus mengikuti perkembangan jaman. 

 Sejauhmana mana pula sebuah lembaga penerbitan pers 

memberikan gaji terhadap wartawan sesuai dengan standar 

profesional sehingga secara normatif seorang wartawan tak harus 

melakukan pelanggaran etika profesional. 

 Sejauhmana lembaga penerbitan memberikan perlindungan 

hukum terhadap wartawannya, baik dalam menghadapi gugatan 

hukum maupun politik dari pihak luar.   

 

Menurut Fraser Bond (1978) sedikitnya terdapat 4 (empat) macam 

atribut profesi wartawan, antara lain : 

 Otonomi; Kebebasan mengatur diri sendiri dalam melakukan 

pertimbangan dan menetapkan keorganisasian. 

 Komitmen; Menitikberatkan pada pelayanan, bukan keuntungan 

ekonomi pribadi. 

 Keahlian; Menjalankan suatu jasa yang unik dan esensial 

berdasarkan keterampilan intelektual serta sejumlah pelatihan 

pengetahuan sistematis. 

 Tanggungjawab; Kemampuan memenuhi kewajiban-kewajiban 

berdasarkan penerapan suatu kode etik. 
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4.3 Standard Profesi Wartawan 

Akademisi dan praktisi pers, Asep Syamsul Romli (2005) menyebutkan, 

wartawan profesional memiliki beberapa karakteristik yang menjadi standar 

atas profesinya tersebut, antara lain : 

 Menguasai Keterampilan Jurnalistik  – Seorang wartawan harus 

memiliki keahlian (expertise) menulis berita sesuai dengan kaidah-

kaidah jurnalistik. Ia harus menguasai teknik menulis berita, feature 

serta artikel.  Karenanya, seorang wartawan sejatinya adalah orang 

yang pernah menempuh pendidikan kejurnalistikan secara khusus 

atau setidaknya pernah mengikuti pelatihan dasar jurnalistik. Ia 

harus well trained, terlatih dengan baik dalam keterampilan 

jurnalistik yang meliputi, teknik pencarian berita dan penulisannya, 

di samping pemahaman yang baik tentang makna sebuah berita.  

Ia harus memahami apa itu berita, nilai berita, macam-macam 

berita, bagaimana mencarinya, dan kaidah umum penulisan berita. 

 Menguasai Bidang Liputan (Beat) – Idealnya, seorang wartawan 

harus menjadi seorang “generalis”, yakni memahami dan 

menguasai segala hal, sehingga mampu menulis dengan baik dan 

cermat tentang apa saja.  Namun yang terpenting, ia harus 

menguasai bidang liputan dengan baik.  Wartawan ekonomi 

misalnya, ia harus menguasai istilah-istilah dan teori-teori 

ekonomi. Wartawan kriminal, ia harus memahami segala sesuatu 

yang berhubungan dengan dunia kriminalitas, seperti sebutan-

sebutan, istilah atau kasus-kasus kriminal, demikian seterusnya. 

Jika seorang lulusan hukum, lantas ditugaskan untuk meliput 

peristiwa olahraga, maka langkah pertama yang harus dilakukan 

oleh yang bersangkutan adalah mempelajari dunia olahraga serta 

istilah-istilah yang berlaku di dunia itu. 

 Memahami Serta Mematuhi Etika Jurnalistik – Wartawan yang 

profesional memegang teguh etika jurnalistik. Di Indonesia sendiri, 

etika jurnalistik tersebut sudah terangkum dalam Kode Etik 

Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah ditetapkan Dewan Pers 
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sebagai Kode Etik Jurnalistik bagi para wartawan di Indonesia.  

Kepatuhan pada kode etik merupakan salah satu ciri 

profesionalisme, di samping keahlian, keterikatan, dan kebebasan. 

Dengan pedoman kode etik diharapkan wartawan tidak 

mencampuradukkan fakta dan opini dalam menulis berita, tidak 

menulis berita fitnah, sadis, dan cabul, dan paling utama, tidak 

“menggadaikan kebebasannya” dengan menerima amplop. 

Seorang wartawan profesional hanya akan menginformasikan 

suatu peristiwa yang benar dan faktual, tidak lebih dari itu. 

