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BAB III 

EKSPLANASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH WARTAWAN JAWA 

POS RADAR SEMARANG DALAM PEMBUATAN BERITA 

 

Pada bab III peneliti berusaha menyajikan data penggunaan media sosial oleh 

wartawan Jawa Pos Radar Semarang dalam pembuatan berita dalam bentuk 

pembuatan eksplanasi. Wawancara dalam studi kasus dengan tipe open-ended ini 

dilakukan untuk menemukan kata kunci dan fakta serta bertanya kepada responden 

terkait opini mereka masing-masing. Wawancara yang dilakukan pada 6 orang 

informan ini terdiri dari 2 orang redaktur pelaksana merangkap sebagai wartawan, 1 

orang pemimpin redaksi merangkap sebagai wartawan, dan 3 orang wartawan yang 

memiliki kriteria menggunakan media sosial dalam praktik kerjanya di Jawa Pos 

Radar Semarang dalam pembuatan berita. 

Sesuai dengan teknik analisis penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dan menggunakan strategi studi kasus dengan metode penelitian eksplanasi 

karena tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dampak dari penggunaan media 

sosial, tidak sekedar menggambarkan, tetapi membuat eksplanasi secara spesifik 

mengenai platform media sosial yang digunakan, alasan penggunaan, serta kontribusi 

(positif atau negatif) yang akan dirasakan oleh wartawan Jawa Pos Radar Semarang 
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secara alami sesuai apa yang terjadi di dalamnya. Pembuatan eksplanasi dalam 

penelitian ini dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif. 

3.1. Gambaran Penggunaan Media Sosial oleh Wartawan Jawa Pos Radar 

Semarang dalam Pembuatan Berita 

 Penggunaan media sosial oleh wartawan Jawa Pos Radar Semarang kemudian 

dianalisis lebih lanjut dalam tiap tahapan kinerja media cetak yang dijalankan oleh 

Jawa Pos Radar Semarang. Perkembangan teknologi di era globalisasi kini tidak 

dapat dielakkan sejak kemunculan berbagai platform media sosial. Jawa Pos Radar 

Semarang mulai aktif menggunakan media sosial kurang lebih di tahun 2014 karena 

para respondenpun menyadari media sosial sebagai sebuah trend yang terus 

diperbaharui dengan berbagai platform yang semakin canggih. Dibalik pesatnya 

penggunaan media sosial itu sendiri, wartawan tidak dapat lepas dari kebutuhan akan 

akses informasi yang melimpah. Tidak heran jika media sosial yang memiliki 

limpahan data atau yang biasa dikenal dengan big data ini sudah cukup lekat dengan 

praktik kerja wartawan. Sebagaimana diakui oleh pemimpin redaksi, Arif Riyanto, 

Beliau berpendapat bahwa penggunaan media sosial merupakan sesuatu yang lazim 

dan Jawa Pos Radar Semarang sebagai perusahaan media cetak mau tidak mau harus 

mengikuti, tetapi tetap berpegang pada prinsip bahwa media cetak tidak akan mati, 

melainkan bersinergi dengan media sosial. 
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 Namun, di sisi lain, responden menyadari adanya tantangan yang perlu 

dihadapi seperti perihal validasi data atau verifikasi informasi yang di temukan terkait 

adanya penggunaan media sosial dalam tiap tahap kerja jurnalistik di perusahaan 

media cetak Jawa Pos Radar Semarang, yaitu dalam tahap news planning, news 

gathering, news writing, news editing, news, dan news publishing. Seperti yang 

dikatakan oleh salah satu informan, Muhammad Rizal Kurniawan yang mengakui 

bahwa hal ini menjadi ancaman sekaligus tantangan sebagai media cetak untuk bisa 

menyuguhkan pemberitaan yang valid, konkrit, dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang penggunaan media sosial oleh 

wartawan Jawa Pos Radar Semarang dalam pembuatan berita. Penelitian ini 

merupakan hasil wawancara terhadap 6 orang responden yang ditemui oleh peneliti 

dalam masa penelitian.  

Dibawah ini merupakan penyajian data yang diperoleh dari wawancara penggunaan 

media sosial dengan informasi wawancara dari 6 responden di tiap tahapan kerja 

media cetak Jawa Pos Radar Semarang: 

3.2. Penggunaan media sosial dalam news planning 

Tahap pertama yaitu tahap perencanaan yang berjalan di Jawa Pos Radar 

Semarang berlangsung satu minggu sekali. Rapat redaksi di Jawa Pos Radar 

Semarang diadakan setiap hari jumat sekitar pukul 16.00 hingga sekitar pukul 

17.30 WIB. Dalam setiap rapat redaksi, pemimpin redaksi akan berdiskusi 
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dengan para wartawan untuk menentukan tema besar yang ditetapkan dalam 

setiap peliputan wartawan yang akan diangkat menjadi berita selama satu 

minggu ke depan. 

3.2.1. Media sosial untuk menemukan ide berita atau referensi dengan 

mengumpulkan infomasi dan memeriksa berita terkini (breaking news) 

 Penggunaan media sosial saat rapat redaksi berlangsung 

biasanya dengan membuka media sosial selama beberapa kali untuk 

mencari, memeriksa berita terkini yang sekiranya sedang banyak 

diperbincangkan oleh masyarakat sebagai suatu topik atau trend yang 

sedang in sesuai tema yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk 

menemukan suatu kejadian, para informan lebih memilih untuk 

langsung memantau ke TKP karena dirasa media sosial sendiri 

memiliki karakeristik yang berbeda dengan media cetak. Seperti yang 

disampaikan oleh salah satu informan, Rizal,  

“harusnya itu bukan menjadi kiblatnya seorang wartawan 

untuk mengambil kasus dari Instagram atau dari media sosial 

lah, menurut saya harusnya itu enggak jadi kiblat, karena kita 

ya udah kalah cepat kalau kita mengangkat kasus di Instagram 

atau medsos lain” 

 Namun tidak dipungkiri oleh para informan, bahwa memang 

ada penggunaan media sosial selama rapat redaksi berlangsung. 

Informan membuka media sosial beberapa kali dengan mengakses 

beberapa platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, 
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namun dalam wawancara ditemukan bahwa  sebagian besar informan 

mengandalkan Facebook dan Instagram untuk memeriksa berita 

terkini (breaking news). Facebook dan Instagram yang marak 

digunakan di kalangan wartawan Jawa pos Radar Semarang ini 

disebabkan oleh fitur yang sederhana serta dianggap sebagai sebuah 

platform terbaru popular yang sekiranya bisa dilihat sebagai platform 

pilihan masyarakat luas (dengan massa yang cukup banyak) terutama 

ketika sedang membicarakan suatu isu yang menarik menurut 

khalayak tersebut.  Hal ini mempermudah wartawan untuk melacak 

konten yang bisa menginspirasi mereka dalam peliputan berita. Alasan 

lain yang mendasari pengunaan Facebook dan Instagram adalah 

banyaknya relasi wartawan yang juga menggunakan media sosial 

tersebut, sehingga sekaligus untuk berkomunikasi atau bahkan lebih 

dekat dengan informasi yang dibagikan oleh warga internet (netizen), 

seperti yang disampaikan oleh Redaktur Pelaksana, Ida Nur Layla 

yang menganggap penting suatu informasi di era kini yang merupakan 

generasi digital dimana jika tidak mengikuti arusnya bisa saja 

tertinggal.  

