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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori Dan Konsep  

1. Kompetensi  

Perlu dibedakan antara kompetensi dan kompeten.Kompetensi 

berkaitan dengan keterampilan, sedangkan kompeten erat kaitannya 

dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang.Seorang yang dikatakan 

kompeten adalah orang yang mengetahui bagaimana sesuatu dilakukan 

dan juga dapat menjelaskan mengapa hal tersebut dilakukan dengan 

caranya. Orang juga dikatakan kompeten ketika dia mengkonstruksi, 

mengatur dan menjelaskan makna melalui interaksinya dengan orang lain. 

Selain itu, dia kompeten memahami dan menampilkan kemampuan 

(ability) untuk mengubah sistem sosial secara keseluruhan.
13

 

Kathleen K. Reardon menjelaskan kompeten seseorang dalam 

berkomunikasi tidak hanya terbatas pada interaksi interpersonal, tetapi 

pada keseluruhan tingkatan komunikasi. Seseorang yang dikatakan sebagai 

komunikator kompeten adalah orang yang memiliki cara tersendiri dalam 

menjalin suatu hubungan dengan tetap saling menjaga saling pengertian 

dalam hubungan tersebut.
14

 

Sedangkan orang yang terampil atau yang memiliki kompetensi 

adalah orang yang tidak memerlukan pemahaman mengapa orang tersebut 

melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Kompetensi mempunyai arti 

yang sama dengan kata kemampuan, kecakapan, atau keahlian. Sedangkan 

Ford menerangkan bahwa kompetensi menunjuk pada: pertama, Perilaku 

seseorang yang menunjukkan adanya kecakapan atau kemampuan khusus. 

Kedua, Kecakapan merumuskan dan mewujudkan suatu usaha atau karya, 

yaitu dalam bentuk aktivitas yang mengarah pada tujuan dan terus-

menerus.Ketiga, Keefektivan perilaku dalam situasi yang relevan.
15

 

                                                             
13

 Engkus Kuswarno, Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi (Konsepsi, 

Pedoman,  dan contoh Pelaksanaannya), (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 120 
14

 Ibid, 121 
15

Ibid, 228 
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Trenholm dan Jensen menjelaskan bahwa memahami kompetensi 

dalam komunikasi bukan hal mudah. Mereka membagi dua tingkatan, 

yaitu: pertama, disebut tingkat permukaan (surface level). Tingkat ini 

disebut sebagai performativecompetence, yang meliputi bagian dari 

kompetensi yang dapat dilihat dari penampilan dan perilaku sehari-hari, 

misalnya kesigapan dalam memburu berita.Selain itu penampilan 

wartawan yang selalu menunjukkan identitas diri atau kartu pers pada saat 

melakukan tugas. 

Kedua, tingkat dalam (deeper level), meliputi segala sesuatu yang 

mesti diketahui yang dapat ditampilkan seseorang.Tingkat ini disebut 

sebagai process competence.Contohnya, pengetahuan wartawan tentang 

bidang tugasnya. Jika wartawan tersebut bertugas di bidang kehumasan, 

maka dia harus memiliki pengetahuan tentang seluk beluk kehumasan.
16

 

Kompetensi (Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Kompetensi Wartawan) adalah kemampuan tertentu yang 

menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan 

dan keterampilan.Wartawan dikatakan memiliki kompetensi apabila 

berbekal kemampuan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan 

profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan 

(memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan.Hal itu menyangkut 

kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.
17

 

Kompetensi komunikasi individu mungkin sangat tergantung dari 

satu situasi ke situasi yang lain.
18

 

