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BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Penyajian Data

Berikut ini penyajian data berdasarkan penelitian yang dilakukan di harian

surat kabar Pekanbaru Pos. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data

tentang analisis kebijakan redaksi dalam penentuan headline (judul berita)

halaman utama pada surat kabar Pekanbaru Pos. Untuk memperoleh data yang

sesuai dengan yang telah dikemukakan pada konsep operasional bab pendahuluan,

yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara  dan observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 09 Juni

sampai dengan 15 Agustus 2014 dengan beberapa staf redaksi surat kabar

Pekanbaru Pos yaitu Saidul Tombang selaku Pimpinan Redaksi dan M Syaifullah

selaku Redaktur Pelaksana. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa

pertanyaan seputar permasalahan dalam penelitian ini, yaitu analisis kebijakan

redaksi dala penentuan headline (judul berita) halaman utama pada surat kabar

Pekanbaru Pos.

Dokumentasi atau data-data yang diperoleh dari surat kabar Pekanbaru Pos

berupa contoh headline atau judul berita yang terbit pada halaman utama di surat

kabar Pekanbaru Pos. Data-data tersebut disajikan guna menunjang keakuratan

data dan sebagai bukti yang diperoleh pada saat penulis melakukan penelitian.

Sedangkan Observasi dilakukan penulis ketika melaksanakan penelitian

selama lebih kurang dua bulan yaitu pada tanggal 09 Juni sampai dengan 10
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Agustus 2014 di surat kabar Pekanbaru Pos. Observasi ini bertujuan untuk

mengamati secara langsung kebijakan redaksi surat kabar Pekanbaru Pos dalam

menentukan headline atau judul berita halaman utama.

Data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk wawancara dan

dipaparkan secara kualitatif. Adapun beberapa kebijakan redaksi surat kabar

Pekanbaru Pos berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam menentukan

headline atau judul berita halaman utama terdiri dari:

1. Melakukan Rapat Redaksi

Rapat redaksi dilakukan guna menentukan arah liputan kepada reporter

sekaligus memproyeksikan liputan khusus yang akan dijadikan headline utama

untuk terbit pada hari berikutnya, rapat proyeksi dipimpin langsung oleh pimpinan

redaksi, harian surat kabar Pekanbaru Pos menetapkan jadwal rapat proyeksi

kepada para reporter setiap hari senin hingga kamis setiap minggunya. Sedangkan

rapat gabungan yang diikuti oleh seluruh jajaran staf redaksi dan pemasaran

diadakan pada minggu pertama setiap bulannya yang dipimpin oleh pimpinan

umum harian surat kabar Pekanbaru Pos (Observasi penulis, Juli-Agustus 2014).

Adapun hal-hal yang dilakukan pimpinan redaksi dalam memimpin rapat

adalah sebagai berikut:

a) Memimpin jalannya rapat redaksi.

b) Mengevaluasi hasil kerja redaksi, baik itu dalam segi terbitan, liputan, dan

hal-hal lain yang dianggap perlu.

c) Memproyeksi target-terget yang ingin dicapai redaksi untuk ke depannya,

seperti, arah liputan, kebijakan liputan dan redaksi.
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d) Memberikan edukasi terhadap wartawan dan tim redaksi, mengedukasi

bagaimana cara liputan yang baik, etika dalam peliputan, dan segala

paraturan dalam menjalankan tugas di lapangan.

e) Mengontrol jalannya manajemen redaksi (Wawancara dengan Saidul

Tombang, Pimpinan Redaksi, 10 Juni 2014) .

Selain itu, biasanya setiap rapat redaksi seorang pimpinan redaksi

mengkoordinasikan kebijakan redaksi dan liputan. Menjaga kelancaran

komunikasi antara jajaran staf redaksi, reporter, redaktur dan fotografer.

memecahkan masalah yang timbul baik itu berkaitan dengan pemberitaan dan

masalah lainnya. Dan merencanakan liputan yang berkualitas (Wawancara dengan

M Syaifullah, Redaktur Pelaksana, 15 Juni 2014).

2. Menentukan Proyeksi Liputan Khusus

Dalam rapat proyeksi tentunya pimpinan redaksi akan memberikan

proyeksi liputan khusus kepada reporter untuk pengisi halaman utama, untuk itu

ada suatu hal yang harus diperhatikan reporter dalam mendapatkan dan membuat

berita yang diproyeksikan.