 Dalam rapat redaksi, setiap reporter, redaktur, redaktur 

pelaksana dan pemimpin redaksi bersama-sama merencanakan 

peliputan. Saat perencanaan berlangsung, muncul tema/isu peliputan 
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yang berasal dari media sosial. Para informan mengumpulkan 

infomasi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, kemudian 

memeriksa berita-berita terkini untuk memantau trend-trend menarik 

yang nantinya disetujui dalam rapat untuk diangkat menjadi berita 

sesuai dengan tema peliputan, atau bahkan dalam suatu kondisi bisa 

saja para wartawan menentukan tema dari konten menarik yang ada di 

media sosial. Mereka tidak memungkiri perkembangan media sosial 

sangat pesat sehingga hal ini juga yang mendorong para informan 

yang belum mendapatkan ide perencanaan peliputan untuk mengambil 

referensi dari konten media sosial.  

 Seperti yang pernah dialami oleh salah satu informan, Rizal 

sebagai wartawan senior bidang pemerintah/kota yang tertarik dengan 

beberapa konten dari akun instagram Wali Kota, @hendrarprihadi 

mengenai rencana pembangunan travelater pada jalur pedestrian di 

daerah paragon hingga lawang sewu, pembangunan jembatan 

Tinjomoyo, revitalisasi pasar johar, rencana pembangunan jalan lintas 

Undip Unnes. Pemimpin redaksi juga pernah menemukan referensi 

menarik dari konten media sosial seperti masjid kapal di Mijen yang 

ditemukan dalam grup Facebook MIK, kemudian konten menarik 

yang ditemukan oleh Pratono di instagram @hendrarprihadi mengenai 
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pembangunan lapangan futsal dengan rumput sintetis yang disetujui 

dalam rapat redaksi untuk diliput menjadi berita. 

3.2.2. Media sosial untuk menemukan angle yang berbeda dengan mengumpulkan 

infomasi dan memeriksa berita terkini (breaking news) 

 Rizal mencoba melihat penggunaan media sosial saat mencari 

ide atau referensi berita dengan sudut pandang yang berbeda, 

“…nah kita bagaimana itu enggak melulu itu yang jadi 

diangkat, materi itu di sebatas itu di Instagram, di media sosial 

itu diangkat. Tapi kita harus mencari sisi lain, lebih tepatnya 

itu media sosial itu hanya kita jadikan referensi untuk mencari 

angle lain, referensi lain yang belum diangkat di media 

sosial…” 

 Informan lain, Pratono selaku Redaktur juga mengakui bahwa 

media sosial hanya sebagai informasi awal, dimana memang wartawan 

harus memiliki akses informasi sebanyak mungkin hingga akhirnya 

ada yang menarik untuk diangkat menjadi berita. Limpahan informasi 

yang beragam di media sosial yang didapat dengan mengumpulkan 

informasi dan memeriksa berita-berita terkini yang biasanya berupa 

trendsetter, sebuah kecelakaan atau bencana yang lebih banyak 

diunggah di media sosial ini tidak dapat diprediksi oleh para 

wartawan, sehingga diperlukan media sosial untuk melihat hal-hal 

diluar kegiatan yang sudah terencana dan tersebar di pihak-pihak 

berkompeten seperti pemerintahan kota. 
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Hal yang sama juga disampaikan oleh pemimpin redaksi, 

“Kalau mewajibkan wartawan mencari info awal berita dari 

sosial media, tidak ya. Sekali lagi tidak wajib. Justru yang 

saya tekankan, wartawan mencari berita yang exclusive, yang 

belum ada di sosial media” 

Pemimpin redaksi mengatakan bahwa media sosial menjadi pijakan 

awal peliputan seorang wartawan untuk mencari informasi. Penekanan 

„pijakan awal‟ disini berarti wartawan kemudian harus melakukan 

konfirmasi dengan datang langsung ke lapangan serta mewawancarai 

pihak-pihak yang terkait. Namun bukan berarti media sosial hanya 

sebagai referensi, ketika menemukan suatu informasi yang menarik, 

rupanya Jawa Pos Radar Semarang akan menggunakannya dengan 

memperdalam informasi kepada pihak yang terkait dalam informasi 

tersebut untuk mendapatkan data yang valid, 

“ Kalo toh berita eksklusive itu ternyata awalnya mendapat 

info dari akun sosial media seseorang, itu bisa saja terjadi. 

Misalnya, kasus anak SD yang jualan makaromi keliling naik 

sepeda karena ibunya sakit tumor di perut di Pedurungan, itu 

awalnya dari postingan seorang karyawati di Genuk yang 

tidak sengaja bertemu anak itu dan memotretnya lalu diunggah 

berikut kisah singkatnya di akun Facebooknya. Radar 

Semarang yang tahu info itu langsung mewawancarai anak itu, 

ibunya dan karyawati yang mengunggah foto dan kisahnya. 

Radar Semarang yang pertama menulis, hingga akhirnya 

koran lain memberitakan juga. Pemkot juga akhirnya tergerak 

membantu pengobatan ibu anak itu” 
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 Informan biasanya mencari ide di media sosial dengan 

segmentasi sesuai target yaitu pada khalayak yang dijangkau oleh 

warga kota Semarang saja, tetapi lain halnya dengan yang disebutkan 

oleh salah satu informan, Aden,  

“Lebih ke ngikutin perkembangan jaman aja, sih. Karena aku 

juga kan di bidang lifestyle sama otomotif juga, nah itu juga 

dari builder-builder itu ada yang bagus, misal ada yang kiblat 

modifikasi sama lifestyle-nya di Jakarta, nah kita lihat.. di 

Semarang ada enggak nih, kayak gini, oh ada.. ya udah kita 

coba cari dan liput yang di Semarang” 

