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Abstrak

E-Singa Manggala merupakan media informasi milik Dinas Komunikasi Informasi Persandian
dan Statistik Kabupaten Buleleng akan selalu memberikan pemberitaan pembangunan secara actual
dan berimbang, terlebih lagi media yang berbasis virtual atau online. Pada penelitian ini, peneliti
berusaha menjawab bagaimana objektivitas E-Singa Manggala dalam informasi pembangunan di
Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan
menggunakan Teori Eksistensi, Teori Masyarakat Massa dan teori Agenda Setting. Penelitian ini
bertujuan untuk untuk mengetahui sejarah diterbitkannya E-Singa Manggala dalam pemberitaan
informasi pembangunan di Kabupaten Buleleng, mengetahui prinsip-prinsip yang dilakukan agar ESinga Manggala selalu bisa objektif dalam setiap pemberitaan pembangunan di daerah Kabupaten
Buleleng, dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan objektivitas
dalam proses pemberitaan Majalah E-Singa Manggala yang diterbitkan Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini menunjukkan Majalah E-Singa Manggala tetap eksis terbit dari tahun 1991
sampai dengan sekarang, Pemberitaan E-Singa Manggala selalu objektif, Faktor pendukung dan
penghambat senantiasa muncul dalam proses peliputan pemberitaan. Dari analisis data maka dapat
disimpulkan: Eksistensi E-Singa Manggala memberikan informasi terkait perkembangan dan
rencana pembangunan di Buleleng, Objektivitas pemberitaan pembangunan E-Singa Manggala di
Kabupaten Buleleng sudah memenuhi unsur-unsur seperti tertuang dalam kode etik jurnalistik
wartawan, dan faktor pendukung dalam proses peliputan merupakan suatu nilai lebih dalam
meningkatkan objektivas pemberitaan dan faktor penghambat merupakan sebuah tantangan dalam
meningkatkan nilai objektivitas pemberitaan E-Singa Manggala.
Kata kunci: E-Singa Manggala, objektivitas, eksistensi
Abstract
E-Singa Manggala is an information media belonging to the Buleleng District Encryption
and Statistics Information Communication Office which will always provide actual and balanced
development news, especially media based on virtual or online. In this study, researchers tried to
answer how the objectivity of E Singa Manggala in evelopment information in Buleleng Regency.
The research method used is qualitative content analysis using the Theory of Existence, Mass
Society Theory and Agenda Setting theory. This study aims to determine the history of the
publication of E-Singa Manggala in reporting development information in Buleleng Regency, to
know the principles that are carried out so that E-Singa Manggala can always be objective in any
development news in the Buleleng Regency area, and to determine the inhibiting and supporting
factors. in the application of objectivity in the reporting process of E-Singa Manggala Magazine
published by the Office of Communication, Informatics, Encoding, and Statistics of Buleleng
Regency.
This research shows that E-Singa Manggala Magazine still exists published from 1991 until
now, E-Singa Manggala news is always objective, supporting and inhibiting factors always appear
in the news coverage process. From the data analysis, it can be concluded: The existence of E-Singa
Manggala provides information related to developments and development plans in Buleleng, the
objectivity of the news on the development of E-Singa Manggala in Buleleng Regency has fulfilled

the elements as stated in the journalistic code of ethics of journalists, and supporting factors in the
process. coverage is an added value in increasing the objectivity of the news and the inhibiting factor
is a challenge in increasing the objectivity value of E-Singa Manggala news.
Key words: E-Singa Manggala, objectivity, existence