Karena liputan khusus merupakan sebuah peliputan yang disengaja, yang

dilahirkan dari hasil rapat redaksi dan dipastikan hasil berita dari liputan khusus

ini akan ditempatkan dan dijadikan headline halaman utama, hal yang

diperhatikan wartawan harus mengacu kepada kode etik jurnalistik, dilakukan

dengan cara yang benar, tidak menyalahi aturan, dalam hal ini seorang wartawan
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tidak boleh mendapatkan berita liputan khusus dengan cara ‘culas’, dalam artian

berbohong dalam mendapatkan data atau plagiat dari sumber lain.

Mendapatkan sebuah berita yang telah diproyeksikan, seorang wartawan

haruslah melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan dengan kerja keras,

tidak boleh putus asa, disinilah peran pimpinan redaksi dalam memberikan

motivasi dan semangat kepada wartawan apabila mendapatkan kesulitan di

lapangan, diupayakan untuk mencari cara dan jalan keluar terhadap suatu masalah

yang dihadapi wartawan.

Dalam liputan khusus ini nantinya wartawan tentu akan dibekali dengan

TOR atau Term of Referens, yaitu sebuah daftar pertanyaan yang ditujukan

kepada narasumber, di sini juga berisi latar belakang narasumber yang akan

diwawancarai, dan daftar narasumber.

Membuat berita yang diproyeksikan tentunya harus sesuai dengan pola

penulisan yang ada, berita dalam liputan khusus haruslah mendalam, berbeda

dengan gaya tulisan berita-berita lainnya, seperti berita staight news, talking news

dan lain sebagainya (Wawancara dengan Saidul Tombang, Pimpinan Redaksi, 10

Juni 2014).

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan wartawan Pekanbaru Pos

dalam membuat berita liputan khusus adalah sebagai berikut:

a) Reporter haruslah memperhatikan kaidah jurnalistik 5W+1H

b) Reporter wajib memenuhi kelengkapan berita, baik narasumber maupun

data berita.

c) Berita tidak menjiplak (plagiat) dari sumber lain atau internet.
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d) Berita yang dibuat sesuai fakta dan aktual (wawancara dengan M

Syaifullah, Redaktur Pelaksana, 15 Juni 2014)

3. Menentukan Angel atau Sisi Berita

Dalam penentuan headline atau judul berita, redaksi surat kabar Pekanbaru

Pos memilih sisi berita yang menarik dari sebuah peristiwa yang diberitakan

untuk dijadikan headline. Biasanya sisi lain itu diambil dari sisi humanisnya saja,

karena sisi humanis merupakan hal yang menarik dalam nilai sebuah berita, dan

dapat menjual.

Selain mengambil dari sisi humanisnya, kita juga mengambil sisi berita

dari besarnya peristiwa yang diberitakan, segala pertimbangan redaksi tentunya

tidak akan lari dari nilai-nilai berita yang ada (Wawancara dengan Pimpinan

Redaksi, Saidul Tombang, 20 Juni 2014).

Selain itu, berdasarkan pertimbangan redaksi, sisi lain sebuah berita yang

layak diangkat untuk halaman utama yakni dari sisi konflik. Hal ini karena sebuah

konflik menyangkut dengan khalayak luas sehingga berita yang disajikan pada

halaman utama dapat menarik pembaca (wawancara dengan M Syaifullah,

Redaktur Pelaksana, 28 Juni 2014).

4. Memilih Berita yang Menarik

Memilih berita yang menarik untuk dijadikan headline atau judul berita

sangat perlu dilakukan guna kepentingan dan keingintahuan pembaca, sebuah

berita dipilih untuk dijadikan headline halaman utama harus memiliki efek, dalam
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artian berita yang dipilih akan menimbulkan efek kepada pembaca, membuat

headline dari berita yang menarik tentunya untuk memenuhi permintaan pasar.

Jika berita sudah menarik tentunya koran akan laku di pasaran.