Wartawan yang sudah bekerja selama 8 tahun ini tetap mengakses 

berita-berita di kota besar diluar target segmentasi Radar Semarang 

tanpa membatasi pencariannya pada target segmentasi Radar 

Semarang sendiri untuk melihat apakah topik tersebut juga bisa 

diaplikasikan pada target segmentasi Radar Semarang, dengan prinsip 

„melokalkan yang dinasionalkan.‟ 

3.2.3. Channel dan platform media sosial yang diakses dalam news planning 

  3.2.3.1. Grup warta kota di Facebook untuk melihat kejadian atau sebuah 

peristiwa 

Untuk media sosial Facebook, para informan sebagian besar 

mengakses sebuah grup publik bernama MIK SEMAR (Media 

Informasi dan Komunikasi Semarang). Grup yang beranggotakan 

53.241 orang ini merupakan sebuah grup aktif yang biasa digunakan 
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para anggotanya untuk saling berbagi informasi atau kejadian yang 

ada di kota Semarang. MIK SEMAR merupakan grup Facebook 

yang menjadi wadah dan sarana informasi, khususnya di kota 

Semarang yang dibuat sejak 9 Agustus 2018. Unggahan informasi 

dari grup ini terbilang up to date, karena anggotanya aktif 

berinteraksi di dalam grup. Tetapi salah satu informan, Pratono juga 

tidak menyangkal jika mendapatkan referensi atau ide berita dari 

timeline teman-teman Facebook, hal ini bisa saja terjadi ketika 

wartawan tidak sengaja melihat di beranda Facebook dan 

menemukan kejadian yang menarik untuk diangkat menjadi berita. 

  3.2.3.2. Akun public figure di Instagram untuk melihat rancangan 

pembangunan 

Untuk media sosial instagram, para informan sebagian besar 

mengakses beberapa akun pejabat pemerintahan yang terverifikasi. 

Akun-akun pejabat pemerintahan yang sudah terverifikasi seperti 

akun @hendrarprihadi, @ganjar_pranowo merupakan akun yang 

dipantau sebagai perwakilan kota Semarang itu sendiri untuk melihat 

rancangan atau kegiatan yang akan diselenggarakan oleh 

pemerintahan ke depannya. Tetapi Rizal sebagai wartawan senior 

pemerintah/kota mengakses lebih banyak akun pejabat pemerintahan 

seperti @priyadi.srg, @agusriyanto2016 dan beberapa akun resmi 
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pemerintahan seperti @pemerintahkotasemarang,@semarangpemkot 

untuk memantau informasi yang berada di media sosial dalam hal 

aktivitas pejabat kota Semarang untuk menemukan kegiatan yang 

bisa diangkat menjadi berita. 

Para informan biasanya tertarik untuk memberitakan sesuatu 

yang menjadi rancangan pembangunan Kota Semarang meski baru 

direalisasikan tahun depan atau beberapa waktu ke depan. Terlebih 

dalam akun instagram @hendrarprihadi yang aktif menggencarkan 

kegiatan untuk menonjolkan Kota Semarang yang semakin maju 

dengan menggunakan hastag Semarang Sekarang 

(#SemarangSekarang) di setiap unggahannya. Peneliti juga 

menemukan bahwa informan turut berpartisipasi dalam setiap kolom 

komentar dan like pada postingan-postingan yang digunakan sebagai 

acuan atau referensi pembuatan berita. 

  3.2.3.3. Akun berita di Instagram untuk melihat kejadian atau peristiwa 

Dalam mengakses instagram, para informan juga membuka 

akun berita seperti akun berita @infokejadiansemarang. Akun 

@infokejadiansemarang merupakan sebuah akun citizen journalism 

dengan 251.000 followers yang aktif mengunggah berbagai kejadian 

tak terduga yang dilengkapi dengan sumber (netizen yang berada di 
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TKP dan mengirimkan ke admin @infokejadiansemarang), dan 

waktu kejadian. 

Para informan biasanya mengakses @infokejadiansemarang 

untuk bisa mendapatkan informasi yang tak terduga dari para 

netizen, dimana terkadang para informantidak langsung berada di 

TKP, seperti ketika netizen menemukan kejadian mulai dari 

kecelakaan, pencurian, kebakaran, dan kejadian lain di Kota 

Semarang yang memiliki nilai berita tersendiri. 

  3.2.3.4. Menggunakan hastag di Instagram untuk melihat isu/topik tertentu 

Lain halnya dengan informan Aden, selaku wartawan yang 

memegang rubrik lifestyle, parenting, dan otomotif memilih untuk 

mencari kata kunci melalui hastag dan membuka akun instagram 

yang sesuai dengan bidangnya. Beberapa akun builder Semarang 

seperti @fucktory_brother, @papnmam_modified, @alvinoreiva, 

@jackblar4636, @744nu_susilo kerap dipantau untuk mencari topik 

yang menarik untuk diangkat dari segi otomotif. Aden mengetahui 

akun-akun builder dari hastag suryanation (#suryanation), untuk 

kemudian mencari builder yang berdomisili di kota Semarang untuk 

ditulis menjadi sebuah berita dengan mengangkat angle yang 

menarik, seperti pengalamannya menemukan salah satu narasumber 
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yang menggunakan teknologi CNC (builder membuat onderdil 

handmade). 

3.2.4. Kedalaman akses media sosial dalam news planning 

 Kedalaman mengakses informasipun beragam dari setiap informan.. 

Beberapa informan hanya mengakses satu post dari sebuah akun terverifikasi 

seperti akun-akun pejabat pemerintahan kota Semarang yang mengunggah 

proyek tertentu karena merasa informasi tersebut merupakan sebuah rencana 

pembangunan yang memang di share oleh pihak yang berwenang untuk 

kemudian harus diperdalam lebih lanjut dengan konfirmasi kepada pihak lain 

yang terkait. Jika menemui suatu informasi dari unggahan akun berita seperti 

@infokejadiansemarang, informan yang samapun tidak akan membandingkan 

dengan post lain, tetapi langsung terjun ke lapangan untuk menemukan 

informasi yang sesungguhnya.  

 Beberapa informan lainnya memilih untuk aktif mengakses topik yang 

sama dalam post atau akun yang berbeda untuk mencari informasi lebih dalam 

sebagai pembanding dalam menentukan angle berita yang akan diliput. 

Seperti salah stau informan, Aden yang terbiasa mengakses topik atau ide 

dengan menggunakan hastag  mengakui bahwa ia kerap scrolling lebih jauh 

untuk membandingkan konten tersebut dalam topik yang sama untuk mencari 

pembanding post yang telah ditemukannya dalam sebuah hastag. 
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 Berbeda dengan informan lainnya, Pratono selaku redaktur justru 

membandingkan informasi yang didapat dari platform media sosial yang 

berbeda, yaitu Facebook dan Instagram karena terkadang informasi yang 

masuk ke media sosial diunggah dalam berbagai angle, sehingga untuk bisa 

memastikan kejadian itu benar-benar terjadi dan melakukan cross check 

langsung ke lapangan. 