Pendahuluan
Salah satu kebutuhan manusia adalah
informasi, dalam perkembangan yang terjadi saat
ini semakin banyak individu maupun kelompok
yang membutuhkan informasi. Penguasaan
terhadap media informasi mampu menjadikan
kita sebagai penguasa. Seperti yang ada dalam
pandangan umum bahwa penguasa media
informasi merupakan penguasa masa depan
(Romli, 1999:26). Dengan membandingkan
beberapa pemberitaan di media. Sangat mungkin
akan ditemukan kesimpulan yang setara, bahwa
media apapun tidak bisa lepas dari bias-bias, baik
yang berkaitan dengan ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama.
Pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu
dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Framing
mencoba untuk membangun sebuah komunikasi
bahasa, visual, pelaku dan menyampaikannya
kepada khalayak atau menginterpretasikan dan
mengklasifikasikan informasi baru (Mulyana,
2002:88). Berita selalu dituntut untuk berpegang
pada objektivitas dan faktualitas dari kejadian
yang dilaporkan. Jurnalis dituntut untuk terus
berdiri pada titik di mana dia tak boleh berpihak
dan berprasangka apalagi menghakimi saat
meliput dan menulis berita. Namun, itu hanya ada
di atas kertas. Nyatanya, setiap berita berada di
antara rentang sangat objektif hingga sangat
subjektif. Tidak ada berita yang seratus persen
objektif atau seratus persen subjektif.
Dalam pemerintahan maupun pihak di luar
pemerintah atau swasta mulai banyak
menggunakan public relations atau Humas.
Public relations atau humas berperan sangat
penting untuk membentuk citra baik dan positif
organisasi yang dinaunginya di mata masyarakat.
Organisasi pemerintah mulai menerapkan humas
karena mengacu pada UU nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Humas Pemkab Buleleng mengetahui dan
menyadari bahwa posisi media sangat penting
dalam membantu program dan kegiatan humas.
Frank Jefkins (1995:98) menyatakan hubungan
pers (press relations) adalah usaha untuk

mencapai publikasi atau penyiaran yang
maksimum atas suatu pesan atau informasi
humas dalam rangka menciptakan pengetahuan
dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi
atau perusahaan yang bersangkutan. Beberapa
tujuan Humas Pemkab Buleleng dari media
relations seperti kontrol media, penyebaran
informasi, serta pembentukan opini publik yang
positif. Semua tujuan tadi diharapkan akan
menambah citra baik dan positif Pemkab
Buleleng di mata masyarakat. Berdasarkan
dengan itu nilai objektivitas berita dari suatu
media pemerintahan banyak diuji berdasarkan
fakta yang terjadi di Kabupaten Buleleng.
E-Singa Manggala hadir sebagai media
yang
diperuntukan
menyebarkan
berita
pembangunan di Kabupaten Buleleng. E-Singa
Manggala merupakan media informasi online
yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi
Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten
Buleleng yang dulunya hanya berbentuk cetakan
namun mulai tahun 2020 dikembangkan kedalam
bentuk virtual atau online. Sudah tentu menjadi
tantangan besar bagi Dinas Komunikasi
Informasi Persandian dan statistik dalam segi
objektivitas pemberitaannya yang terlepas dari
unsur-unsur subjektifnya, dikarenakan Majalah
Singa Manggala diterbitkan oleh Dinas
Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Kabupaten Buleleng di bawah naungan
Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan latar belakang di atas maka
penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang
penerapan objektivitas pemberitaan informasi ESinga Manggala dan menuangkannya dalam
penelitian yang berjudul “Objektivitas E-Singa
Manggala Dalam Pemberitaan Pembangunan di
Kabupaten Buleleng” Bagi Dinas Komunikasi
Informasi Persandian dan Statistik. Masalah
objektivitas dalam suatu pemberitaan sangat
penting. Hal ini akan dapat dicapai melalui
perbaikan
dalam
menghadapi
segala
permasalahan yang timbul dalam lembaga
tersebut. Bila dilihat dari aspeknya, maka proses
penerapan proses jurnalistik perlu dilakukan

suatu perbaikan untuk mencapai kualitas yang
diinginkan.
Bahan dan Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah
analisis isi kualitatif dengan menggunakan Teori
Eksistensi, Teori Masyarakat Massa dan Teori
Agenda Setting. Subyek penelitian ini adalah
Majalah E-Singa Manggala dan redaksi dari ESinga Manggala di Dinas Komunikasi Informasi
Persandian dan Statistik beserta pembaca
majalah E-Singa Manggala sedangkan objek
yang akan diteliti adalah Pemberitaan Informasi
Pembangunan. Metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data adalah: metode observasi,
metode kepustakaan, metode wawancara dan
metode dokumentasi. Data yang sudah terkumpul
dianalisis dengan metode analisis deskriptif
kualitatif dengan langkah-langkah reduksi,
penyajian data, dan penarikan simpulan. Pada
penelitian ini, sumber data primer yang peneliti
gunakan adalah dengan penelitian yang diperoleh
secara langsung dari sumber aslinya berupa
wawancara, jajak pendapat dari individu atau
kelompok (orang) maupun dari hasil observasi
penelitian. Sebagai informan primer dalam
penelitian ini adalah redaksi E-Singa Manggala
pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian
dan Statistik Kabupaten Buleleng. Sedangkan
data sekunder adalah data yang diperoleh lewat
pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti
dari subjek penelitiannya. Data sekunder
biasanya berwujud data dokumentasi atau data
data laporan yang telah tersedia. Pada penelitian
ini, sumber data sekunder yang peneliti gunakan
adalah jurnal dan buku-buku maupun informasi
yang ada di internet. Waktu yang digunakan
peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak
tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam
kurun waktu kurang lebih dua bulan, 1 bulan
pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data
yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi
dan proses bimbingan berlangsung. Tempat
pelaksanaan penelitian ini adalah di Dinas
Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
Kabupaten
Buleleng
tepatnya
Bagian
Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
beralamat di Jl. Pahlawan No.1, Banjar Tegal
Singaraja, Bali 81117, karena merupakan tempat
diterbitkannya satu-satunya Media Cetak dan
Media virtual milik pemerintah yang berada di
Kabupaten Buleleng.