Kompetensi dalam keterampilan berkomunikasi, seperti 

mendengarkan, sangat tergantung pada kemampuan kita untuk 

menafsirkan secara akurat tentang diri kita sendiri dan orang lain secara 

interpersonal. Orang sering salah perhitungan mengenai diri mereka 

sendiri dan orang lain, terutama karena masalah pesan-pesan dalam 

komunikasi verbal dan nonverbal. Oleh karena itu, ketepatan persepsi 

                                                             
16

Ibid, 229 
17

  Dewan pers, Standar Kompetensi Wartawan, (Jakarta: Dewan pers, 2010), 6-7 
18

  Michael Kaye, Communication Management, (Australia: Prentice Hall, 1994), 13 
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dalam berkomunikasi diperlukan untuk memastikan secara lebih lengkap 

tentang orang lain yang kita amati.
19

 

Kompetensi menurut Spencer dan Spencer adalah sebagai 

karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan 

secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki 

suatu jabatan.
20

 Sedangkan menurut Becker and Ulrich bahwa competency 

refers to an individual’s knowledge, skill, ability or 

personalitycharacteristics that directly influence job performance. 

memiliki pengertian bahwa kompetensi mengandung aspek-aspek 

pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun 

karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.
21

 

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, Spencer and Spencer 

menjelaskan mengenai lima jenis karakteristik kompetensi sebagai berikut: 

a) Motif merupakan kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari 

tindakan. Motif mendorong, mengarahkan dan memilih perilaku 

menuju tindakan dan tujuan tertentu. 

b) Sifat merupakan faktor bawaan atau karakter dan respon yang 

konsisten terhadap informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata 

merupakan ciri fisik kompetensi seorang pilot tempur. 

c) Konsep diri atau gambaran diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri 

seseorang. Percaya diri merupakan keyekinan orang bahwa mereka 

dapat efektif pada setiap situasi. 

d) Pengetahuan adalah informasi dalam bidang tertentu. Pengetahuan 

adalah kompetensi yang kompleks yang mesti dimiliki seorang 

wartawan. 

e) Keterampilan adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik atau 

mental. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk 

berpikir analitis dan konseptual.
22

 

                                                             
19

Ibid, 50 
20

 R Palan, Competency Management, (Jakarta: PPM Indonesia, 2007), 56 
21

 Suparno, Peningkatan Kualitas Pembelajaran, (Jakarta: Depdiknas, 2005), 24 
22

 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 327 
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Seorang wartawan harus memenuhi syarat-syarat atau kompetensi 

kewartawanan sebagai berikut:  

1. Memiliki dedikasi, yaitu sikap dan kemauan untuk bekerja keras, 

bekerja penuh dan bekerja sama, untuk menjalankan tugas-tugas 

sebagai wartawan.  

2. Memahami tugas-tugas wartawan yang beretika dan bermoral.  

3. Memiliki idealisme, yaitu semangat kewartawanan yang jujur, pantang 

menyerah, punya cita-cita untuk mencapai kejayaan wartawan. 
23

 

Disamping persyaratan kompetensi di atas, seorang wartawan 

harus mempunyai kompetensi kewartawanan sebagai berikut : 

1. Menguasai teknik-teknik pekerjaan jurnalistik, seperti teknik penulisan 

berita, teknik menyunting (editing) berita, dan teknik mengambil dan 

mengedit foto.  

2. Memiliki wawasan pengetahuan yang luas, yaitu wartawan harus 

memiliki pengetahuan yang banyak tentang setiap berita yang akan 

dilaporkannya. 
24

 

Dalam teori kompetensi dikenal istilah traitsyaitu salah satu kata 

kunci untuk menjadi orang yang kompeten.Traits adalah kelebihan-

kelebihan dasar yang dimiliki seseorang sebagai personal atau individu. 

