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Maraknya pemberitaan online dengan nada yang beragam turut meramaikan dinamika
media online di Indonesia. Tak hanya media besar namun juga media yang benar benar baru
ikut menambah panas suasana. Pemberitaan di media online memang mengejar klik
pembaca karena berkaitan dengan jumlah pengiklan serta traffic website tersebut. Untuk
mengejar rate tersebut, banyak media online yang menerapkan prinsip jurnalisme sastratwi.
Konsep jurnalisme sastra hampir sama dengan news feature, dimana banyak
mendeskripsikan objek dengan pemilihan kata yang hampir sama dengan karya fiksi
sehingga lebih menarik. Penerapan jurnalisme sastra di Indonesia banyak digunakan media
online untuk mengejar klik, karena mengandung kata kata yang memang didesain menarik
untuk diklik. Kata kata yang menarik cenderung emosional ini tercermin dalam judul berita.
Namun berita seperti ini memiliki kelemahan kurang mendalam dan mendetail dalam
penyajian, oleh karena itu sering dibuat beragam judul yang saling bersinambungan atau
kadang terdapat pengulangan paragraph untuk mendapat informasi yang menyeluruh.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kecenderungan pemberitaan di media online
yang menganut prinsip jurnalisme sastra. Penelitian ini mengambil sampel media besar yang
memiliki pagerank tinggi. Media ini dipilih karena diasumsikan sering menjadi rujukan warga
dalam membaca berita secara online.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif serta
menggunakan metoda analisis isi. Focus penelitian pada headline media online tersebut
yang diakses pukul 4 sore selama 2 minggu. Metode yang digunakan adalah analisis isi
penerapan jurnalisme sastra berdasar konsep Masreb Sari Putra dan Robert Vare. Penelitian
ini diharapkan menambah kajian baru dalam new media terutama di newsroom serta
mampu menambah masukan untuk strategi iklan media online.
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The rise of online news with a diverse tone helped enliven the dynamics of online media in
Indonesia. Not only large media but also a truly new media come to add to the heat of the
atmosphere. News coverage in the online media is pursuing click readers because it is related to the
number of advertisers and traffic the website. To pursue this rate, many online media are applying
the principle of literary journalism.
The concept of literary journalism is similar to news feature, where many describe objects with word
selection similar to fiction so more interesting. The application of literary journalism in Indonesia is
widely used online media to pursue clicks, because it contains words that are designed to be
interesting to click. Interesting words tend to be emotionally reflected in the headline. But news like
this has weaknesses in depth and in detail in the presentation, therefore often made various titles
are continuous or sometimes there is a repetition of paragraphs to get comprehensive information.
The purpose of this study to describe the tendency of preaching in the online media that embraces
the principle of literary journalism. This study takes large media samples that have high pagerank.
This media is chosen because it is assumed to be a frequent reference of citizens in reading news
online.
This type of research is descriptive analysis with quantitative approach and using content analysis
method. Focus research on online media headlines are accessed at 4 pm for 2 weeks. The method
used is content analysis of literary journalism application based on the concept of Masreb Sari Putra
and Robert Vare. This research is expected to add new study in new media especially in newsroom
and able to add input to online media advertisement strategy.
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PENDAHULUAN
Teknologi memudahkan manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk
memudahkan aktivitas yang harus dilakukan. Dapat dijumpai dalam kehidupan sehari hari,
orang memegang smartphone dimanapun berada. Arus informasi cepat sampai dan cepat
responnya. Setiap orang dengan jempolnya melakukan banyak aktivitas melalui
smartphone. Satu informasi yang didapat cepat untuk dibaca, mudah untuk dibagi, bahkan
kadang tanpa konfirmasi kebenaran informasinya. Potensi dari kemudahan teknologi ini
turut diramaikan oleh beragam situs yang menyajikan segala informasi dengan cepat.
Media penyedia informasi ini bersaing untuk mendapatkan klik dari pembaca. Banyak hal
dilakukan agar satu situs ramai dikunjungi. Salah satunya melalui judul berita yang
mengundang klik serta isi berita yang menyentuh emosi. Jenis tulisan yang dibuat
menyerupai feature namun fokus pada berita. Konsep jurnalisme sastra hampir sama
dengan news feature, dimana banyak mendeskripsikan objek dengan pemilihan kata yang
hampir sama dengan karya fiksi sehingga lebih menarik.
Feature adalah berita atau karangan khas yang berpijak pada fakta dan data yang diperoleh
melalui proses jurnalistik, dan tidak tunduk pada kaidah pola piramida terbalik dengan
rumus 5W1H. Feature menggunakan bahasa yang menarik perhatian banyak pembaca
dengan dibubuhi unsur yang menyentuh perasaan manusia (Suhaimi, 2011: 253).
Putra (2010 : 49) mendefinisikan jurnalisme sastra atau literary journalism sebagai bentuk
tulisan dimana fakta, data, informasi dan wawancara yang dikumpulkan serta ditulis dengan
elemen-elemen dan kaidah – kaidah sastra atau kebenaran yang dikemas dengan
menyentuh hati dan emosi pembaca. Bentuk penulisan ini juga disebut sebagai fakta yang
ditulis secara sastrawi (the literature of fact) dan merupakan hibrida sastra dan jurnalistik
(Putra, 2010 : 61-64).
Empat alat jurnalisme sastra yakni penyusunan adegan, dialog, sudut pandang orang ketiga,
dan pencatatan detail (Kurnia, 2002:43). Sementara menurut Farid Gaban, elemen
jurnalisme sastra adalah akurasi, keterlibatan, struktur, suara, tanggung jawab, dan
simbolisme (Gaban dalam Santana, 2002: 114).
Dari situs alexa, situs media online yang menempati posisi teratas antara lain:
Gambar 1 Screenshoot peringkat detik.com