Jika koran laku di pasaran tentunya oplah secara otomatis juga ikut

terdongkrak naik, berita juga harus memiliki nilai marketing, hal ini karena

kebanyakan orang membeli koran karena tertarik dengan headline atau judul

berita pada halaman utama, bukan karena brand atau merk, saat ini sudah sangat

sedikit orang membeli koran karena kesetiaannya terhadap suatu brand atau merk,

bisa saja sebuah koran mainstream atau terbesar di Riau tidak laku di pasaran

karena memang pada hari tertentu berita yang menjadi headlinenya tidak menarik,

kejadian tersebut tidak tertutup kemungkinan bisa saja terjadi (Wawancara dengan

Saidul Tombang, Pimpinan Redaksi, 10 Juli 2014)

Surat kabar Pekanbaru Pos saat ini berusaha untuk memberikan warna

baru di dalam perwajahan koran di Riau dan berbeda dengan koran besar lainnya

di Pekanbaru, dalam beritanya Pekanbaru Pos berusaha semaksimal mungkin

mengulas lebih banyak isu mengenai perkembangan Kota Pekanbaru. Selain itu,

surat kabar Pekanbaru Pos juga tengah berjuang menjadikan koran industri di

tengah-tengah ketatnya persaingan persuratkabaran di Riau, untuk itu saat ini

kepentingan media surat kabar Pekanbaru Pos didasari oleh kepentingan

pemasaran atau marketing, artinya staf redaksi dan pemasaran dituntut untuk

saling bekerja sama dalam meningkatkan oplah penjualan koran setiap harinya, di

sinilah peran headline atau judul berita yang menarik dan dapat menjual sangat
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diandalkan (Wawancara dengan Saidul Tombang, Pimpinan Redaksi, 10 Juli

2014).

Adapun ideologi surat kabar Pekanbaru Pos berdasarkan kebijakan

redaksi, adalah sebagai berikut:

a) Mengawal dinamika perkembangan Kota Pekanbaru

b) Membela kepentingan masyarakat

c) Berisi hiburan dan pendidikan

d) Berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat (Wawancara dengan M

Syaifullah, Redaktur Pelaksana, 2 Juli 2014).

Dalam menentukan headline pemberitaan staf redaksi surat kabar

Pekanbaru Pos tidak mendapat intervensi atau pengaruh dari pemilik media,

sebagai koran profesional sejatinya dalam pemberitaan sebuah surat kabar tidak

dibenarkan adanya intervensi dari pihak manapun, meskipun demikian redaksi

juga harus mengacu kepada kode etik yang berlaku dan sudah ditentukan.

Menurut pimpinan redaksi, Saidul Tombang (Hasil wawancara pada 10

Juli 2014), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dari headline sebuah berita

untuk dimuat pada halaman utama, yaitu:

a) Berita harus lengkap memenuhi unsur rukun, syarat, dan kewajiban berita.

b) Berita harus bernilai lebih dari berita lainnya.

c) Berita diwajibkan memiliki lebih dari dua narasumber.

d) Berita memiliki nilai marketing atau dapat menjual.

e) Menggunakan kaidah jurnalistik.

f) Ringkas, menggunakan kalimat langsung.
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g) Kelengkapan data.

h) Adil dan berimbang. (Wawancara dengan Saidul Tombang, Pimpinan

Redaksi, 22 Juli 2014)

Setelah mendapatkan berita yang menarik dan dirasa telah memenuhi

syarat untuk ditempatkan pada halaman utama, selanjutnya proses yang dilakukan

redaksi harian surat kabar Pekanbaru Pos dalam menentukan headline atau judul

berita pada halaman utama. Meliputi beberapa proses, yaitu:

1) Menilai sebuah berita

Proses yang pertama yaitu menilai sebuah berita, sebuah berita dapat

ditempatkan untuk headline halaman utama karena berita tersebut nilainya lebih

dari pada yang lain.

2)  Mempertimbangan nilai berita

Pertimbangan news falue (nilai berita) merupakan salah satu kebijakan

redaksi yang sangat penting dalam penentuan headline halaman utama, sebuah

berita dapat diletakkan pada headline halaman utama karena berita tersebut up-tu

date atau terbaru, hal ini sesuai dengan tag line Pekanbaru Pos yakni Memang

Beda, artinya dalam setiap peliputan baik dari segi data, nilai berita, dan lain

sebagainya. Harian surat kabar Pekanbaru Pos berushaa untuk berbeda dengan

koran-koran lain di Pekanbaru, hal inilah yang akan dikedepankan (Wawancara

dengan Saidul Tombang, Pimpinan Redaksi, 20 Juni 2014).

