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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga Negara.Tidak 

ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. 

Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan public 

karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenarandan keadilan, 

pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribdi masyarakat, musuh penjahat 

kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk. 

Dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar 

kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar 

kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalisme wartawan.
1
 

Kompetensi wartawan menjadi perlu sebagai bekal untuk mencapai 

profesionalisme wartawan.Pasokan informasi dan berita yang disajikan 

wartawan merupakan hasil karya wartawan yang berbasis pada kompetensi 

yang dimiliki wartawan itu sendiri.Kemampuan menulis dan kepiawaian 

berbicara, ketekunan kerja, dan pengetahuan yang memadai menjadi pijakan 

kompetensi yang harus ada dalam diri setiap wartawan.
2
 

Jurnalistik adalah suatu keterampilan dan pilihan profesi.Jurnalistik 

sebagai keterampilan tidak hanya mengharuskan pengetahuan yang cukup 

untuk memahaminya, tetapi juga harus digeluti layakanya para wartawan 

bekerja.Sikap untuk selalu mempertanyakan, piawai dalam wawancara, taktis 

dalam melakukan liputan, dan mampu menulis berita menjadi bukti jurnalis 

sebagai keterampilan. Bekerja pada bidang jurnalistik membutuhkan 

kemahiran untuk memahami dan menguasai jurnalistik, diperlukan proses 

pembelajaran yang komprehensif dan latihan yang dapat menambah 

keterampilan. Terampil dalam jurnalis pun tidak harus menjadikan seorang 

berkecimpung dan terjun kedalam dunia jurnalistik. Terampil wawancara 

dapat menjadikan kita sebagai pembicara yang ulung.Terampil menulis dapat 

                                                             
1
 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, UKJ AJI, (Jakarta Pusat: Aliansi Jurnalis 

Independen Indonesia, 2012), 17.  
2
 Yunus Syaifuddin, Jurnalistik Terapan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 41  



 2 

menjadikan kita sebagai penulis yang produktif dan mendapatkan income, 

itulah makan jurnalistik sebagai keterampilan.
3
 

Tantangan yang dihadapi jurnalis Indonesia saat ini sangat 

beragam.Mulai dari iklim kerja yang kurang mendukung, ancaman terhadap 

kelangsungan pekerjaan akibat krisis ekonomi atau salah pengelolaan, 

sehingga potensi untuk menjadi korban kekerasan.Sebagian dari masalah itu 

mungkin tak terhindarkan.Soal “keamanan” pekerjaan, misalnya.Penyebab 

dari masalah ini bisa jadi karena salah urus managemen atau memang Karena 

factor ekonomiyang sedang krisis. 

Namun, ada juga tantangan atau masalah akibat kesalahan jurnalis itu 

sendiri.misalnya karena kurang memahami undang-undang atau regulasi 

lainnya, lalu tidak sengaja menabrak apa yang sudah dilarang. Kurangnya 

pemahaman soal etika juga bisa membuat bermasalah sehingga kemudian 

diadukan ke dewan pers, atau malah kepolisi.Atau ada juga masalah yang 

muncul karena jurnalisnya memang tidak patuh pada sepernagkat etika 

tersebut.
4
 

Hal-hal yang dianggap berita yang kurang berkualitas masih saja 

ditemui di lapangan seperti berita yang tidak berimbang, tidak cover both side, 

cenderung partisan hingga hal-hal teknis seperti soal kelengkapan dan akurasi 

data, disiplin verifikasi, tampilan lay out dan lain-lain. Semua itu akarnya 

bersumber dari kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk para jurnalis 

yang memproduksi berita. 