(alexa.com, akses 5 Oktober 2017 pukul 10.30 WIB)
Gambar 2 Screenshoot peringkat kompas.com

(alexa.com, akses 5 Oktober 2017 pukul 10.30 WIB)
Gambar 3 Screenshoot peringkat jawapos.com

(alexa.com, akses 5 Oktober 2017 pukul 10.30 WIB)
Media besar ini menjadi rujukan netizen dalam sumber informasi yang dikonsumsi setiap
hari. Peneliti melakukan pengamatan terhadap 3 media yang sering diakses netizen, yakni
detik.com, kompas.com, dan jawapos.com selama 2 minggu. Peneliti mengamati berita yang
ditonjolkan setiap hari dari 3 media tersebut dan memilih satu berita untuk dianalisis untuk
membuktikan penerapan konsep jurnalisme sastra dalam pemberitaannya.

TINJAUAN TEORI/ KONSEP
Konsep Jurnalisme Sastra
Putra (2010 : 49) mendefinisikan jurnalisme sastra atau literary journalism sebagai bentuk
tulisan dimana fakta, data, informasi dan wawancara yang dikumpulkan serta ditulis dengan
elemen-elemen dan kaidah – kaidah sastra atau kebenaran yang dikemas dengan
menyentuh hati dan emosi pembaca. Bentuk penulisan ini juga disebut sebagai fakta yang
ditulis secara sastrawi (the literature of fact) dan merupakan hibrida sastra dan jurnalistik
(Putra, 2010 : 61-64). Enam pilar jurnalistik 5W1H yang disampaikan dalam model piramida
terbalik diubah menjadi narasi yang dideskripsikan sedemikian rupa sehingga terarah pada
emosi manusia dan harus dibaca seluruhnya untuk memperoleh informasi yang utuh (Putra,
2010 : 124-125).
Sementara menurut Robert Vare (Harsono dan Setiyono, 2005 : xi – xv), ada tujuh
pertimbangan dalam penulisan jurnalisme sastra, yaitu:
Pertama, fakta yaitu setiap detail adalah fakta, nama nama orang adalah nama sebenarnya.
Tempat juga memang nyata, kejadian benar benar kejadian. Jurnalisme sastra bukan
reportase yang tidak ditulis dengan kata kata yang puitis. Mendasarkan diri pada verifikasi.
Kedua, konflik, dapat berupa persengketaan secara fisik, atau bahkan pertentangan
seseorang dengan hati nuraninya, pertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat bahkan
tentang interpretasi agama yang berbeda dll.
Ketiga, karakter, ada karakter utama ada karakter pembantu. Karakter utama sebaiknya
orang yang terlibat dalam pertikaian dan memiliki kepribadian menarik. Tidak datar dan
menyerah dengan mudah.
Keempat, akses yaitu jurnalis harus memiliki akses kepada para karakter. Akses bisa berupa
wawancara, dokumen, korespondensi, foto, buku harian, gambar, kawan, musuh dan
sebagainya.
Kelima, emosi dalam hal ini bisa berupa rasa cinta, bisa pengkhianatan. Kebencian,
kesetiaan, kekaguman, sikap menjilat dan sebagainya. Emosi juga bisa dibolak-balik
misalnya mulanya cinta lalu benci, mungkin ada pergulatan batin, mungkin ada perdepatan
pemikiran.