Teori Eksistensi
Menurut Sjafirah dan Prasanti (2016:34), eksistensi di artikan sebagai keberadaan.
Dimana keberadaan yang di maksud adalah
adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita.
Eksistensi ini perlu “diberikan” orang lain
kepada kita, karena dengan adanya respon dari
orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa
keberadaan atau kita diakui. Masalah keperluan
akan nilai eksistensi ini sangat penting, karena ini
merupakan pembuktian akan hasil kerja atau
performa di dalam suatu lingkungan. Dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan
bahwa:
“Eksistensi
artinya
keberadaan,
keadaan, adanya” (Idrus, 1996:95). Selain itu
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
dikemukakan bahwa: “Eksistensi; kebendaan,
adanya” (Tim Penyusun, 2005:288). Secara
etimologi eksistensialisme berasal dari kata
eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris
yaitu excitence, dari bahasa latin existere yang
berarti muncul, ada, timbul, meliliki keberadaan
aktual. Dari kata ex berarti keluar dan sistere
yang berarti muncul atau timbul. Beberapa
pengertian secara terminologi, yaitu:
a)
Eksistensi adalah apa yang ada, b) Eksistensi
adalah apa yang memiliki aktualitas (ada), c)
Eksistensi adalah segalah sesuatu yang dialami
dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.
Eksistensi
sesungguhnya
adalah
kekhasan dan bentuk keunikan yang dalam
aplikasi keilmuan. Keberadaannya bukan
sekedar wujud. Melainkan menjadi porsi yang
berhak untuk dapat diakui. Berikut yang menjadi
keunikan dari media online yang diakui oleh
masyarakat dan menjadikan media online unggul
dari media lain.
a) Up to date
Media online menyediakan berita yang
cepat kepada khalayak, khalayak pembaca sudah
bisa membaca berita peristiwa yang terjadi
semenit setelah kejadian tersebut, hal ini
membauat media online eksis dikalangan
masyarakat.
b) Jaringan yang luas.
Sistem jangakaun dunia dari jaringan yang
saling terhubung, menggunakan infrastruktur
telekomunikasi yang saat ini mendukung
sejumlah besar jenis pertukaran komunikasi
berbasis komputer, termasuk konsultasi basis
data, website dan laman situs, interaksis
perbincangan, surat elektronik, dan transaksi
keuangan. Internet secara beransur-ansur
mengambil alih fungsi dari media tradisional