Richard Boyatzis (1982) menyatakan kompetensi adalah karakteristik 

mendasar seseorang yang dapat berupa motif, trait, skill, peranan tertentu 

atau pengetahuan tertentu yang dikuasai.
25

 

Menurut kamus Webster traits adalah kualitas tertentu di dalam diri 

seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lainatau karakteristik 

bawaan, misalnya karakter personal, kuriositas (dorongan untuk 

ingintahu), dan lain-lain. Cristopher L. Heffner menyatakan traits berbeda 

dengan state. Trait adalah karakteristik bawaan yang relatif lebih 

                                                             
23

 Dja‟far Asegaf, jurnalistik masa kini: pengantar ke praktek kewartawanan, (Jakarta, 

ghalia Indonesia, 2000), 18-19 
24

Ibid, 72 
25

 Ubaedy, Kompetensi Kunci Dalam Berprestasi: Career, Business & Life, (Jakarta: Bee 

Media Indonesia), 5 
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permanen, sehingga bisa dijadikan alat untuk memprediksi tindakan 

seseorang (watak). Sedangkan state bersifat lebih kondisional atau 

sementara, misalnya marah, kecewa, ketidakpuasan dan seterusnya. 
26

Ciri-

ciri kompetensimenjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan 

seseorang dalam mentransfer skill dan pengetahuan terhadap situasi baru, 

lingkungan baru atau tugas-tugas baru. Defenisi ini mengandung 

pengertian bahwa orang akan disebut kompeten kalau yang bersangkutan 

punyai ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Hasil kerjanya bagus berdasarkan standar yang telah ditetapkan; 

2. Menempuh cara atau proses yang bagus dalam menangani pekerjaan;  

3. Punyai kelihaian yang tinggi dalam meresponi ketidakpastian dan 

perubahan;  

4. Punya kapasitas yang bagus dalam menangani kompleksitas.  

5. Punya kemampuan dalam beradaptasi dengan situasi baru, tugas baru 

atau lingkungan baru.  

Pendapat Ubaedy di atas mendekati ciri-ciri kompetensi wartawan 

yang dibutuhkan dalam dunia pers, yaitu : 

a. Memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai dengan standar perusahaan 

surat kabar ia bertugas;  

b. Memiliki etika di dalam mendapatkan dan menuliskan berita.  

c. Memiliki kemampuan mengatasi permasalahan di lapangan ketika 

sedang bertugas.  

d. Memiliki pengetahuan atau mampu menguasai pengetahuan tentang 

fakta-fakta yang sedang diamatinya.  

e. Memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja 

maupun lingkungan dimana ia mendapatkan berita.  

2. Model dan Kategori Kompetensi 

 Berdasarkan rumusan dewan pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 

Tentang Standar Kompetensi Wartawan ada tiga kategori kompetensi yang 

harus dipunyai seorang jurnalis, antara lain:  
                                                             

26
Ibid, 74 
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a. Kesadaran (awareness), mencakup kesadaran tentang etika dan hokum, 

kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi 

b. Pengetahuan (knowledge) mencakup teoridan prinsip jurnalistik, 

pengetahuan umum dan khusus 

c. Keterampilan (skill), mencakuo kegiatan 6 M(mencari, memperoleh, 

memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), 

melakukan riset, analisis dan menggunakan alat dan teknologi 

informasi. 

Kompetensi wartawan yang dirumuskan ini merupakan hal 

mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang 

wartawan. 

Berdasarkan yang pernah dikemukan olehThe Pointer Institute 

(lembaga kajian media di amerika), sekolah nirlaba untuk jurnalisme yang 

terletak di St. Petersburg Florida Sekolah tersebut adalah pemilik koran 

The Tampa Bay Times, yang berdiri pada tanggal 29 Mei 1975, 

kompetensi jurnalis bisa digambarkan dalam sebuah bagan dengan nama 

“piramida kompetensi” sebagai berikut:  

Gambar 2.1. Piramida Kompetensi 

 
Sumber: Jurnalisme Masa Kini 
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a. Kesadaran (awareness) 

Kesadaran terdiri dari kepekaan Jurnalistik, yaitu memahami, 

menangkap dan mengungkap informasi tertentu yang bisa 

dikembangkan.Dan Jejaring lobi, membangun jejaring dengan 

narasumber, membina relasi, memanfaatkan akses, menambah dan 

memperbarui basis dan relasi, menjaga sikap professional dan 

integritas sebagai wartawan. 