Keenam, Perjalanan waktu (series of time), Robert Vare mengibaratkan laporan surat kabar
biasa dengan selembar potret (snap shot). Sementara jurnalisme sastra berupa laporan
panjang seperti suatu film yang berputar. Dalam hal ini ranah waktu menjadi penting, inilah
yang membedakan narasi dengan feature. Peristiwa berjalan bersama waktu, bersifat
kronologis dari awal hingga akhir.
Ketujuh, unsur kebaruan, dimana jurnalisme sastra harus mengungkapkan kebaruan dari
kaca mata orang biasa yang jadi saksi mata.
Elemen jurnalisme sastra menurut Farid Gaban (Gaban dalam Santana, 2002: 114):
1. Akurasi, membuat penulis kredibel.
2. Keterlibatan, memadu reporter untuk menyajikan detail yang merupakan kunci
untuk menggugah emosi pembaca.
3. Struktur, tulisan harus mampu menggelar suasana, merancang irama dan
memberikan impact yang kuat kepada pembaca.
4. Suara, dalam artian posisi penulis dalam tulisan tersebut.
5. Tanggung jawab, penulis harus mampu menampilkan nilai pertanggung jawaban.
6. Simbolisme, setiap fakta yang kecil sekalipun merupakan gagasan yang sengaja
disusun karena terkait makna yang lebih dalam.
Selain itu dalam jurnalisme sastra juga terdapat aturan aturannya yakni (Santana, 122-133):
1. Riset mendalam dan melibatkan diri dengan subjek
2. Jujur kepada pembaca dan sumber berita
3. Fokus pada peristiwa rutin
4. Menyajikan tulisan yang akrab-informal-manusiawi
5. Gaya penulisan yang sederhana dan memikat
6. Sudut pandang yang langsung menyapa pembaca
7. Menggabungkan narasi primer dan narasi simpangan

METODOLOGI
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif serta
menggunakan metoda analisis isi. Analisis isi telah sering dipakai untuk mengkaji pesanpesan media. Analisis isi bersifat objektif, sistematis, dan generalis (Abidin, 2015:191).

Teknik Sampel dan Ukuran Sampel Penelitian
Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah Total Sampling. Setiap anggota
populasi sasaran dijadikan sampel. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 10 edisi dalam
jangka waktu 18 Agustus 2017 sampai 28 Agustus 2017 dan menjadi headline dari masing
masing situs, total terdapat 30 berita.
Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap subjek yang
diteliti, dalam penelitian ini berita yang menjadi headline dari detik.com, kompas.com,
jawapos.com, dengan sebuah alat bantu yaitu coding sheet yang memuat kategori-kategori
yang akan diukur. Prosedur yang dilakukan yaitu dengan cara mengamati, membaca, dan
memahami secara langsung isi berita untuk menetapkan kualifikasi dan kemudian
dimasukkan ke dalam lembaran data (coding sheet).
PEMBAHASAN/ TEMUAN
Tabel1 pengamatan detik.com

Tabel 2 pengamatan kompas.com

Tabel 3 pengamatan jawapos

Dari pengamatan pada 3 media yakni detik.com, kompas.com, dan jawapos.com ditemukan
bahwa syarat jurnalisme sastra menurut Masri Sareb Putra dan Robert Vare tidak semua
memenuhi syarat tersebut. Namun sebagian besar dari hasil pengamatan menunjukkan
bahwa beberapa aspek dalam jurnalisme sastra terpenuhi. Beberapa kategori yang
terpenuhi pada detik.com antara lain bertujuan untuk menunjukkan/memaparkan,
kalimatnya singkat singkat, berita menstimuli diskusi, enak dibaca dibanding berita
konvensional, akses terhadap karakter berupa wawancara, foto, gambar, kawan, dan lain
sebagainya.
Kategori jurnalisme sastra yang terpenuhi dari kompas.com yakni enak dibaca dibanding
berita konvensional. Sedangkan kategori jurnalisme sastra yang terpenuhi dari jawapos.com
antara lain kalimatnya singkat singkat, pembaca bisa membayangkan apa yang ditulis seolah
melihat langsung, judulnya menarik dan bermata tajam.