(misalnya: berita, iklan, dan informasi). Kini
akses internet sudah mudah, hanya bermodalkan
quota pengguna internet dapat mendapatkan
informasi yang diinginkan.
c) Biaya murah
Untuk mendapatkan suatu informasi di
media internet tidak membutuhkan biaya yang
mahal, hanya dengan kouta yang dimiliki
khalayak dan jaringan khlayak pembaca sudah
bisa mendapatkan informasi yang diinginkan.
Eksistensi memiliki makna yang luas
cakupannya.
Namun dalam penelitian ini
eksistensi yang akan dilihat dari sudut pandang
keberadaan Majalah E-Singa Manggala yang
diterbitkan oleh Dinas Komunikasi Informasi
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
sebagai salah satu media milik pemerintah di
bawah naungan Pemkab Buleleng.
Teori Masyarakat Massa
Masyarakat dan media merupakan kedua
hal yang tidak dapat dipisahkan. Ibaratkan dua
sisi koin yang berbeda tetapi satu. Dalam
berbagai persepsi yang berbeda-beda akan tetapi
makna dari kedua sisi tersebut tetap satu dan sulit
untuk dipisahkan, bahkan bisa dikatakan sebagai
hal yang mustahil. Ada beberapa dari mereka
yang mengatakan dan memahami bahwa
masyarakatlah yang membentuk media dan ada
juga dari mereka yang beranggapan berbeda
bahwa medialah yang mengontrol masyarakat.
Kedua pemahaman tersebut memanglah cukup
berbeda, akan tetapi maknanya tetap sama yakni
masyarakat dan media adalah kedua hal yang
berbeda tapi tidak dapat terpisahkan, yang sama
halnya seperti dua sisi koin.
Giner (1979) dalam bukunya “Sociedad
Massa” mengemukakan Teori masyarakat massa
adalah teori yang menekankan ketergantungan
timbal-balik antara intitusi yang memegang
kekuasaan dan integrasi media terhadap sumber
kekuasaan sosial dan otoritas. Dengan demikian
isi media cenderung melayani kepentingan
pemegang kekuasaan politik dan ekonomi.
Namun demikian, meskipun media tidak bisa
diharapkan menyuguhkan pandangan kritis atau
tinjauan lain, menyangkut masalah kehidupan,
media tetap memiliki kecenderungan untuk
membantu publik bebas dalam menerima
keberadaannya sebagaimana adanya.
Teori masyarakat massa memberi
kedudukan terhormat kepada media sebagai
penggerak dan pengaman masyarakat massa.
Teori itu juga sangat mengunggulkan gagasan

yang menyatakan bahwa media menyuguhkan
pandangan tentang dunia, semacam pengganti
atau lingkungan-semu (pseudo-environment)
yang di satu pihak merupakan sarana ampuh
untuk memanipulasi orang, tetapi dilain pihak
merupakan alat bantu bagi kelanjutan ketenangan
psikisnya dalam kondisi yang sulit. Menurut C.
Wright Mills (1951:333), “diantara kesadaran
dan keberadaan terdapat komunikasi yang
mempengaruhi keadaan itu sehingga manusia
menyadari keberadaannya.”
Dalam hal ini peneliti menilai E-Singa
Manggala memenuhi unsur Media yang dimiliki
pemerintah
yang
cenderung
bersifat
ketergantungan timbal-balik antara intitusi yang
memegang kekuasaan yakni Pemerintah
Kabupaten Buleleng dengan Dinas Komunikasi
Informasi Persandian dan Statistik dan integrasi
media terhadap sumber kekuasaan sosial dan
otoritas.
Teori Agenda Setting
McCombs dan Shaw (1997) menegaskan
tentang Teori Agenda Setting, bahwa ”the media
may not only tell us what to think about, they also
may tell us how and what to think about it, and
perhaps even what to
do
about
it”
(McCombs,1997). Menurut Teori Agenda
Setting, media massa memang tidak dapat
mempengaruhi orang untuk berubah sikap tetapi
dengan fungsinya sebagai gate-keeper (penjaga
gawang atau penyaring) yang memiliki suatu
topik dan persoalan tertentu dan mengabaikan
yang lain. Dengan menonjolkan suatu persoalan
tertentu dan mengesampingkan yang lain, media
membentuk citra atau Tabelan dunia seperti yang
disajikan
dalam
media
massa
(Rakhmat,1989:259-260), ini berarti media
massa cukup berpengaruh terhadap apa yang
dipikirkan orang dan memengaruhi persepsi
khalayak tentang yang dianggap penting.
Bernard C. Cohen (1963) agenda setting
theory adalah teori yang menyatakan bahwa
media massa berlaku merupakan pusat penentuan
kebenaran dengan kemampuan media massa
untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran
dan informasi ke dalam agenda publik dengan
mengarahkan
kesadaran
publik
serta
perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap
penting oleh media massa. Dikemukakannya
bahwa “pers mungkin tidak berhasil banyak
waktu dalam menceritakan orang-orang yang
berfikir, tetapi berhasil mengalihkan para
pemirsa dalam berpikir tentang apa” (Baran dan