Adapun kesadaran yang dimaksud disini adalah jurnalis 

menyadari bahwa setiap tindakan jurnalistiknya itu akan dipengaruhi 

oleh hukum, etika dan norma-norma. 

a) Kesadaran Etika, dengan kesadaran ini setiap perilaku jurnalis akan 

mengacu pada kode etik yang berlaku. 

b) Kesadaran Hukum, hukum yang harus dipegang teguh oleh 

seorang jurnalis adalah UU Pokok Pers (nomor 0/1999). 

c) Kesadaran Karier, adanya jenjang karier dalam kerja jurnalistik, 

artinya wartawan harus sadar bahwa dia harus merintis karier dari 

reporter terlebih dahulu untuk masuk kejenjang yang lebih tinggi 

seperti redaktur. 

b. Pengetahuan (knowledge) 

Wartawan dituntut memiliki pengetahuan umum dan khusus 

serta teori dan prinsip jurnalistik dan dalam menjalankan profesinya. 

Jurnalis adalah seorang ilmuan, sebab ia bekerja berdasarkan 

pengetahuan. Sebagai seorang ilmuan, jurnalis dituntut punya 

pengetahuan yang layak. 

a) Pengetahuan Umum, mencakup pengetahuan umum dasar, seperti 

ilmu budaya, politik, sejarah, sosial, atau ekonomi. Seorang 

jurnalis dituntut untuk terus belajar dan menambah 

pengetahuannya agar mampu menyajikan informasi yang layak 

kepada pembaca dan audiensnya. 

b) Pengetahuan Khusus, diperlukan bagi wartawan yang memilih atau 

ditugaskan pada liputan isu-isu spesifik. 
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c) Pengetahuan Teori Jurnalistik dan Komunikasi, seorang jurnalis 

belum tentu berasal dari lulusan Ilmu Komunikasi atau Bidang 

Jurnalistik. Tetapi mereka kebanyakan paham tentang teori 

jurnalisme dan komunikasi. 

c. Keterampilan (skills) 

Keterampilan yang harus dimiliki oleh wartawan adalah 

keterampilan peliputan (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan informasi).Keterampilan menggunakan 

alat dan teknologi informasi.Keterampilan riset dan investigasi.Dan 

keterampilan analisis dan arah pemberitaan. 

Keterampilan jurnalis adalah kecakapan atau kemampuan yang 

dimiliki seorang wartawan untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu 

memproduksi informasi. Keterampilan wartawan juga dibagi menjadi 

beberapa kategori antara lain: 

1) Keterampilan reportase mencakup kemampuan menulis, 

wawancara, dan melaporkan informasi secara akurat, jelas, bisa 

dipertanggung jawabkan dan layak untuk di publikasikan. Format 

dan gaya reportase terkait dengan bentuk media dan khalayaknya. 

2) Keterampilan penggunaan alat yang termasuk dalam jenis 

keterampilan ini adalah mengoperasikan komputer, Smatrphone 

dan kompetensi audiovisual. 

3) Keterampilan riset dan investigasi perlu dikembangkan untuk 

mempersiapkan dan memperkaya laporan jurnalistik serta 

merumuskan topik laporan. 

4) Keterampilan analisis dan arah pemberitaan mencakup kemampuan 

mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian 

mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut. Dengan 

demikian wartawan dapat memberikan penilaian atau arah 

perkembangan dari suatu berita.  