Feature adalah tulisan yang gaya penulisannya merupakan gabungan antara bahasa artikel
dengan bahasa sastra, sehingga cenderung enak dibaca (Syuhudi, 2012:9). Luwi Ishwara
(2011:85) menjelaskan news feature adalah sebuah berita yang ditulis dengan gaya feature.
Alih-alih ditulis secara langsung dan lugas seperti pada straight news, sebuah peristiwa
disampaikan dengan menggunakan teknik feature, yaitu seperti misalnya memiliki
pembukaan cerita dengan ilustrasi anekdot, yang bertujuan menyapaikan berita.
Peristiwa atau informasi yang berat dan memiliki masalah yang komplek disajikan secara
sederhana. Pemberitaan tidak hanya memberi tahu atau mengabarkan sesuatu semata
tetapi dilengkapi dengan jalan keluar, solusi, dan arahan kepada pembaca. Berita juga harus
cepat dan mudah dibaca serta menyenangkan untuk dibaca dengan menonjokan aspek
menariknya. Visualisasi yang kuat pada cerita dengan menampilkan foto dan grafis serta
menyajikan data yang memadai menjadi salah satu strategi media online sekarang.
Kompas.com, detik.com, jawapos.com dalam masa pengamatan menonjolkan isu mengenai
apa saja yang menjadi topic hangat dan menjadikannya fokus tidak lebih dari sepekan.
Isi dalam media baru, berupa media digital, yaitu bentuk dari isi media yang
mengkombinasikan data terintegrasi, teks, suara, dan semua jenis gambar yang tersimpan
dalam format digital, diditribusikan secara digital dalam lingkungan jaringan (Flew, 2005 :
83).
Detik,kompas,jawapos secara interface memiliki tampilan menu menu yang mudah diakses.
Memiliki pojok untuk top stories, most commented, dan most popular. Strategi 3M
(multimedia, multichannel dan multiplatform) diterapkan untuk menghadapi teknologi
internet. Multimedia memungkinkan format berita atau informasi tidak lagi terbatas pada
bentuk teks dan foto tetapi juga video, audio, film dan grafis. Multiplatform memungkinkan
orang menerima informasi, berita, warta tidak lagi terbatas pada perangkat kertas, tetapi
juga bisa melalui layar televisi, komputer, tablet, telepon seluler dan alat digital lainnya.
Multichanel memungkinkan sarana distribusi informasi tidak hanya satu agen melainkan
dapat dengan banyak kanal, yang terjadi akibat pemanfaatan kemajuan teknologi satelit dan
internet (Bangun, 2013 : 320).
DISKUSI
Jurnalisme sastra merupakan format lama namun kini banyak diterapkan media online.

Berita berita yang ditulis menggunakan konsep jurnalisme sastra. Objektifitas media
menjadi hal penting ketika membicarakan mengenai kewajiban media. Objektifitas menurut
Boyer (McQuail, 2011) konsep obyektifitas ke dalam 6 elemen:
1.

keseimbangan dalam menyajikan sisi-sisi yang berlainan dalam suatu isu

2. akurasi dan kenyataan dalam penyampaian berita
3. penyajian seluruh titik relevan yang penting
4. pemisahan antara opini dan fakta. Tetapi menggunakan opini sebagai sumber yang
relevan
5. meminimalisir sikap, pendapat dan pemikiran pribadi penulis
6. menghindari hal-hal yang dapat membelokkan kenyataan.
Penelitian ini menggunakan analisis isi sederhana dengan pengamatan yang terbatas.
Kelemahan dari analisis isi adalah pesan komunikasi tidak selamanya merefleksikan fakta,
kadang kadang ada usaha untuk membelokkan dunia simbolis yang ada di media (pesan)
dari realitas yang sesunguhnya (Abidin, 2015:194).

SIMPULAN
Jurnalisme sastra sebagai bentuk lama yang kini populer digunakan oleh media online untuk
bertahan di era kovergensi. Konsep jurnalisme sastra hampir sama dengan news feature,
dimana banyak mendeskripsikan objek dengan pemilihan kata yang hampir sama dengan
karya fiksi sehingga lebih menarik. Penerapan jurnalisme sastra di Indonesia banyak
digunakan media online untuk mengejar klik, karena mengandung kata kata yang memang
didesain menarik untuk diklik. Kata kata yang menarik cenderung emosional ini tercermin
dalam judul berita. Namun berita seperti ini memiliki kelemahan kurang mendalam dan
mendetail dalam penyajian, oleh karena itu sering dibuat beragam judul yang saling
bersinambungan atau kadang terdapat pengulangan paragraf untuk mendapat informasi
yang menyeluruh.
Tren jurnalisme sastra banyak dipakai media online untuk beragam tujuan, salah satunya
menarik pembaca dan berujung pada banyaknya pengiklan yang masuk. Ciri berita yang
mengandung prinsip jurnalisme sastra ini mudah diidentifikasi. Enam pilar jurnalistik 5W1H
yang disampaikan dalam model piramida terbalik diubah menjadi narasi yang dideskripsikan

sedemikian rupa sehingga terarah pada emosi manusia dan harus dibaca seluruhnya untuk
memperoleh informasi yang utuh (Putra, 2010 : 124-125).
Ketiga media yang diamati yakni detik.com, kompas.com, dan jawapos.com merupakan
media nasional yang sering diakses masyarakat berdasarkan alexa rank dan tidak semua
aspek jurnalisme sastra terpenuhi dalam pemberitaannya.
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