Dennis, 2007:13). Stephan W. Littlejohn dan
Karen A. Foss mengemukakan bahwa agenda
setting theory adalah teori yang menyatakan
bahwa media membentuk gambaran atau isu
yang penting dalam pikiran. Hal ini terjadi
karena media harus selektif dalam melaporkan
berita. Saluran berita sebagai penjaga gerbang
informasi membuat pilihan tentang apa yang
harus dilaporkan
dan
bagaimana
melaporkannya. Apa yang masyarakat ketahui
pada waktu tertentu merupakan hasil dari
penjagaan gerbang oleh media (Littlejohn &
Foss, 2009:416). Syukur Kholil mengutip
pendapat Samsudin A. Rahim mengemukakan
bahwa agenda setting adalah peran media massa
yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi
pendapat dan perilaku masyarakat dengan
menentukan agenda terhadap masalah yang
dipandang penting (Kholil, 2007:36).
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas
dapat dikemukakan bahwa agenda setting theory
membicarakan tentang peran besar media massa
dalam menentukan agenda orang-orang yang
terkena informasi tersebut. Masyarakat menjadi
terbiasakan
dengan
berita-berita
yang
disampaikan media, sehingga menjadi bahan
pembicaraan dalam pergaulan sehari-hari. Berita
atau informasi yang disampaikan media tersebut
bukan saja hanya sebagai ilmu atau pengetahuan
bagi masyarakat, tetapi
bahkan
bisa
mengubah gaya hidup, perilaku, ataupun sikap
masyarakat. Dalam hal ini peneliti berasumsi
bahwa E-Singa Manggala selalu mengedepankan
frame yang menjadi menonjolkan prioritas dalam
setiap penayangannya dan selalu menata struktur
pemberitaannya.
Hasil dan Pembahasan
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Dinas
Komunikasi
Informasi
dan
Persandian Kabupaten Buleleng atau disingkat
Dikominfosandi baru-baru ini bergabung dengan
Badan Statistik Kabupaten Buleleng, sehingga
namanya sampai saat ini adalah Dinas
Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
Kabupaten
Buleleng
atau
disingkat
Diskominfosanti Kabupaten Buleleng. Dinas
Kominfosanti sendiri memiliki gedung yang
beralamat di jalan Pahlawan No. 1 Singaraja,
tepatnya berada di komplek perkantoran Bupati
Buleleng. Awal mulanya gedung yang ditempati
ini adalah milik Kampus Undiksha Singaraja,
khususnya untuk mahasiswa yang sedang
menempuh kuliah jurusan IPS dan Ekonomi,

akan tetapi pihak Pemerintah Kabupaten
Buleleng sudah mengambil alih lahan tersebut
dan dijadikan Kantor Dinas Kominfosanti agar
pusat pemerintahan bisa tersentral dalam satu
komplek bersama Dinas Pendidikan dan Badan
Perencana Pembangunan Daerah.
Sejarah Terbitnya Majalah E-Singa
Manggala
Pada
awalnya
E-Singa
Manggala
merupakan sebuah tabloid yang diterbitkan
melalui media cetak sejak tahun 1991, dan
berawal tahun 2014 berubah menjadi sebuah
majalah karena berdasarkan pertimbangan
kualitas desainnya dan mempermudah dalam
pengarsipannya. Majalah Singa Manggala
diterbitkan oleh Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
didedikasikan untuk menyajikan informasi
khusus pembangunan di Kabupaten Buleleng
dalam
rangka
mendukung
masyarakat
memperoleh informasi yang mencerdaskan
terkait perkembangan dan rencana pembangunan
Buleleng.
Eksistensi E-Singa Manggala dalam
masyarakat pada dasarnya menujukan adanya
hubungan dan saling mempengaruhi antara unsur
yang satu dengan unsur yang lain sesuai dengan
fungsinya masing-masing. Hal ini sesuai dengan
konsep hubungan media massa dengan
masyarakat. Eksistensi sebuah media dapat
dilihat dari 1) Landasan berpijak sebagai media
massa yang berlandaskan idealisme dan
komersial. 2) Memiliki sumber daya manusia
yang profesional. 3) Adanya pengakuan dari
masyarakat terhadap eksistensi sebuah media
tersebut (Trisilowaty, 2017). Pada dasarnya
untuk melihat media massa harus dari idealisme
dan komersialisme. Dimana sebagai yang
berlandas idealisme, maka media yang
bersangkutan harus jelas dalam menjalankan visi
dan misinya.
Kadis Kominfo, Dr. I Ketut Suweca, M.Si
sekaligus sebagai ketua redaksi majalah Singa
Manggala.
menginginkan
masyarakat
mendapatkan informasi yang lebih cepat dan
akurat sehingga penerbitan majalah makin
dipercepat. Dimulai dari pengumpulan naskah
dan tulisan, yang tidak hanya berasal dari Tim
Redaksi Singa Manggala namun juga dari
narasumber luar, proses editing sampai menjadi
majalah yang siap cetak, proses cetak majalah,
koreksi majalah setelah dicetak agar tidak ada
kesalahan kemudian diakhiri dengan cetakan

