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WTF is JURNALISME ONLINE 

 jur.nal.is.me

n pekerjaan mengumpulkan dan menulis berita di media massa 
cetak atau elektronik; kewartawanan

da.ring da.ring

n akr dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, 
internet, dan sebagainya

Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia



WTF is JURNALISME ONLINE

10 Elemen Jurnalisme

Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran

Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga

Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi

Jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput

Jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan

Jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik

Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan

Jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional

Jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka

Warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan
berita

Bagi saya, jurnalisme online adalah seni meramu 10 elemen tersebut dan
menyajikannya kepada publik melalui media daring yang terus berinovasi.



THIS IS THE NEW S*IT

 Newsweek, majalah mingguan asal Amerika Serikat yang telah 
terbit sejak 1933, sempat hiatus mencetak majalah pada 2012 
dan beralih sepenuhnya ke digital. Belakangan, pada 2014 
mereka terbit kembali dalam bentuk cetak, meski oplahnya 
terbatas setelah dibeli taipan media digital, International 
Business Times, pada 2013.Business Times, pada 2013.

 20 tahun silam, John Murrell, Online Editor Mercury Center 
yang diterbitkan koran San Jose Mercury News, tak percaya 
media daring bakal bisa bersaing dengan media cetak. Mercury 
Center adalah media cetak pertama yang tampil daring di 
Amerika Serikat, mulai tayang sejak 1993.



JURNALISME ONLINE DI INDONESIA

 Pada 2014 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia merilis 
publikasi berjudul Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika 
yang ditulis kedua awaknya, J. Heru Margianto dan Asep 
Syaefullah.

 Dalam publikasi itu disebutkan, media pertama yang tercatat 
hadir di internet adalah Republika Online (ROL -hadir di internet adalah Republika Online (ROL -
republika.co.id). Menurut laman profilnya, media ini tayang dua 
tahun setelah Harian Republika terbit, tepatnya pada 17 
Agustus 1995.

 (https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-
media-daring-indonesia)



ERA MEDIA BARU DI INDONESIA

 Era media baru sedang nongkrong di Indonesia. 
Media ini menawarkan ‘sensasi’ baru dalam menikmati 
sajian fakta yang diramu dengan laman interaktif, 
infografis, animasi hingga laporan khusus ‘longform’.

 Produk ini mengedepankan user interface sesuai  Produk ini mengedepankan user interface sesuai 
perkembangan teknologi dan kedekatan interaksi 
dengan publik melalui sosial media, aplikasi dan 
gadget.

 Media baru ini antara lain, Katadata.co.id, 
CNNIndonesia.com, Beritagar.id, Tirto.id, 
Kumparan.com. 



LONGFORM

 Longform adalah cabang jurnalisme yang didedikasikan untuk 
artikel yang lebih panjang dengan jumlah konten beragam sisi. 

 Biasanya artikel longform memiliki antara 1.000 dan 20.000 
kata. Artikel longform seringkali mengambil bentuk penulisan 
nonfiksi kreatif atau jurnalisme sastrawi.

 Di Indonesia, gaya ini sudah mulai diaplikasikan di Beritagar.id, 
CNNIndonesia.com, dan Tirto.id. 

 Salah satu longform 
http://www.cnnindonesia.com/laporanmendalam/nasional/2016
0919/demamganja-di-indonesia/index.php



NEW JOURNALISM
 Munculnya era artikel longform dalam jurnalisme online memberikan kesempatan 

lebih bagi para pelaku “jurnalisme baru”. 

 Tom Wolfe, wartawan-cum-novelis, pada tahun 1960-an memperkenalkan genre 
jurnalistik bernama “new journalism” (jurnalisme baru). 

 Pada tahun 1973, Wolfe dan EW Johnson menerbitkan buku antologi berjudul The 
New Journalism berisi narasi-narasi terkemuka dari generasi penulis antara lain Joan 
Didion, Truman Capote, Jimmy Breslin, dan Hunter S. Thompson. Didion, Truman Capote, Jimmy Breslin, dan Hunter S. Thompson. 

 Jurnalisme sastrawi adalah satu dari setidaknya tiga nama genre jurnalistik yang 
berkembang kemudian. Di mana reportase dikerjakan dengan mendalam, penulisan 
dilakukan dengan gaya sastrawi, sehingga hasilnya enak dibaca. 

 Genre ini berbeda dari reportase sehari-hari karena dalam bertutur menggunakan 
adegan demi adegan (scene by scene construction), reportase yang menyeluruh 
(immersion reporting), menggunakan sudut pandang orang ketiga (third person point 
of view), serta penuh dengan detail. Gaya jurnalisme ini mulai menarik banyak 
perhatian pembaca. 



THE GODFATHERS

Hunter S. Hunter S. 
Thompson

Gay Talese

Tom Wolfe Truman Capote



KONVERGENSI MEDIA

 Kata “konvergensi” sering digunakan untuk merujuk ke berbagai proses 
yang berbeda, sehingga terkadang menimbulkan kebingungan. Konvergensi 
media adalah penggabungan atau menyatunya saluran-saluran keluar 
(outlet) komunikasi massa, seperti media cetak, radio, televisi, Internet, 
bersama dengan teknologi-teknologi portabel dan interaktifnya, melalui 
berbagai platform presentasi digital. 

Dalam perumusan yang lebih sederhana, konvergensi media adalah  Dalam perumusan yang lebih sederhana, konvergensi media adalah 
bergabungnya atau terkombinasinya berbagai jenis media, yang 
sebelumnya dianggap terpisah dan berbeda (misalnya, komputer, televisi, 
radio, dan suratkabar), ke dalam sebuah media tunggal. 

 Gerakan konvergensi media tumbuh berkat adanya kemajuan teknologi 
akhir-akhir ini, khususnya dari munculnya Internet dan digitisasi informasi. 
Konvergensi media ini menyatukan ”tiga-C” (computing, communication, 
dan content). 

 http://www.cnnindonesia.com/tv/

 (Memahami Konvergensi Media, Satrio Arismunandar, 2010)



TANTANGAN MEDIA ONLINE

 Speed Kills, bro..

• “Kecepatan ini membunuhmu, sayang.” Seringkali persaingan 
kecepatan antar media online membuat akurasi diabaikan. 
Kecermatan dan ketegasan redaksional sangat penting untuk 
memilih berita layak unggah.

 Kedangkalan Berita

• Seringkali, hanya demi mengejar klik, media online 
mengunggah berita yang minim esensi, tapi penuh sensasi. Hal 
ini sebenarnya juga membahayakan kualitas literasi 
masyarakat. Contoh: 
http://jogja.tribunnews.com/2017/03/16/sosok-mbak-cantik-
berhijab-di-samping-ahok-bikin-penasaran-netizen 



SEMENE SIK YO DAB

“Life should not be a journey to the grave with the 
intention of arriving safely in a pretty and well 

preserved body, but rather to skid in broadside preserved body, but rather to skid in broadside 
in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally 
worn out, and loudly proclaiming "Wow! What a 

Ride!” ― Hunter S. Thompson


