
DASAR-DASAR JURNALISTIK 
Pengertian, Sejarah, Perkembangan, dan 
Hubungannya dengan Ilmu Komunikasi 

Fitri Dwi lestari 



What is Journalism ? 



Berasal dari bahasa Belanda : jurnalistiek. Bahasa Inggris : 

journalism. Keduanya berasal dari bahasa Latin : diurnalis, 

artinya setiap hari.  Sedangkan jurnal (bahasa Inggris) 

artinya catatan peristiwa harian. 



Dari segi etimologi (istilah) 

jurnalistik terdiri dari dua 

kata JURNAL & ISTIK. 

• Jurnal = Journal 

• Istik = Estetika  

Journal adalah catatan 

harian, sedangkan estetika 

mengacu pd ilmu 

pengetahuan ttg keindahan 



Suatu karya seni dalam hal membuat catatan tentang 

peristiwa sehari-hari, karya yang memiliki nilai keindahan 

dan dapat menarik perhatian khalayak sehingga dapat 

dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupmya.  

(Jurnalistik sscara etimologis) 



Jurnalistik merupakan suatu seni dan atau keterampilan 

mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan 

informasi dalam bentuk berita secara indah agar dapat 

diminati dan dinikmati sehingga bermanfaat bagi segala 

kebutuhan pergaulan hidup khalayak. 



Journalist 



Dalam UU No. 40 Tahun 

1999 tentang Pers 

dikatakan bahwa 

wartawan adalah orang 

yang secara teratur 

melaksanakan kegiatan 

jurnalistik (Pasal 1 ayat 4).  

 



• Orang yang bertugas mengatur penyampaian berita disebut wartawan atau 

jurnalis. 

• Wartawan adalah karyawan yang melakukan pekerjaan/ kegiatan/ usaha 

yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan 

penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar, video dll  untuk 

perusahaan pers, radio, televisi, film, media massa online. 

• Semua orang yang bekerja dalam bidang redaksi adalah wartawan. 



History of Journalism 





• 3000 tahun yang lalu, Firaun di 
Mesir, Amenhotep III, mengirim 
ratusan pesan kepada para perwiranya 
di provinsi-provinsi untuk 
memberitahukan apa yang terjadi di 
ibukota. 

• Di Roma , 2000 tahun yang lalu, 
“Acta Diurna” (tindakan-tindakan 
harian) yang berisi tindakan senat, 
peraturan pemerintah, berita kelahiran 
dan kematian ditempelkan di tempat-
tempat umum. 



• Selama abad Pertengahan di Eropa, siaran berita yang ditulis 
tangan merupakan media informasi yang penting bagi para 
usahawan. 

• Keperluan untuk mengetahui apa yang terjadi merupakan kunci 
lahirnya jurnalisme selama berabad-abad. 



• Tetapi, jurnalisme baru benar-benar dimulai ketika huruf-huruf 
lepas untuk percetakan  mulai digunakan di Eropa pada tahun 
1440. 

• Dengan mesin cetak, lembaran berita dan pamflet dapat dicetak 
dengan kecepatan tinggi, dalam jumlah yang lebih banyak dan 
dengan ongkos yang lebih rendah. 



• Surat kabar yang pertama terbit di Eropa 
secara teratur dimulai di Jerman pada th 
1609 Aviso di Wolfenbuttel dan Relation 
di Strasbourg. 

• Tahun 1618 terbit surat kabar di Belanda, 
Perancis (1620), Inggris (1620) dan Italia 
(1636). 

• Surat kabar abad 17 ini bertiras sekitar 
100 – 200 eksemplar setiap terbit, 
meskipun Frankfurter Journal pada tahun 
1680 sudah memiliki tiras 1500 sekali 
terbit. 



• Pada tahun 1650, surat kabar  pertama yang 
terbit sebagai harian adalah Einkommende 
Zeitung di Leipzig, Jerman. Pada tahun 1702 
menyusul Daily Courant di London yang 
menjadi harian pertama di Inggris yang 
berhasil diterbitkan. 

• Pada tahun 1833 di New York City, 
Benjamin H.Day, menerbitkan untuk 
pertama kali penny newspaper ( surat kabar 
murah yang harganya satu penny). Kini di 
Amerika Serikat beredar 60.000.000 
eksemplar setiap harinya. 



• Majalah mulai berkembang sekitar 2 abad yang lalu.  
• Pada tahun 1920 muncul radio komersial dan majalah berita. 
• Televisi komersial mengalami perkembangan setelah Perang Dunia II. 
• Abad 19 muncul internet, tahun 1990 di Amerika muncul media massa 

online Chicago Tribune. 
• Th 2001 terdapat 12.000 lebih media online di amerika. 



Media online di Indonesia 

• Mulai berkembang pada masa-masa akhir pemerintahan Soeharto 
pada tahun 1998. 

• Detik.com menjadi sebuah media online pertama yang di kelola 
secara serius  

• Konten-konten berita yang dimuat adalah berita politik, ekonomi 
dan teknologi informasi yang semuanya di pindahkan dari versi 
cetak ke versi online. 

• Setelah pergolakan politik era Soeharto mulai mereda, dimuatlah 
rubrik hiburan dan olahraga.  
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Media online di Indonesia 

• selanjutnya muncul portal berita online lain seperti Republika 
dan Kompas 

• Seiring perkembangan zaman, sekarang ini sudah banyak muncul 
media online yang bersifat realtime dan update secara aktual . 
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Komunikasi dan Jurnalistik 

• Komunikasi : proses penyampaian pesan. 
• Ilmu komunikasi : 

– Teoritik : mempelajari teori 
– Praktik : mempelajari penerapan teori. 

• Jurnalistik : 
–  ilmu komunikasi praktik 
– Menggunakan media massa periodik . 

• Ilmu komunikasi praktik lainnya : humas, periklanan, retorika, dll 
 

 



Media massa periodik : 
– Pers (surat kabar, majalah 

buletin) 
– Radio 
– Televisi 
– Film 
–Media massa online. 
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Bentuk Jurnalistik 

Jurnalistik 
media 
cetak 

Jurnalistik 
media 
auditif 

Jurnalistik 
media 

audiovisual 



Produk Jurnalistik 

Tajuk rencana 

Karikatural 

Pojok  

Artikel (praktis, ringan, halaman opini, analisis ahli) 

Kolom 

Surat pembaca 



Komunikasi dan Jurnalistik 

Komunikasi dan jurnalistik memiliki unsur-unsur pokok 
yang sama yaitu: 
1. SUMBER  asal suatu informasi yang digulirkan dan 

dari mana informasi itu diperoleh 
2. PESAN  informasi yang ingin disampaikan atau 

disebarluaskan kepada publik. 
3. TUJUANtarget pemaknaan dari informasi yang 

disampaikan 



WHO say WHAT in 

WHICH CHANNEL to 

WHOM with WHAT 

EFFECT  

Harold D. Laswell 