3.2.5.  Konten media sosial yang dikategorikan sebagai news value  

  Setelah menjabarkan akun media sosial dan akses informasi yang ada, 

peneliti kemudian akan menjabarkan bagaimana akhirnya di dalam rapat 

redaksi, suatu konten dari media sosial disetujui menjadi sebuah berita atau 

masuk ke dalam rencana peliputan wartawan. Tidak semua konten dalam 

media sosial yang ditemukan wartawan sebagai suatu topik yang menarik bisa 

lolos dalam rapat redaksi untuk diangkat menjadi sebuah berita.  

  Jawa Pos Radar Semarang menilai dari segi jurnalistiknya, unsur-

unsur apa yang terkandung dalam sebuah konten media sosial tersebut. 

Pertama, Jawa Pos Radar Semarang akan melihat apakah konten tersebut 

mencakup target segmentasinya, yaitu khalayak menengah keatas dengan 

domisili di sekitar kota Semarang. Kedua, Jawa Pos Radar Semarang 

mempertimbangkan nilai berita dalam sebuah topik di media sosial. Nilai-nilai 

berita yang perlu dipertimbangkan adalah magnitude (luasnya pengaruh suatu 
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berita bagi masyarakat), proximity (kedekatan suatu berita dengan 

pembacanya), aktual, impact (sebarapa luas dampak tersebut dirasakan), 

unusualness (sesuatu yang unik), public figure, human interest, dan tidak 

mengandung unsur SARA. Tidak hanya itu, Jawa Pos Radar Semarang yang 

gencar mencari berita yang belum pernah diangkat oleh media lain juga 

mempertimbangkan angle berita dari topik yang ditemukan oleh wartawan 

dalam media sosial, apabila dirasa belum ada yang membahasnya di media 

tradisional, maka Radar Semarang akan meliputnya. Ida, selaku Redaktur 

Pelaksana menambahkan selain standar jurnalistik diatas, hal lain yang menjadi 

pertimbangan adalah menyangkut kepentingan umum, memiliki daya dongkrak 

terhadap pemerintah, apakah ada kritik sosial untuk pemberdayaan pemerintah 

terhadap masyarakat. 

3.2.6. Opini wartawan mengenai penggunaan media sosial dalam news planning 

 Setelah mengetahui cukup seringnya media sosial digunakan oleh 

wartawan, ternyata penggunaan media sosial oleh wartawan Jawa Pos Radar 

Semarang yang beragam bisa saja jarang diaplikasikan dalam praktik kerja 

wartawan seperti dua informan lain, yaitu Ahsan sebagai wartawan baru di 

bidang pemerintah/kota, dan Ida sebagai Redaktur Pelaksana. Kedua informan 

ini mengaku sangat jarang menggunakan media sosial. Ahsan cenderung 

hanya sekali membuka media sosial, selebihnya informan akan terjun ke 

lapangan langsung untuk mencari bahan liputan atau ide yang nantinya 
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menginspirasi liputan beritanya. Sedangkan Ida selaku redaktur pelaksana 

cenderung lebih sering membuka media online (website) Jawa Pos pusat atau 

bahkan Koran untuk pembanding referensi beritanya.  

 Tetapi meskipun jarang, kedua informan ini tidak memungkiri 

pengunaan media sosialnya selama rapat redaksi berlangsung dalam rangka 

menemukan ide atau referensi untuk disampaikan selama forum membahas 

bahan liputan untuk satu minggu ke depan dalam rapat redaksi tersebut.  

Secara keseluruhan, para informan memandang penggunaan media sosial 

dalam tahap perencanaan (rapat redaksi) di Jawa Pos Radar Semarang sebagai 

sesuatu yang wajar, dimana para informan memantau peristiwa-peristiwa yang 

tersebar di media sosial, selain observasi langsung di lapangan (media sosial 

menjadi alternatif kedua diantara media online lainnya). Media sosial 

dianggap sebagai tahap awal dalam penulisan berita yang harus diimbangi 

dengan prinsip jurnalistik, seperti yang disebutkan oleh pemimpin redaksi, 

“…ini penting, misalnya berita harus benar, akurat, cover both sides, 

terpercaya atau bukan hoax, dan lainnya. Jadi jangan mengutip 

mentah-mentah informasi dari sosial media. Karena berita di media 

cetak dituntut memiliki kedalaman, akurasi berita dan bukan fitnah, 

yang tentunya harus lebih baik disbanding sosial media yang hanya 

mengandalkan kecepatan posting dan kerap mengesampingkan 

akurasi dan keberimbangan atau cover both sides” 

 Berbeda dengan pendapat Ida Nur Layla selaku Redaktur Pelaksana,  
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Beliau menekankan penentuan isu Jawa Pos Radar Semarang menggunakan 

prinsip bottom up. Prinsip bottom up disini adalah yang terpenting berasal dari 

wartawan yang ada di lapangan, mengerti dan memahami isu apa yang terjadi. 

Setiap wartawan dengan bidangnya masing-masing seperti kriminalitas, 

ekonomi, pemerintah/kota melakukan observasi langsung ke lapangan supaya 

memiliki gambaran hal-hal apa yang sedang terjadi. Hasil pengamatan 

lapangan nantinya akan disampaikan di rapat redaksi. Beliau menekankan 

media sosial tidak menjadi opsi pertama dalam penentuan isu atau mencari 

referensi ide/berita, tetapi terjun langsung ke tempat kejadian karena beliau 

berpendapat bahwa konten di media sosial tidak memiliki UU yang kuat 

karena pasal yang ditetapkan bisa menjerat siapa saja dalam hal apa saja, 

sehingga dalam konteks wartawan yang ingin mengambil konten tanpa 

konfirmasi kebenaran nantinya akan berdampak sangat fatal hingga ke jalur 

hukum. 

3.3. Penggunaan media sosial dalam news gathering 

  Tahap kedua yaitu tahap pengumpulan data yang berjalan di Jawa Pos 

Radar Semarang berlangsung setiap hari setelah wartawan mendapatkan tema 

atau rencana peliputan selama satu minggu kedepan. Biasanya para wartawan 

mencari atau mengumpulkan data dari pagi hari hingga sekitar pukul 16.30 

WIB. 
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3.3.1. Media sosial tidak digunakan dalam tahap news gathering  

 Setiap wartawan Jawa Pos Radar Semarang mengakui tidak 

menggunakan media sosial di tahap kedua ini. Informan menilai tahap 

pengumpulan data tidak boleh mencampurtangankan media sosial 

dengan informasi atau data-data yang belum jelas kebenarannya. Tahap 

pengumpulan data yang pertama dilakukan para informan adalah dengan 

datang langsung ke lapangan, wartawan akan mendeskripsikan suasana 

di tempat kejadian serta memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tahap 

pengumpulan data yang kedua adalah menghubungi beberapa 

narasumber terkait (minimal dua narasumber) baik selaku penyelenggara 

acara, pengurus acara, atau saksi mata jika membahas sebuah kejadian. 