Selain itu, berita layak sebagai headline apabila memiliki nilai eksklusif,

artinya kemungkinan berita ini tidak ada pada koran lain, berita inilah yang layak

untuk dijadikan headline halaman utama. Berita juga layak menjadi headline
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halaman utama karena besarnya berita tersebut. Misalnya seperti berita unjuk rasa

atau demo, besar di sini bisa dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas berita

tersebut, dan karena berita memiliki nilai kedekatan dengan pembaca, baik dari

sisi human interes, dan lain sebagainya (Wawancara dengan Saidul Tombang,

Pimpinan Redaksi, 20 Juni 2014).

3)  Melakukan rapat dewan redaksi.

Sebelum headline ditentukan, terlebih dahulu berita dari wartawan, di

distribusikan oleh koordinator liputan kepada redaktur, setelah berita masuk ke

redaktur, untuk selanjutnya proses menimbang (berdasarkan nilai berita yang telah

ditentukan) berita yang layak dijadikan headline halaman utama, baik dari segi

kelengkapan data, narasumber, berita hangat dan hal lain yang dianggap perlu.

Setelah berita melaui proses seleksi oleh redaktur dan pada akhirnya berita masuk

ke halaman utama, selanjutnya jajaran staf redaksi melakukan rapat dewan redaksi

(Wawancara dengan Saidul Tombang, Pimpinan Redaksi,  20 Juni 2014).

5. Menyesuaikan Headline dengan Kebutuhan Komersial

Dalam menentukan headline atau judul berita halaman utama, surat kabar

Pekanbaru Pos tentu saja sangat mempertimbangakan kebutuhan pasat atau

komersial, hal ini karena salah satu kebijakan surat kabar Pekanbaru Pos dalam

menulis dan menentukan headline halaman utama adalah marketing yakni tim

redaksi surat kabar Pekanbaru Pos berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar

(Wawancara dengan M Syaifullah, Redaktur Pelaksana, 5 Agustus 2014).
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Seorang pimpinan redaksi harus bisa membaca situasi dan kondisi

perkembangan berita hangat dan terbaru, guna membedah kebutuan pasar sesuai

dengan moment dan tren berita terkini. Bahkan untuk berita-berita tertentu,

pimpinan redaksi harus memberikan tenaga ekstra untuk berita tersebut, misalnya

ada peristiwa hebat di luar daerah, tim redaksi surat kabar Pekanbaru Pos akan

berusaha untuk mengirim wartawan dan fotografer ke daerah tersebut untuk

mendapatkan berita yang eksklusif dan menarik sehingga laku di pasaran, hal

inilah yang harus kita penuhi demi kebutuhan pasar (Wawancara dengan Saidul

Tombang, Pimpinan Redaksi, 5 Agustus 2014).

Tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi dan politik sangat berpengaruh

terhadap perkembangan pers di Indonesia termasuk di Kota Pekanbaru saat ini.

Pers tidak hanya membungkus informasi yang sifatnya edukatif dan informatif,

tetapi juga dituntut bersaing secara finansial dengan peningkatan oplah maupun

ratingnya.

Di sisi lain saat ini surat kabar Pekanbaru Pos dihadapkan pada sikap yang

profesional dan informasi yang berimbang dalam memberikan pemberitaan.

Seperti dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dinyatakan bahwa kebebasan pers

adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna

memenuhi kebutuhan yang hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam Kode Etik Jurnalistik juga dijelaskan wartawan harus bersikap independen,

menghasilkan berita yang akurat dan berimbang serta tidak beritikad buruk,

menempuh cara-cara yang profesional, menguji informasi, tidak mencampurkan
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antara fakta dengan opini yang menghakimi, menerapkan asas ‘praduga tak

bersalah’ dan tidak membuat berita bohong.

Fenomena yang terjadi saat ini menempatkan pers berada pada posisi yang

mungkin sulit. Surat kabar Pekanbaru Pos harus tetap menjaga idealis sebagai

lembaga pendidik. Di sisi lain kepentingan komersil membuat redaksi harus lebih

kreatif dan inovatif serta mengemas pesan atau informasi yang lebih beragam dan

menarik. Tuntutan peningkatan rating dan oplah penjualan akhirnya menempatkan

media di antara fungsi sebagai media informasi yang mendidik dengan

mempertimbangkan aspek komersial. (Wawancara dengan Saidul Tombang,

Pimpinan Redaksi, 5 Agustus 2014).