 

4.4 Penyimpangan Profesi Wartawan 

Ada mitos atau mungkin realitas yang menyebutkan bahwa wartawan 

adalah “manusia sakti”, untouchable (tidak tersentuh), serta aksesible (bebas 

akses).   Ia bisa mengurus apa saja dengan mudah dan lancar, serta mampu 

menembus rumitnya birokrasi dengan kartu pers (press card) sebagai kartu 

identitasnya. Di sebagian kasus, kenyataan tersebut memang merupakan 

sebuah realitas, dan dapat dibuktikan secara empiris. Seorang wartawan, 

dapat “semau gue” saat menjalankan aktivitasnya.  Bahkan, jika berhadapan 

dengan protokoler birokrasi, ia pun bisa dengan leluasa “slonong boy”.  Dan 

patut dicatat, tidak ada seorang pun yang berani melarangnya.  

Karenanya, segala “kemudahan” yang ada pada diri wartawan tersebut 

banyak disalahgunakan oleh sejumlah oknum masyarakat yang secara tiba-

tiba menjelma menjadi wartawan, lengkap dengan atributnya, semisal kartu 

pers, kamera, blocknote, tape recorder, dan tidak ketinggalan rompi yang 

bertuliskan “PERS” di punggungnya.  Bahkan, untuk menonjolkan identitas 

profesinya, tidak sedikit wartawan jenis ini menuliskan kata “PERS” tersebut 

pada kendaraannya, seperti pada plat nomor polisi (Nopol) motor, atau pada 

kaca depan/belakang mobil.  

Pasca pemerintahan Orde Baru lengser, yang ditandai sebagai babak 

baru kebebasan pers, maka banyak organisasi wartawan serta surat kabar 

yang bermunculan bak jamur di musim penghujan. Namun sayangnya, 

hegemoni kebebasan pers tidak diiringi oleh profesionalitas atas profesi 
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jurnalisme tersebut.  Alhasil, media pers yang ada hanya sebatas euforia 

semata, tanpa pengelolaan manajerial yang baik serta penerapan standar 

profesi. Akibatnya, kebebasan pers selain meniupkan angin segar juga 

menyuburkan tindak penyelewengan profesi oleh sejumlah oknum pemburu 

berita tersebut yang ditandai dengan bermunculan wartawan-wartawan yang 

tidak jelas identitasnya atau biasa disebut sebagai wartawan gadungan.  

Karenanya, sejak era reformasi bergulir, maka aktivitas wartawan 

“bodrex”, wartawan bodong, wartawan muntaber (muncul tanpa berita), 

wartawan WTS (warta tanpa suratkabar), wartawan “Tempo” (tempo terbit 

tempo tidak) semakin merajalela dan menjadi-jadi. Birokrat, pejabat, politisi, 

pengusaha, pegawai desa, guru dan kepala sekolah serta masyarakat pun 

menjadi “pusing tujuh keliling” dibuatnya. Semua jenis wartawan yang 

disebutkan di atas merupakan tipikal dari wartawan gadungan.  Seiring 

reformasi dan jatuhnya orde baru, wartawan gadungan tersebut tampil lebih 

berani dan terang-terangan beroperasi untuk menjalankan profesinya yang 

mengatasnamakan “wartawan”. Bahkan, dalam menjalankan aksinya, mereka 

dilengkapi dengan kartu pers. 

Dalam menjalankan profesinya, orientasi wartawan gadungan tidak 

lagi memakai kaidah jurnalistik, yang seharusnya menjadi landasan berpijak 

dalam menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, tetapi orientasi 

mereka sudah berubah menjadi “how to get a lot of money” atau bagaimana 

caranya untuk mendapatkan uang dengan berkedok sebagai wartawan.  

Akibatnya, berita yang dipublikasikan keluar dari konteks kaidah jurnalistik itu 

sendiri. Bahkan dalam perjalanannya, wartawan jenis ini tidak segan-segan 

melakukan tindak penipuan dan pemerasan.  Modusnya beragam, ada yang 

meminta uang untuk biaya perjalanan, mengajukan proposal kegiatan, atau 

biaya iklan.  

Selain wartawan gadungan, juga dikenal istilah wartawan amplop, 

kedua jenis wartawan ini serupa tapi tidak sama.  Wartawan gadungan jelas-

jelas tidak mempunyai penerbitan pers, sehingga ia tidak bisa menghasilkan 

karya jurnalistik.  Sementara wartawan amplop masih bernaung di salahsatu 

penerbitan pers, namun kerap mendapatkan amplop (baca: uang) dari 



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

 

[13] 
 

narasumber usai melakukan kegiatan peliputan.  Persamaan di antara 

keduanya yakni praktek amplopisme yang nyata-nyata menjadi tujuan utama 

dari gerak dan kinerja keduanya. Namun, jika dipandang dari segi realitas 

sosial, pemberian amplop kepada wartawan saat ini telah dipandang sebagai 

sesuatu yang wajar, lumrah, bahkan “wajib”.  Biasanya, pemberian amplop 

oleh narasumber kepada wartawan diniatkan sebagai pengganti uang 

transport atau “uang bensin” bukan sebagai sogokan.   