Sebagian besar informan tidak merasa kesulitan dalam mencari data 

karena sudah memiliki koneksi yang cukup luas pada orang-orang 

berkompeten yang layak menjadi narasumber. 

Terdapat kebijakan di dalam Jawa Pos Radar Semarang sendiri 

untuk tidak menggunakan media sosial, sehingga pemimpin Redaksi 

memberi peringatan keras untuk tidak menggunakan informasi yang ada 

di media sosial sebagai data untuk penulisan artikel berita. Media sosial 

dianggap hanya sebagai „pijakan awal‟, bukan menjadi sesuatu yang 

layak untuk dimuat di media cetak, oleh sebab itu diperlukan verifikasi 

informasi. Verifikasi informasi menurut Pratono dilaksanakan sebagai 
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langkah wajib setelah penentuan tema, dan data-data yang ditemukan 

merupakan data utama yang nantinya akan disajikan dan layak dimuat 

dalam Koran. Beliau tidak menutup kemungkinan penggunaan media 

sosial untuk memantau perkembangan terkait peristiwa yang sedang 

terjadi dalam tahap news editing dalam menjalankan tugasnya sebagai 

redaktur, seperti ketika ditemukan kasus pencurian, saat tahap 

pengumpulan data wartawan sudah memiliki informasi atau data primer 

namun redaktur memastikan kelengkapan informasi dan jika ada 

perkembangan lebih lanjut, informan tetap akan mengumpulkan data ke 

pihak berwajib seperti kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar 

media cetak menampilkan informasi mendalam dan lengkap untuk terbit 

keesokan harinya. 

Sejauh pengamatan observasi partisipatif, peneliti memang tidak 

menemukan adanya penggunaan media sosial oleh wartawan Jawa Pos 

Radar Semarang. Terlebih saat mengikuti liputan wartawan selepas 

peneliti tidak melakukan kuliah kerja praktik, informan selama di 

lapangan lebih fokus pada pengumpulan data melalui narasumber terkait 

dengan peristiwa atau isu yang akan diangkat menjadi sebuah berita. 
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3.4. Penggunaan media sosial dalam news writing 

Tahap ketiga yaitu tahap penulisan artikel berita yang berjalan di Jawa 

Pos Radar Semarang berlangsung setiap hari setelah wartawan mendapatkan 

informasi dari lapangan. Biasanya para wartawan menulis artikel berita dikantor 

mulai dari pukul 17.00 WIB. 

3.4.1. Media sosial tidak digunakan dalam news writing 

 Dalam tahap ketiga ini, para informan tidak menggunakan 

media sosial. Penulisan artikel berita Jawa Pos Radar Semarang sudah 

berpedoman pada standar penulisan straight news dan feature dengan 

unsur 5W+1H. Straight news Jawa Pos Radar Semarang kurang lebih 

sama dengan format straight news pada umumnya, sedangkan Feature 

Jawa Pos Radar Semarang ditulis lebih panjang dalam bentuk cerita 

supaya orang bisa menikmatinya dalam bentuk narasi dengan 

pemilihan kata yang lebih beragam. Terlepas dari jenis beritanya, Jawa 

Pos Radar Semarang memiliki karakter yang lugas, ceplas ceplos, dan 

to the point. 

 Namun dalam penulisan berita, wartawan bisa saja menemui 

beberapa kendala seperti yang dialami oleh Aden, informan yang 

bergerak sebagai wartawan di bidang lifestyle, parenting, dan otomotif  

ini seringkali menemukan kata-kata ilmiah yang sulit dimengerti oleh 
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khalayak atau pembaca Koran Radar Semarang. Saat memegang 

rubrik otomotif, informan menerangkan suatu informasi terkait 

sparkbor, informan akan menuliskannya menjadi slebor, menggunakan 

kata ganti yang lebih banyak dipahami oleh masyarakat, atau saat 

membahas sens, kata yang lebih awam dikalangan pembaca adalah 

rating. 

  3.4.2.  Observasi tulisan wartawan 

 Peneliti melakukan pengamatan lebih jauh pada konten media 

sosial yang dijadikan referensi oleh wartawan dengan artikel berita 

yang lolos editor dan terbit di Koran Jawa Pos Radar Semarang : 

Peneliti mengamati lebih lanjut perbandingan artikel berita yang 

terbit dengan konten media sosial yang dijadikan referensi (unggahan 

  Gambar 3.1. Konten @hendrarprihadi pada tanggal 6 Oktober 2018 
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Hendrar Prihadi dalam bentuk potongan-potongan video ketika Beliau 

datang ke acara Metro TV (special dialog) dengan beberapa transisi 

pertanyaan, sebagaimana dituliskan sebagai berikut : 

  [Transisi] Semarang mulai macet kenapa? 

  Pak Hendi: “Pertumbuhan laju kendaraan di Kota Semarang selama 

setahun itu.. rata-rata… 10 persen hampir sepuluh persen, 

kemudian perkembangan jalan setiap satu tahunnya hanya 

bertambah satu persen” 

  [Transisi] Apa problem menambah jalan baru? 

  Pak Hendi: “Tapi problemnya sangat kompleks, terutama problem sosial.  

Masyarakat yang punya lahan itu belum tentu mau  langsung 

dibebaskan. Kita buat yang kedua dengan metode rekayasa 

teknik, seperti flyover yang ada di Kalibanteng, underpass di 

Jatingaleh, atau rekayasa lalu lintas seperti one way di 

beberapa kota Semarang, itu udah kita lakukan juga. Tapi.. 

hari ini.. beberapa ruas oke.. tapi beberapa ruas juga ada 

simbol-simbol kemacetan” 

  [Transisi]  Apakah Ada solusi lain? 
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“Yang sedang kita lakukan hari ini adalah mengajak 

masyarakat mengurangi memakai kendaraan pribadi” 

  [Transisi] Ayo beralih menggunakan transportasi umum 

Sedangkan dalam artikel yang terbit 28 Oktober 2018 dengan 

judul “Mobil makin murah, jalan makin macet” adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 3.2 Artikel “Mobil Makin Murah, Jalan Makin Macet, DP 

Minimal harus 20 Persen” yang terbit tanggal 28 Oktober 2018 

   

 Jika peneliti menjabarkan lebih lanjut, pemimpin redaksi mengambil 

ide kemacetan dengan mengangkat angle yang berbeda dalam pemberitaan 

dengan topik mobil semakin murah, berbeda dengan unggahan 

@hendarprihadi yang lebih merujuk kepada ajakan atau persuasi 
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masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Dalam unggahan 

tersebut Beliau menegaskan bahwa pertumbuhan kendaraan pribadi di Kota 

Semarang rata-rata per tahunnya sebesar 10%, fakta tersebut juga yang 

mendasari pemimpin redaksi akan mengangkat berita soal DP murah 

tersebut, dengan menanyakan lebih lanjut keterangan mengenai kebenaran 

pertumbuhan kendaraan di Semarang kepada Dinas Perhubungan Kota 

Semarang. 