Jika SDM jurnalis berkategori berkualitas tinggi, maka hasil karya 

jurnalistik mereka juga akan berkualitas baik. Sebaliknya jika SDM jurnalis 

berkualitas rendah maka karya jurnalistik mereka juga akan berkualitas 

rendah. Untuk itu diperlukan para jurnalis yang profesional sehingga mampu 

menghasilkan karya-karya jurnalistik yang profesional juga. 
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Profesi wartawan menuntut tanggung jawab yang memerlukan 

kesadaran tinggi dari pribadi-pribadi wartawan itu sendiri.Inilah yang dalam 

dunia jurnalistik yang disebut sebagai self perception wartawan atau persepsi 

diri para wartawan. Kesadaran tinggi ini hanya dapat dicapai apabila ia 

memiliki kecakapan dan keterampilan serta pengetahuan jurnalistik yang 

memadai dalam menjalankan profesinya baik yang diperolehnya melalui 

pelatihan atau pendidikan khusus maupun hasil bacaannya.
5
 

Penguna internet 60% persen atau sekitar 132 juta penduduk (APJII, 

akhir 2017) usia 17 hingga 45 tahun. Peranan media sangat penting untuk 

pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia.Untuk itu memang sangat 

diperlukan wartawan atau jurnalis yang mempunyai kompetensi memadai. 

Bila tidak, media justru akan merusak pembangunan kesejahteraan sosial, 

politik dan ekonomi Indonesia.
6
 

Dapat ditinjau saat ini beberapa jurnalis berasal dari latar belakang 

pendidikan yang diambil pada saat menempuh pedidikan tidak sama dengan 

pekerjaan yang ditekuninya. Banyak saat sekarang yang menjadi seorang 

jurnalis adalah dari jurusan lain, siapapun bisa jadi wartawan dengan syarat 

bisa menulis. Namun apakah dengan hanya memiliki kemampuan menulis, 

seorang wartawan bisa dikatakan berkompeten sesuai dengan standar 

kompetensi wartawan (SKW)..
7
 

Wartawan yang memiliki kompetensi melalui SKW disebut wartawan 

professional dalam peliputan.Dalam peliputan investigasi, wartawan 

berkompeten bukan hanya penting sebagai syarat peliputan, melainkan juga 

wartawan professional memahami hak dan kewajiban sebagai peliput. Karena 

itu, perlu sejumlah cara tersendiri untuk melakukan pengujian bagi wartawan 

berkompeten. Dalam hal ini, penerapan SKW memerlukan pedoman sebagai 

tolak ukur pengujian kompetensi wartawan.Tolak ukur utama profesi 
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berkaitan dengan kompetensi. Wartawan menjalani profesi sebagai penyampai 

isi pernyataan kepada manusia lain melalui medium komunikasi.
8
 

Berkaitan dengan kompetensi wartawan pertama-tama dengan 

kemampuan intelektual dan pengetahuan umum.Didalam kompetensi 

wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan 

berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kompetensi 

wartawan meliputi pertama: kesadaran (awareness); mencakup kesadaran 

tentang etika dan hokum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan 

lobi. Kedua; pengetahuan (knowledge) mencakup pengetahuan umum dan 

pengetahuan khusus. Ketiga: keterampilan (skill) mencakup kegiatan 6M 

(mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 

informasi, serta melakukan riset/investigasi, analisi/prediksi serta 

menggunakan alat dan teknologi informasi.
9
 

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus 

mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi 

dewan pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau 

lembaga pendidikan jurnalistik.Wartawan yang belum mengikuti uji 

kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai dengan standar 

kompetensi.
10

 

Dewan pers yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi 

kehidupan pers di Indonesia sudah menjadikan UKJ dengan nama Uji 

Kompetensi Jurnalis  (UKJ) sebagai program yang telah mulai dilaksanakan 

sejak tahun 2011. AJI pun memandang UKJ sebagai salah satu cara AJI untuk 

meningkatkan Profesionalisme, terutama ketaatan jurnalis kepada kode etik 

jurnalistik (KEJ), dan independen jurnalis anggota AJI.  

AJI memahami bahwa UKJ bukanlah program ekslusif milik AJI. 

Beberapa lembaga dan organisasi jurnalis lain yang sudah lolos verifikasi 
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sebagai lembaga penguji juga sudah memulai terlebih dahulu melaksanakan 

UKW. Karena itu ada beberapa anggota AJI yang telah mengikuti uji 

kompetensi sehingga mereka telah memiliki sertifikasi kompeten. Namun 

karena masih banyak AJI yang belum memiliki sertifikasi kompeten AJI 

merasa perlu menyelenggarakan program UKJ versi AJI yang diharapkan 

lebih mecerminkan atau sesuai dengan visi dan nilai-nilai perjuangan AJI.  