Kendati ada banyak yang bersifat sogokan jika materi berita berkaitan 

dengan kasus seseorang atau lembaga. Sedangkan dari sudut pandang etika 

profesi, apapun niat dan tujuannya, pemberian amplop kepada wartawan 

secara etika jelas membuat citra wartawan semakin merosot, baik di mata 

narasumber maupun masyarakat. Bahkan pemberian amplop bagi sebagian 

pendapat adalah sebuah penghinaan terhadap profesi wartawan. Lagipula 

pemberian amplop jelas melanggar etika profesi wartawan.  Pasal lima Kode 

Etik Wartawan Indonesia (KEWI) menyebutkan, wartawan Indonesia tidak 

menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Pasal ini jelas 

menafsirkan bahwa wartawan Indonesia dilarang menerima suap, dengan 

cara tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun.  Hal ini semata untuk 

menjaga profesi wartawan itu sendiri.   

Terkait dengan penyimpangan profesi wartawan sebagaimana 

dipaparkan di atas, Tim AJI Surabaya (2001) dalam bukunya “Amplop Candu 

Bagi Jurnalis” memaparkan sedikitnya terdapat beberapa pola penyimpangan 

yang dilakukan profesi wartawan, di antaranya : 

 Pola Pasif – Dengan pola ini, seorang wartawan hanya menerima 

amplop dari narasumber. Disebut pasif karena mereka tidak 

meminta, namun menerima kalau narasumber memberi.  Pola ini 

biasanya dilakukan wartawan yang bekerja di perusahaan kecil dan 

menengah yang kurang memberikan gaji yang layak bagi 

wartawannya. Namun, penyimpangan ini juga dilakukan oleh 

wartawan yang bekerja di perusahaan besar, tetapi tidak memiliki 

peraturan yang tegas soal amplop.  Wartawan ini dikenal sebagai 

tipe ”kucing” yang jinak dan manis setelah dilempar ikan. 
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 Pola Aktif/Agresif – Pola penyimpangan ini dilakukan oleh 

wartawan yang bekerja pada surat kabar yang ”alakadarnya”.  

Modus operandinya, wartawan jenis ini meminta amplop kepada 

narasumber secara aktif, bergerilya secara perseorangan maupun 

bergerombol ke dinas-dinas pemerintahan atau perusahaan.  

Disebut surat kabar ”alakadarnya”, karena surat kabar jenis ini 

biasanya terbit untuk pertama kali sekaligus untuk terakhir kalinya, 

sedangkan wartawannya tetap aktif (pura-pura) mencari berita 

dengan tujuan mencari ”angpao” dari narasumber.  Karenanya, 

wartawan jenis ini tidak akan pernah menghasilkan sebuah karya 

jurnalistik.  Bahkan mungkin tidak pernah mendengar dan paham 

tentang formula 5W + 1H sebagai rumus menulis berita. 

 Pola Pemerasan – Penyimpangan profesi wartawan pola ini sudah 

memasuki ranah kriminalitas, karena telah melanggar salah satu 

delik pidana. Pasalnya Pola ini jelas-jelas merupakan tindak 

pemerasan yang dilakukan kepada orang lain.  Modusnya dengan 

cara mendatangi sumber berita atau narasumber yang bermasalah.  

Misalnya seorang pejabat yang sedang tersandung kasus korupsi 

atau perselingkuhan dengan rekan sekerja, maka wartawan tipikal 

pemeras akan mendatangi sang pejabat tersebut dan mengancam 

akan membeberkan kasusnya di media kalau pejabat 

bersangkutan tidak memberikan sejumlah uang kepadanya. 