  Dalam artikel berita “Mobil Makin Murah, Jalan Makin 

Macet”, peneliti melakukan observasi partisipatif di masa kuliah kerja 

praktik peneliti, yang saat itu angle pemberitaan adalah mengangkat 

masalah bagaimana masyarakat dapat dengan mudah membeli mobil 

dengan membayar uang muka yang cukup murah sehingga memicu 

peningkatan jumlah kendaraan pribadi (mobil) di Kota Semarang. 

Narasumber yang dihubungi untuk memberikan data yang berkompeten 

diantaranya adalah Pakar Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, 

dinas perhubungan Kota Semarang, marketing officer FIF Semarang, 

anggota komisi D DPRD Semarang, serta salah satu sales excecutive dealer 

Toyota. 

  Peneliti menemukan bahwa media sosial disini digunakan 

dalam penulisan berita untuk menemukan angle yang berbeda dengan 

mengambil tema kemacetan atau meluapnya jumlah kendaraan pribadi di 
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kota Semarang. Hanya saja dalam hal ini angle yang ditonjolkan penulis 

berita tidak mengandung pesan persuasi atau ajakan tertentu, melainkan 

bersifat informatif dengan menjabarkan data-data terkait penyebab 

kemacetan. Namun dalam artikel, peneliti menemukan adanya data yang 

hampir serupa dari pembicaraan di postingan @hendrarprihadi dengan data 

yang dilansir dari Dinas Perhubungan, “pertumbuhan kendaraan di Kota 

Semarang mencapai 12 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan jalan 

hanya 0,9 persen per tahun.” 

  Selain penggunaan media sosial dalam mengambil angle yang 

berbeda, peneliti juga mengamati lebih lanjut contoh konten media sosial 

lain yang memberikan ide atau referensi bagi para informan dalam 

pembuatan berita, yaitu : 

 

Gambar 3.3 

Unggahan @hendrarprihadi pada 

tanggal 26 Maret 2019 berupa 

video ini membahas tentang 

rencana pembangunan Jembatan 

Tinjomoyo dengan dasar kaca di 

tahun 2020 untuk daya tarik 

wisata. 
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Gambar 3.4 

Unggahan @hendrarprihadi pada 

tanggal 26 Maret 2019 berupa 

video ini membahas tentang 

rencana pembangunan travelator 

pada jalur pedestrian di di daerah 

paragon hingga lawang sewu 

 

Gambar 3.5 

Unggahan @hendrarprihadi pada 

tanggal 27 Maret 2019 berupa 

video ini membahas tentang 

rencana pemasangan ribuan lampu 

downtown pada gedung 

Pandanaran  yang akan dikerjakan 

tahun ini sebagai objek wisata 

baru. 

  Konten media sosial dari akun instagram @hendrarprihadi 

kemudian lebih lanjut dicermati dengan menjabarkan artikel yang terbit 

pada tanggal 7 April 2019 dengan judul “Proyek Prestisius 

#SemarangSekarang, Gedung Pemerintah jadi destinasi wisata, tidak capek 

jalan di Pemuda” 
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Gambar 3.6 Artikel Jawa Pos Radar Semarang 7 April 2019 

  Peneliti menemukan bahwa informan menggunakan media 

sosial sebagai platform untuk mencari ide atau referensi dalam pembuatan 

berita terbukti dari penulisan awal artikel “Pada 26 dan 27 Maret 2019, 

akun instagram Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengunggah tiga 

video rencana pembangunan yang akan mengubah wajah Kota Semarang.” 

Judul yang dibuat oleh informan dengan mencantumkan 

#SemarangSekarang juga ditemukan sama dengan konten media sosial 

yang diunggah dan dijadikan referensi oleh wartawan yang bersangkutan.  

  Artikel tersebut membahas tiga topik sekaligus dari tiga konten 

media sosial yang dijadikan referensi, yaitu travelator di jalur pedestrian 

yang akan dibangun tahun 2020, rencana pembangunan jembatan kaca di 

hutan wisata Tinjomoyo, serta proyek terdekat di tahun 2019, pemasangan 
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ribuan lampu downtown pada Gedung Pandanaran supaya memiliki daya 

tarik wisata. Peneliti menemukan beberapa kata yang menunjukkan 

wartawan memang berpacu pada video yang diunggah @hendrarprihadi 

yaitu pada salah satu kalimat di artikel berita, “video rencana 

pembangunan jembatan kaca di hutan wisata Tinjomoyo dan pemasangan 

lampu downtown untuk video mapping di gedung Pandanaran kawasan 

Tugu Muda juga mengundang ratusan komentar dari masyarakat.” 

Selebihnya di dalam artikel lebih banyak menampilkan data yang tak 

tersentuh dari unggahan @hendrarprihadi, seperti perihal anggaran proyek 

pembangunan, proyek pertama di Kota Semarang, faktor-faktor yang harus 

diperhatikan dalam pembangunan proyek, bahkan komentar dari warga 

sekitar. 

3.5. Penggunaan media sosial dalam news editing 

Tahap keempat yaitu tahap edit artikel berita yang berjalan di Jawa Pos 

Radar Semarang berlangsung setiap hari setelah wartawan mendapatkan 

informasi dari lapangan. Biasanya para redaktur atau editor akan menjalankan 

tugasnya setelah mendapatkan artikel berita yang ditulis oleh wartawan. 

Tugas redaktur dalam news editing cukup signifikan mengingat proses 

verifikasi informasi tidak berhenti di wartawan, para redaktur juga melaksanakan 

verifikasi informasi dengan cara menyeleksi kembali setiap tulisan wartawan 
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dalam bentuk artikel berita sebagaimana dipaparkan oleh Redaktur pelaksana, 

bahwa hal ini yang membedakan media tradisional dengan media sosial. 

Redaktur biasanya menanyakan kembali kepada wartawan sumber-sumber data 

yang dicantumkan dalam artikel, dan membandingkan dengan berita-berita yang 

beredar di dunia maya. 

Redaktur Jawa Pos Radar Semarang juga terlibat dalam tahap 

perencanaan artikel berita yang akan diterbitkan keesokan harinya. Setelah 

menerima semua artikel berita dari masing-masing wartawan, para redaktur 

kemudian melaksanakan kewajibannya untuk mengedit berita. Lalu redaktur me-

ranking berita yang masuk, memilah yang layak dimuat atau dimuat dua hari 

setelahnya. Redaktur bekerja sama dengan layouter dan desain grafis selama 

pembuatan berita berlangsung. Redaktur juga bertugas memilih foto dan poin-

poin yang bisa ditampilkan dalam bentuk grafis. Redaktur memastikan setiap 

halaman Koran tidak terpotong dan disajikan dengan foto yang tepat, caption, 

serta hari dan tanggal yang benar. 