Kompetensi jurnalis yang telah dijelaskan di atas merupakan 

landasan untuk para jurnalis dalam membuat sebuah tulisan. Standar 

yang menjadi patokan baku dan merupakan pegangan ukuran dan 
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dasar. Sehingga dapat merumuskan kemampuan kerja yang mencakup 

aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan sikap kerja yang 

relevan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik.
27

 

3. Factor-Factor Yang Mempengaruhi Kompetensi 

Peningkatan kompetensi pekerja dipengaruhi oleh motivasi 

yang didapatnya. Motivasi adalah kebutuhan , keinginan atau 

pemikiran yang terus-menerus ada yang biasannya tidak disadari. 

Persepsi dan pikiran ini membawa seseorang untuk berprilaku dengan 

cara yang konsisten dengan motivasi tersebut.
28

 

Michael Zwell mengungkapkan bahwa terdapat beberapa factor 

yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai 

berikut, keyakinan dan Nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, karakteristik 

kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual,budaya 

organisasi dan pendidikan. 
29

 

4. Kompetensi Wartawan 

Mengutip panduan Dewan Pers, kompetensi wartawan adalah 

kemampuan seorang wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik yang 

menunjukkan pengetahuan dan tanggung jawab sesuai tuntutan 

profesionalisme yang dipersyaratkan.Wartawan profesional pada era 

informasi saat ini menghadapi tuntutan masyarakat dan perkembangan 

persoalan sosial yang tumbuh semakin kompleks.Untuk dapat menjawab 

tuntutan dan perkembangan tersebut wartawan harus memiliki dan terus 

menerus meningkatkan berbagai kompetensi yang diperlukan.
30

 

Standar kompetensi wartawan bertujuan untuk:
31

 

a. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. 

b. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers. 

                                                             
27

 Dewan pers, Op.Cit, 8-9 
28

 Dja‟far Asegaf, Op.Cit, 19  
29

 Wibowo, Op.Cit, 399. 
30

 Dewan Pers, 2005, Kompetensi Wartawan: Pedoman Peningkatan Profesionalisme 

Wartawan dan Kinerja Pers, Cetakan Ke-2, Jakarta: Dewan Pers didukung Friedrich Ebert 

Stiftung. 
31

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi 

Wartawan. 
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c. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.  

d. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus 

penghasil karya intelektual. 

e. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. 

f. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers. 

5. Berita 

Berita berasal dari bahasa sansekerta yakni vrit yang kemudian 

masuk dalam  bahasa inggris menjadi write, arti sebenarnya adalah “ada” 

atau “terjadi” sebagian ada yang menyebutkan vritta artinya “kejadian” 

atau “yang telah terjadi” . vritta masuk kedalam bahasa Indonesia  menjadi 

berita atau warta. Sedangkan berita adalah laporan tercepat dari suatu 

peristiwa atau kejadian yang factual, penting dan menarik bagi setiap besar 

pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka.
32

 

Dalam media massa saat ini tidak hanya dipandang sebagai 

informasiterbaru, tetapi sekaligus dipandang sebagai produk  wartawan 

yang terdapat dalam media maassa.
33

 

Keseluruhan bangunan naskah berita terdiri atas tiga unsure, yaitu 

headline (judul berita), lead (terad berita) dan body (kelengkapan berita). 

Selain nilai berita, prinsip lain dalam proses produksi berita adalah apa 

yang disebut kategori gambar, kategorinya diantarannya, hard news, soft 

news, spot news, develoving news dan continnuning news. Sedangkan 

untuk jenis-jenis berita adalah, straight news, deps news, investigasi news, 

interpretative news dan opinion news. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai 

kompetensi wartawan dalam membuat berita antara lain: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pers pada tahun  2015, 

dengan judul „Standar Kompetensi Wartawan Sumbangannya Bagi 

                                                             
32

  Asep,syamsul, Jurnalistik praktis, (Bandug: PT RemajaRosdakarya,2009),5. 
33

  Ermanto, menjadi wartawan handal dan professional, (Yogjakarta, Cinta Pena, 

2005),78. 
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Peningkatan Profesionalisme Wartawan”, yang diteliti oleh PR2MEDIA. 