Sementara ini anggota AJI Indonesia yang sudah mengikuti UKJ 

sebanyak 847 orang dari 1800 anggota AJI Indonesia, dan sebanyak 971 orang 

yang tergabung dalam AJI Indonesia belum mengikuti UKJ. UKJ ini 

dilakukan oleh AJI Indonesia setiap bulannya harus mengadakan UKJ.  

Begitu juga dengan AJI pekanbaru yang telah berdiri sejak tahun 1998, 

Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) Pekanbaru terbentuk seiring dengan 

berubahnya rezim Dari Orde Baru ke Reformasi.Dan sudah 20 tahun AJI 

Pekanbaru ada dikota Pekanbaru. Pada tanggal 6 sampai 8 April 2018 Lalu, 

AJI Pekanbaru telah sukses melaksanakan UKJ untuk para jurnalis yang ingin 

ikut dalam ujian tersebut,  itu merupakan salah satu agenda AJI yang sejak 

lama didesakkan oleh banyak anggota AJI untuk menjawab problem 

Profesionalisme dan independensi jurnalis serta penegakan etika jurnalistik.  

Dengan penjelasan diatas penulis tertarik untuk memilih judul 

“Kompetensi Wartawan Dalam Penulisan Berita Pada Organisasi AJI 

(Aliansi Jurnalis Independen) Kota Pekanbaru”.Dengan ini penulis ingin 

melihat kelangsungan produktivitas wartawan AJI, serta langka jitu dalam 

bentuk penghargaan kompetensi wartawan yang beranjak dari sikap 

professional kerjanya. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan, maka penulis 

memandang perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang termuat 

dalam judul penelitian ini yaitu: 

1. Kompetensi Wartawan 

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan 

pengetahuan, pengalaman dan keahlian terhadap tugas dan peranannya. 
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Dan juga merupakan karakteristik dasar seseorang yang membuatnya 

sanggup menghasilkan prestasi unggul pada pekerjaan tertentu, peranan 

tertentu dan situasi tertentu.
11

 

2. Wartawan  

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan 

dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin,atau dalam definisi lain, 

wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan 

menyusun berita untuk dimuat dimedia massa, baik media cetak, 

elektronik maupun media online. 
12

 

3. Berita 

Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang 

sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari 

mulut ke mulut kepada orang ketiga atau lebih. 

4. AJI (Aliansi Jurnalis Independen)  

AJI merupakan salah satu organisasi jurnalis yang ada diindonesia, 

organisasi yang didalamnya terdapat jurnalis-jurnalis professional terhadap 

kualitas kerjanya. AJI merupakan organisasi profesi jurnalis, yang 

didirikan oleh para wartawan muda muda Indonesia pada tanggal 7 

Agustus 1994 di Bogor, Jawa Barat, melalui penandatanganan suatu 

deklarasi yang disebut “Deklarasi Sirnagalih” 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalah yang telah dipaparkan dapat suatu rumusan 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: Bagaimana kompetensi wartawan 

(Aliansi Jurnalis Independen) (AJI) Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Untuk mengetahui dan  menganalisis bagaimana kompetensi wartawan 

AJI (Aliansi Jurnalis Independen ) Pekanbaru dalam membuat berita, maka 

Kegunaan Penelitiannya adalah. 
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1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi wartawan AJI (Aliansi 

Jurnalis Independen) Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bahwa hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

wawasan dari hasil-hasil penelitian dibidang Ilmu Komunikasi 

khususnya Jurnalistik. 

c. Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan juga sabagai bahan 

informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, dan setiap bab terdiri 

dari sub-sub bab yang keseluruhannya yang merupakan satu kesatuan yang 

utuh dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu serta 

kerangka pikir. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian , teknik 

pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM  

  Bab ini terdapat latar belakang berdirinya AJI Pekanbaru, profil 

singkat AJI Pekanbaru, visi dan misi AJI Pekanbaru, susunan 

struktur AJI, Kode Etik AJI. 
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BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan penutup dan saran. 

 

 