3.5.1. Media sosial digunakan untuk memantau perkembangan informasi oleh 

redaktur dengan memeriksa berita terkini (breaking news)  

Dalam tahap keempat ini, tidak banyak informan (wartawan) yang 

menggunakan media sosial saat melakukan revisi berita, namun untuk 

redaktur atau pemimpin redaksi, media sosial kerap membantu informan 
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untuk melihat perkembangan berita dalam rangka memperdalam dan 

menuliskan suatu peristiwa secara tuntas jika memang masih ada 

informasi yang dirasa kurang jika dibandingkan dengan media sosial. 

Tetapi penggunaan media sosial di sini hanya berlaku sebagai pembanding 

yaitu dengan memeriksa berita-berita terkini, dimana dalam hal ini 

redaktur juga melaksanakan verifikasi informasi, selebihnya artikel berita 

yang kurang akan dikembalikan kepada wartawan yang menulis untuk 

menambahkan data lebih lanjut jika dirasa kurang lengkap, kurang akurat. 

Pemimpin redaksi menilai proses editing tersebut tetap berdasarkan pada 

hasil liputan, bukan dari media sosial. 

Para redaktur sudah memahami karakter penulisan artikel berita 

para wartawan, dengan melihat gaya penulisan serta pilihan kata yang 

sering muncul dalam artikel. Jika redaktur melihat ada yang berbeda dari 

gaya penulisan wartawan biasanya, redaktur akan melakukan 

perbandingan lebih jauh baik melalui media online maupun media sosial. 

Teknik revisi yang dilakukan redaktur biasanya dengan mengembalikan 

artikel berita yang masih kurang memenuhi standar penulisan jurnalistik 

atau bahkan terkadang menemui artikel yang tidak beraturan dan dengan 

tegas redaktur menyuruh wartawan kembali menuliskan artikel tersebut. 

Namun, jika revisi sebatas pada masalah pengejaan, Pratono menganggap 

hal tersebut disebabkan oleh kemampuan dasar seorang wartawan, 
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sehingga diperbaiki langsung, terutama jika mengingat deadline sudah 

dekat. 

3.5.2. Media sosial untuk melihat berita yang sudah beredar dan memastikan 

wartawan tidak hanya melakukan copy-paste dengan memeriksa berita 

terkini (breaking news) 

Editor maupun redaktur Jawa Pos Radar Semarang pada dasarnya 

merupakan wartawan senior yang sudah memiliki pengalaman yang cukup 

untuk bisa menyeleksi setiap artikel wartawan lainnya. Dengan modal 

pengalaman tersebut, para editor maupun redaktur sudah memahami 

bagaimana penulisan artikel wartawan yang berdasarkan gaya 

penulisannya masing-masing, maupun artikel wartawan yang sudah 

terpengaruh dengan media online maupun media sosial, sehingga media 

sosial digunakan untuk memeriksa berita-berita terkini, dimana dalam hal 

ini redaktur juga melaksanakan verifikasi informasi. Seperti yang diakui 

oleh Pratono, beliau pernah mendapati artikel wartawan yang diambil 

sebagian besar dari press release humas, atau bahkan hanya copy paste 

media online lainnya setelah mengobservasi berita-berita di media lain, 

ditemukan penulisan artikel berita wartawan sampai ke kesalahan 

ketikpun sama dengan media online yang dijadikan referensi tersebut. Jika 

menemui hal seperti ini Pratono mengembalikan artikel kepada wartawan 



96 
 

yang bersangkutan untuk mencari data di lapangan tanpa ada unsur copy 

paste. 

Tidak hanya itu, editor juga pernah menemukan adanya 

pengambilan foto dari media sosial tanpa pencantuman sumber. Hal ini 

juga menjadi concern para editor ketika akan meloloskan suatu artikel 

yang ditulis oleh wartawan. Dalam hal ini, Pemimpin redaksi mengakui 

bahwa hal-hal seperti mencantumkan foto dari media sosial bukan 

merupakan suatu masalah, asal memberikan sumber dari media sosial 

tersebut dan sudah meminta izin kepada pihak yang bersangkutan, seperti 

saat ada berita tentang mahasiswa Unnes yang lumpuh dan setiap harinya 

dibopong oleh ayahnya, pihak Jawa Pos Radar Semarang menilai foto 

yang dimiliki narasumber lebih menarik untuk ditampilkan, sehingga 

meminta izin dan mecantumkan sumber foto. 

3.5.3. Channel dan platform media sosial yang diakses dalam news editing 

3.5.3.1. Grup warta kota di Facebook untuk memantau perkembangan 

informasi 

Untuk media sosial Facebook, para redaktur dalam 

menjalankan tugasnya turut mengamati informasi-informasi yang 

beredar di MIK SEMAR (Media Informasi dan Komunikasi 

Semarang). Redaktur merasa unggahan secara aktif dari para 
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anggotanya juga membantu tugasnya dalam melihat perkembangan 

berita untuk memastikan kelengkapan berita yang akan diterbitkan 

keesokan harinya. 

3.5.3.2. Akun public figure di Instagram untuk melihat berita yang sudah 

beredar dan memastikan wartawan tidak melakukan copy paste 

Untuk media sosial instagram, para redaktur umumnya juga 

mengamati akun-akun pejabat pemerintahan sebagaimana para 

redaktur juga mengamati saat proses rapat redaksi mana akun media 

sosial yang dijadikan referensi untuk lebih lanjut memastikan bahwa 

wartawan tidak melakukan copy paste data yang ada, melainkan 

mencari informasi tambahan dari narasumber yang bersangkutan. 

  3.5.3.3. Akun berita di Instagram untuk memantau perkembangan informasi  

Dalam mengakses instagram, para redaktur juga mengakses 

akun @infokejadiansemarang. Akun@infokejadiansemarang sebagai 

sebuah akun citizen journalism yang aktif mengunggah berbagai 

kejadian tak terduga mulai dari kecelakaan, pencurian, kebakaran, 

dan kejadian lain di Kota Semarang yang dilengkapi dengan sumber 

(netizen yang berada di TKP dan mengirimkan ke admin 

@infokejadiansemarang), dan waktu kejadian ini juga membantu 

tugas redaktur dalam memantau kelengkapan informasi untuk artikel 

berita yang akan diterbitkan keesokan harinya. 
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 3.5.3.4. Opini wartawan mengenai penggunaan media sosial dalam news 

editing 

Dalam tahap edit berita para redaktur tidak mengelak adanya 

penggunaan media sosial, pemimpin redaksipun mengakui bahwa 

redaktur biasanya mengakses media sosial, tetapi dalam hal ini 

pemimpin redaksi menekankan, 

“tapi untuk editing berita dari wartawan, editor tetap berdasarkan 

pada hasil peliputan wartawan, bukan berdasarkan media sosial.” 