Dalam jurnal ini membahas perlunya kompetensi untuk profesi yang disebut 

jurnalis yang profesionalisme, juga menggaris-bawahi perlunya SKW 

mengingat dewasa ini banyak permasalahan nasional, atau dunia, yang 

semakin kompleks. 

Guru jurnalistik Bill Kovach dalam bukunya “Blur” menyinggung 

semakin sulitnya menemukan kebenaran di tengah banjir informasi. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan triangulasi, dengan memadukan survei, focus 

group discussion dan analisis isi. Pendekatan ini digunakan untuk dapat 

memahami persoalan penelitian secara lebih baik, memberikan bukti-bukti 

yang lebih komprehensif dan memungkinkan peneliti melakukan verifikasi 

data dengan cara melakukan compare-contrast terhadap temuan-temuan 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan triangulasi ini termasuk dalam 

mixedmethods yang mengombinasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

Para peneliti menggunakan pendekatan triangulasi karena menilai pendekatan 

ini memungkinkan mereka  menjawab variasi pertanyaan penelitian yang tidak 

mungkin dapat dijawab hanya dari satu metode saja.
34

 

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian 

sebelumnya membahas tentang kompetensi wartawan sebagai seorang jurnalis 

yang professional terhadap profesinya sebagai seorang jurnalis 

Kedua, penelitian Sri Herwindya Baskara dan Firdastin Ruthnia 

Yudiningrum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu 

Komunikasi dengan judul “Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui 

Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi Wartawan” yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengoptimalan standar kompetensi wartawan tesebut.  

Yang mana diketahui bahwa wartawan adalah ujung tombak dalam 

produksi berita. Jika berita berkualitas maka pers pun akan berbobot. Untuk 

itu perlu adanya optimalisasi dari standar kompetensi wartawan supaya 

                                                             
34

 Dewan pers, studi kasus Standar Kompetensi Wartawan Sumbangannya Bagi 

Peningkatan Profesionalisme Wartawan, desember 2015, jurnal Dewan Pers 
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diterapkan secara mutlak dalam mencari, membuat berita, adapun yang harus 

diterapkan tersebut adalah kompetensi kesadaran, pengetahuan dan skils.
35

 

Ketiga, penelitian Udi Rusadi, peneliti madya pada puslitbang literasi 

dan profesi badan litbang SDM Kementrian komunikasi dan informatika 

dengan judul “kompetensi jurnalis sebagai actor dalam produksi berita media 

multiplatform”. Penelitian ini mengunakan metode studi kasus di perusahaan 

media Banjarmasin post di Kalimantan selatan.  

Sejalan dengan peranan struktur tersebut, para jurnalis sebagai human 

actor menyesuaikan kompetensinya dengan system manajemanmultiplatform 

yaitu menjalankan struktur dengan mengembangkan kompetensi dasar 

meliputi kesadaran diskursif, praktis dan motivasi kognitif dan 

mengembangkan kompetensilunak media online yaitu sikap kerja cepat, 

multitasking dan memilki orientasi kerja berjejaring social.
36

 

Keempat. Penelitian Sri Herwindya Baskara Wijaya dengan judul 

“Jurnalis Profesional: Sebuah Pengantar Konseptual Standar Kompetensi 

Profesi” Program Studi Ilmu Komunikasi FakultasIlmu Sosial Dan Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

seorang wartawan dilihat tingkat profesionalnya dari pengetahuan, 

keterampilan dan pengetahuannya. 

Dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar 

kompentensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar 

kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan.Standar 

kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan 

hak pribadi masyarakat.Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan 

wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi 

wartawan.
37
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Kelima, penelitan Alizan Rahman dengan studi kasus kompetensi 

wartawan surat kabar tribun pekanbaru, jurusan ilmu komunikasi universitas 

islam negeri sultan syaruf kasim riau,tahun 2010.   