 Pola Penipuan – Pola ini merupakan klimaks dari penyimpangan 

profesi wartawan, wartawan atau orang yang mengaku wartawan 

jenis ini tidak segan-segan menipu pejabat, politisi, direktur 

perusahaan, kepala sekolah, bahkan masyarakat umum.  Modus 

yang dilakukan wartawan jenis ini biasanya dengan mengedarkan 

daftar sumbangan kepada pejabat atau pengusaha untuk biaya 

suatu kegiatan amal yang fiktif, atau meminta sumbangan atas 

kematian rekannya sesama wartawan, padahal rekannya yang 

maksud masih segar bugar dan sehat wal afiat.  
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5) Menjadi Wartawan yang Baik 

Seorang wartawan dapat dikatakan baik apabila ia bekerja dengan 

segenap hati nurani (Coblentz, 1961).  Seorang wartawan yang berhati nurani 

harus memenuhi pikiran-pikirannya mengenai kebenaran dan keadilan, dan 

harus menyesuaikan diri pada nilai-nilai tinggi yang telah dibina publik untuk 

dirinya (William Randolph Hearst, 1961). Wujud konkrit dari hati nurani 

tersebut dalam kaitannya dengan tugas jurnalistik seorang wartawan adalah 

kesanggupannya dalam mentaati kode etik serta ketentuan pers yang 

berlaku.  

Selain itu, hati nurani pula lah yang mampu menyaring suatu berita 

yang layak muat, namun urung memuatnya karena pertimbangan 

kemanusiaan atau pertimbangan lainnya, yakni pertimbangan yang lebih 

bernilai ketimbang keuntungan finansial atau predikat ”pemberani” yang 

akan disandangnya. Selain itu, seorang wartawan yang baik menurut Arthur 

Brisbane (1950) harus dapat melihat sesuatu dengan jelas dan mampu 

melukiskannya dengan sederhana.  Selain itu, yang paling baik adalah yang 

sanggup mempertahankan konsistensi kesanggupan untuk merasa dengan 

kuatnya dan menyatakan perasaan-perasaan yang dalam dengan tulisan-

tulisannya.   

Sekaitan dengan itu, Duanne Bradley (1996) mengatakan bahwa 

wartawan yang baik harus memiliki sejumlah aset dan modal, di antaranya, 

pengetahuan, rasa ingin tahu (sense of knowing), daya tenaga hidup 

(vitalitas), nalar berdebat, kemampuan brainstorming (bertukar pikiran), 

keberanian, kejujuran serta keterampilan berbahasa, baik lisan apalagi tulisan. 

Sementara John Hohenberg (1977) mengemukakan sedikitnya ada 4 (empat) 

syarat untuk menjadi seorang wartawan yang baik, antara lain : 

 Tidak pernah berhenti mencari kebenaran 

 Maju terus menghadapi jaman yang berubah dan jangan 

menunggu sampai dikuasai olehnya. 

 Melaksanakan tugas-tugas yang berarti ada konsekuensinya bagi 

ummat manusia. 

 Memelihara suatu kebebasan yang tetap teguh. 
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Sedangkan Adinegoro (1961), salah seorang perintis pers Indonesia 

menambahkan bahwa wartawan yang baik harus memiliki sejumlah sifat yang 

mutlak ditanam dan dipupuk oleh seorang wartawan, di antaranya : 

 Minat mendalam terhadap masyarakat dan apa yang terjadi 

dengan manusianya. 

 Sikap ramah tamah terhadap segala jenis manusia dan pandai 

berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia --lebih baik lagi jika 

menguasai berbagai bahasa asing--. 

 Memiliki daya peneliti yang kuat dan setia kepada kebenaran. 

 Memiliki rasa tanggungjawab dan ketelitian. 

 Kerelaan mengerjakan lebih dari apa yang ditugaskan. 

 Kesanggupan bekerja cepat. 

 Selalu bersikap objektif. 

 Memiliki minat yang luas. 

 Memiliki daya analisis yang tajam. 

 Memiliki sikap reaktif. 

 Teliti dalam mengobservasi. 

 Suka membaca. 

 Suka memperkaya bahasa. 

 Seorang wartawan yang baik, menurut Mochtar Lubis (1963) harus 

mampu membuat laporannya sedemikian rupa, sehingga berita yang 

disajikannya menjadi ”hidup” dan pembaca dapat merasakan dan melihat apa 

yang ditulisnya seakan ia ikut melihat atau mengalaminya sendiri. Sedangkan 

J. Casey (1967) menilai bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang 

wartawan yang baik adalah, 1) Dia harus punya ”mata” yang tajam dan 

”telinga”  yang peka; 2) Dia harus bisa berbicara langsung ke pokok 

permasalahan serta bisa melihat dan memahami latar belakang dari apa yang 

dilihatnya; 3) Dia juga harus mampu menulis sebuah cerita sebagai sebuah 

realitas atau kenyataan yang saling berhubungan dan bukan kejadian yang 

terpisah-pisah 
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