 Hal serupa juga di sampaikan oleh Pratono, dalam mengedit berita, 

informan terkadang memantau media sosial untuk kejadian-kejadian 

yang sekiranya masih memiliki kelanjutan. Pada dasarnya informan 

menilai penggunaan media sosial di tahap edit berita untuk 

memastikan kelengkapan dan keakuratan data atau informasi yang 

disampaikan dalam sebuah berita. 

3.6. Penggunaan media sosial dalam news publishing 

Tahap akhir yaitu tahap publikasi artikel berita yang berjalan di Jawa 

Pos Radar Semarang berlangsung setiap hari setelah berita diedit oleh redaktur 

dan editor.  Pemilahan artikel berita ke setiap halaman bekerja sama dengan 

layouter untuk menghasilkan judul, isi, serta halaman sesuai proporsi Koran. 

Setelah semua disetujui oleh redaktur dan pemimpin redaksi, maka artikel berita 
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dalam bentuk softfile dengan format pdf tersebut dikirimkan kepada pusat 

percetakan yang berada di Solo dan setelah naik cetak, Koran akan dikirimkan 

oleh ekpedisi ke masing-masing agen. 

 3.6.1. Perambahan publikasi ke media online 

 Media online berupa website dengan alamat 

www.radarsemarang.com ini sudah dibuat sejak tahun 2015, tetapi 

kemudian Jawa Pos pusat mengeluarkan kebijakan untuk memiliki 

website yang terintegrasi dengan Radar Semarang yaitu website 

www.radarsemarang.id pada tahun 2017. Berita yang diunggah sama, 

namun radarsemarang.id menjangkau secara lebih luas karena 

terintegrasi dengan cabang Jawa Pos di kota lain. 

3.6.2. Perambahan publikasi ke media sosial dengan membagikan link kepada 

audiens 

Untuk media sosial, Jawa Pos Radar Semarang memiliki grup 

Facebook Koran Jawa Pos Radar Semarang dengan penyuka sebanyak 

12.247 orang, Instagram @jpradarsemarang dengan 4.780 followers, 

dan Twitter @radar_Semarang dengan 18 pengikut. Alasan Radar 

Semarang merambah publikasi adalah untuk memperkuat output 

media cetak itu sendiri, menambah jumlah pembaca (readership), serta 

http://www.radarsemarang.com/
http://www.radarsemarang.id/
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digunakan untuk sinergi iklan, bahkan memfasilitasi pembaca di luar 

area Radar Semarang yang ingin mengakses berita. 

Perambahan di media sosial ini dimaksudkan untuk 

berkesinambungan dengan www.radarsemarang.com (ditautkan), 

dimana media sosial dapat menjangkau jumlah pembaca yang lebih 

banyak di website mengingat khalayak aktif menggunakan media 

sosial. Meskipun begitu, diakui oleh para wartawan bahwa akun media 

sosial Jawa Pos Radar Semarang sendiri belum memiliki respon yang 

baik untuk para pengguna media sosial dalam hal kurang interaktif. 

3.6.3. Perambahan publikasi ke media sosial pribadi wartawan dengan 

membagikan link kepada audiens 

Meski tidak semua informan melakukan perambahan ke media 

sosial probadi, tetapi perambahan ke media sosial juga diakui oleh 

beberapa wartawan yang turut mempublikasi artikel berita Jawa Pos 

Radar Semarang ke media sosial pribadinya. Hal ini dilakukan oleh 

informan karena dirasa akan menguntungkan media online dan media 

sosial yang berdampak positif juga pada perusahaan media cetak Jawa 

Pos Radar Semarang. Publikasi ke media sosial pribadi dengan 

membagikan tautan link website Radar Semarang kepada audiens 

berupa unggahan foto Koran Jawa Pos Radar Semarang, artikel berita 

http://www.radarsemarang.com/
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dalam bentuk pdf, untuk kemudian ditautkan pada website maupun 

media sosial resmi Jawa Pos Radar Semarang. Opsi share ini 

dimanfaatkan para wartawan untuk membagikan apa yang diunggah 

pada media online maupun media sosial Jawa Pos Radar Semarang 

sehingga secara tidak langsung mempromosikan akun resmi Jawa Pos 

Radar Semarang. Sedangkan informan lain yang tidak mempublikasi 

artikel di media sosial pribadinya berpendapat bahwa media sosial 

tersebut khusus digunakan untuk berekspresi dan lebih nyaman untuk 

sharing kegiatan sehari-hari secara pribadi saja. 

Peneliti kemudian menemukan beberapa publikasi di media 

sosial pribadi wartawan, sebagai berikut : 

 

Gambar 3.7 

Salah satu publikasi wartawan di Facebook dengan mengunggah softfile 

salah satu halaman Koran Jawa Pos Radar Semarang 
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Gambar 3.8 

Salah satu publikasi wartawan di Facebook dengan membagikan link 

yang terhubung pada website Jawa Pos Radar Semarang 

 

Dalam wawancara para informan mengatakan melakukan 

publikasi dengan maksud supaya khalayak banyak membuka website 

resmi maupun media sosial Jawa Pos Radar Semarang, namun peneliti 

menemukan masih banyak postingan yang diunggah berupa softfile 

tanpa mencantumkan link berita. 

 



103 
 

Gambar 3.9 Publikasi wartawan di Instagram dengan mengunggah softfile 

salah satu halaman Koran Jawa Pos Radar Semarang 

3.6.4. Dampak perambahan publikasi ke media online dan media sosial Jawa Pos 

Radar Semarang 

Pemimpin redaksi mengakui ada pengaruh yang cukup 

signifikan dari maraknya pengguna yang aktif di dunia maya, seperti rata-

rata oplah Koran menurun, readership Koran menurun. Namun Radar 

Semarang memutuskan untuk membangun sinergi diantara media cetak 

dengan media online. Sinergi dalam hal ini adalah ketika memposting 

sebuah berita, media online dan media sosial hanya menampilkan sekilas 

atau potongan artikel berita saja, untuk berita lengkapnya pembaca 
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diarahkan untuk membaca langsung dari Koran Jawa Pos Radar 

Semarang. Hal inilah yang mendasari perambahan media cetak ke media 

online dan media sosial. Perambahan ini juga berlaku pada iklan, pihak-

pihak yang ingin memasang iklan sekaligus akan ditampilkan pada media 

online sehingga sinergi ini tidak mematikan tetapi saling menguatkan. 

Pemimpin redaksi menuturkan hal ini membuahkan hasil sebagaimana 

terlihat dalam triwulan I di tahun 2019, meski oplah Koran menurun, 

omzet iklan meningkat 17% dan laba perusahaan meningkat 150% 

dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. 