Penelitian ini menggunakan data-data kwalitatif, dalam bentuk data 

primer maupun data sekunder.Pengumpulan data dilakukan melalui teknik 

wawancara dan kuesioner.Hasil analisasi terhadap pengolahan data kemudian 

dilakukan pembahasan dan dibandingkan dengan teori-teori dari berbagai 

literatur dan kemudian disimpulkan secara induktif.Indikator-indikator 

kompetensi yang diteliti antaralain (1) efisiensi, (2) kemampuan, (3) 

produktifitas kerja, dan (4) profesionalisme. Indikator efisiensi menggunakan 

sasaran-sasaran antaralain: jumlah berita, ketepatan waktu, variasi 

pemeberitaan, kreatifitas penulisan, dan inovasi pemberitaan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator efisiensi 

ada 59,5% responden berpendapat rata-rata efisiensi wartawan Tribun 

Pekanbaru baik/tinggi. Berdasarkan indikator kemampuan kerja ada 54% 

responden berpendapat rata-rata kemampuan kerja wartawan baik/tinggi. 

Berdasarkan indikator produktifitas ada 54% responden berpendapat 

produktifitas wartawan baik/tinggi. Berdasarkan indikator profesionalisme ada 

80,8% responden berpendapat profesionalisme wartawan rata-rata baik/ 

tinggi.
38

 

 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi wartawan dalam 

penulisan berita di organisasi AJI (Aliansi Jurnalis Independen) kota 

Pekanbaru. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penulis 

membuat model kerangka berpikir yang menjelaskan sistematika kerja 

penelitian yang beranjak dari konsep kompetensi jurnalis berdasarkan 

piramida kompetensi yang dikemukakan oleh The Pointer Institute (Lembaga 
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komunikasi, 2010. 1 
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kajian media di Amerika) dalam buku standar kompetensi wartawan, ini 

sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan kerangka pikir dijelaskan bahwa kompetensi 

wartawan dalam penulisan berita di organisasi AJI (Aliansi Jurnalis 

Independen) kota Pekanbaru, ukuran dalam pencapaian tugas dan 

kewajiban yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut: 

a. Kesadaran 

1. Kesadaran etika dan hukum, dengan adanya kesadaran wartawan 

mampu menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan 

sumber 

2. Kepekaan jurnalistik, naluri dan sikap diri wartawan dalam 

memahami, menangkap, dan mengungkap informasi. 

3. Jejaring dan lobi, membutuhkan jejaring dan lobi sebanyak-

banyaknya, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya 

Standar Kompetensi Wartawan 

(Dewan Pers) 

Kesadaran 

(Awareness) 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan  Keterampilan (skill) 

 

 

1. Etika dan hokum 

2. Kepekaan 

jurnalistik 

3. Jejaring dan lobi 

1. Umum 

2. Khusus 

3. Teori dan 

prinsip 

jurnalistik 

1. Peliputan 6M 

2.  alat teknologi 

3. Riset dan 

investigasi 

4. Analisis dan 

arah 

pemberitaan 

Kompetensi Wartawan 
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b. Pengetahuan 

1. Pengetahuan umum, mencakup pengetahuan dasar, seperti 

social,ekonomi, politik, dll 

2. Pengetahuan khusus,mencakup pengetahuan yang berkaitan 

dengan bidang liputan 

3. Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik, mencakup tentang 

pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik 

c. Keterampilan 

1. Keterampilan peliputan (enam M), mencakup keterampilan, 

mencari, memperoleh, memilki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan 

2. Keterampilan mengunakan alat dan teknologi informasi, 

mengunakan semua alat termasuk teknologi informasi yang 

dibutuhkan. 

3. Keterampilan riset dan invertigasi, mencakup kemampuan 

menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia 

4. Keterampilan analisi dan arah pemberitaan, mencakup kemampuan 

mengumpulkan, membaca,menyaring fakta dan data.  

 
 