final. Majalah E-Singa Manggala di biayai oleh
Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan
Statistik ini terdiri dari beberapa rubrik dengan
jumlah halaman pada umumnya berkisar
sebanyak 48 halaman. Setelah selesai dicetak,
majalah yang per edisinya berjumlah 800
exemplar langsung didistribusikan ke masyarakat
di seluruh Kabupaten Buleleng melalui SKPD,
puskesmas, sekolah-sekolah, hotel, universitas,
BUMN, BUMD, BUMS, rumah sakit, dan 3 desa
di setiap kecamatan.
Majalah Singa Manggala diterbitkan oleh
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Buleleng didedikasikan
untuk
menyajikan
informasi
khusus
pembangunan di Kabupaten Buleleng dalam
rangka mendukung masyarakat memperoleh
informasi
yang
mencerdaskan
terkait
perkembangan dan rencana pembangunan
Buleleng
Objektivitas E-Singa Manggala Dalam
Pemberitaan Pembangunan di Kabupaten
Buleleng
Proses menganalisis data dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari
berbagai sumber, setelah data terkumpul,
selanjutnya dilakukan pengolahan data (data
processing) dengan dibahas dan dipelajari maka
langkah pertama adalah menggunakan teknik
triangulasi. Yaitu pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data
itu untuk pengecekan dan sebagai pembanding
terhadap data.
Proses penelitian dilakukan dengan melihat
dan mengamati proses peliputan berita mulai dari
pencarian sumber berita atau narasumber oleh
reporter hingga sampai masuk ke ruang redaksi
dan akhirnya dicetak dan di sebarkan kepada
pembaca. Dalam proses peliputan berita tersebut
tentu harus mengedepankan nilai objektivitas
yang termuat dalam Kode Etik Jurnalistik.
Wartawan dituntut harus memahami dan
melaksanakan Kode Etik Jurnalistik tersebut
pada kesehariannya dalam proses peliputan
berita lapangan. Dalam pengumpulan data
implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 1:
“Wartawan Indonesia bersikap independen,
menghasilkan berita yang akurat, berimbang,
dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran:
1. Independen berarti memberitakan peristiwa
atau fakta sesuai dengan suara hati nurani
tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi

dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan
pers.
2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan
objektif ketika peristiwa terjadi.
3. Berimbang berarti semua pihak mendapat
kesempatan setara.
4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat
secara sengaja dan semata-mata untuk
menimbulkan kerugian pihak lain”.
Peneliti menggunakan studi kepustakaan
terkait dengan aturan dalam Kode Etik
Jurnalistik, serta hubungannya dengan normanorma yang menjadi acuan dalam peliputan
berita. Setelah itu malakukan wawancara
mendalam dengan informan dan key informan
untuk mendapatkan data mengenai objektivitas
yang terkandung dalam implementasi Kode Etik
Jurnalistik Pasal 1 di Majalah E-Singa Manggala.
Objektivitas adalah metode yang dipakai
untuk menghadirkan suatu gambaran dunia yang
sedapat mungkin jujur dan cermat di dalam batasbatas jurnalistik. Bila seorang wartawan tidak
mengindahkan kaidah-kaidah jurnalistik maka
akan tercipta pers yang kebablasan. E-Singa
Manggala mendukung wartawannya untuk selalu
membuat berita yang objektif tetapi agar berita
itu tetap menarik tidak
bias,
wartawan
“dibebaskan”
selalu
dapat
berkreasi
mengangkat suatu topik pemberitaan melalui
menggunakan beberapa sudut pandang (Angel)
sehingga bukan saja mementingkan nilai
objektivitas tetapi memiliki unsur bacaan yang
menarik dan komersil.
Majalah tentu memiliki, perangai dan
watak. Wajah Majalah merupakan cerminan dari
gabungan pengaruh dan mempengaruhi dan
interaksi dari pelaksanaannya. Tidak ada
produk yang begitu nyata ditandai oleh sifat,
watak dan perangai para pembuatnya seperti
surat kabar. Wajah Majalah bukan saja merekam
dan menyajikan seribu satu peristiwa dan hal
ihwal manusia, tetapi juga secara khas
menyimpulkan gaya dan tidak terlepas dari
kepribadian para pelaksanaannya dan terutama
tentu dari pemimpinnya, dan E-Singa Manggala
sesuai nilai historis keberadaannya berasal dari
kalangan muda berbakat di bidang Majalah,
berkibar bersama bendera koran Kabar Buleleng,
media ini bukan hanya memberi saluran aspirasi
komunitas lokal, tapi mampu menumbuhkan
informasi global yang modern dan bergaya
hidup baru. Atas dasar itulah tercipta apresiasi
positif terhadap E-Singa Manggala sebagai
media lokal yang semakin berkembang.
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Faktor
Penghambat
dan
Pendukung
Penerapan
Objektivitas
Pemberitaan
Majalah E-Singa Manggala
Dalam proses pemberitaan tentunya tidak
akan pernah lepas tentang faktor penghambat dan
pendukung suatu redaksi dalam penerapan
objektivitasnya. Dalam penulisan naskah berita,
wartawan
E-Singa
Manggala
memiliki
kemampuan baik dalam hal strategi maupun
mengolah kata dan kalimat agar dapat dipahami
oleh semua masyarakat. Dengan menggunakan
bahasa yang sederhana, singkat, jelas, akurat dan
objektif sesuai dengan peristiwa yang terjadi, hal
tersebut akan sangat membantu peningkatan
nilai berita yang dihasilkan. Nilai berita tersebut
selain menjadi daya tarik dan juga akan sangat
menunjang kualitas berita yang di hasilkan.
Untuk menyajikan berita yang terpercaya, maka
wartawan E-Singa Manggala
melakukan
pemilihan narasumber dan informasi yang
dipandang memiliki kredibilitas, kredibilitas di
sini merupakan serangkaian presepsi masyarakat
terhadap seseorang yang diyakini memiliki
kemampuan, sehingga semakin dipercaya
kemampuan tersebut oleh masyarakat maka
kepercayaan masyarakat terhadap nilai berita
politik semakin tinggi.
Faktor Pendukung Penerapan Objektivitas
Pemberitaan Majalah E-Singa Manggala
a. Peralatan komunikasi
Dengan peralatan komunikasi seperti
kamera, handphone dan alat perekam akan
mempermudah bagi wartawan dalam melakukan
penggalian informasi yang jelas dan tepat,
dengan cara melihat kembali hasil wawancara
dengan narasumber jika tidak mengingat apa
yang menjadi keterangn dari narasumber saat

wawancara sebelumnya, selain itu juga yang tak
kalah
penting
mempermudah
proses
pengumpulan data
sekaligus mempermudah
proses pencarian referensi berita dengan cara
mengakses internet.
b. Kartu Pers (Id Card)
Kartu pers ternyata mengambil bagian
paling penting dalam mendukung proses
peliputan berita pembangunan oleh wartawan
E-Singa Manggala, sebab bagi wartawan ESinga Manggala dengan mengenakan kartu pers
di lapangan narasumber tidak segan-segan
memberikan keterangan kepada wartawan.
Berdasarkan penjelasan informan key di atas
bahwa wartawan E-Singa Manggala harus
dibekali dengan kartu pers (Id Card) ketika di
lapangan sebagai bukti bahwa mereka benarbenar pekerja jurnalistik. hal tersebut sesuai
dengan ketentuan UU pers tentang Kode Etik
Jurnalistik Indonesia, bahwa wartawan Indonesia
dalam menjalankan tugas jurnalistik menempuh
cara yang profesional, salah
satunya
menunjukan
identitas
diri
kepada
narasumber,
hal
tersebut dilakukan guna
meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan
narasumber dalam memberikan informasi. Untuk
memperoleh data mengenai opini wartawan
terhadap faktor-faktor pendukung dalam
peliputan berita dilakukan wawancara kepada
ketua redaksi dan dua wartawan Majalah E-Singa
Manggala. Pertanyaan yang diajukan terkait
dengan masalah yang peneliti bahas, yaitu opini
wartawan terhadap faktor pendukung yang
menghambat dalam peliputan berita. 1) Opini
wartawan tentang hambatan melakukan
peliputan, 2) Strategi wartawan saat melakukan
peliputan berita, 3) Awal informasi berita dapat
diperoleh.
Ada beberapa persyaratan yang harus
dimiliki, jika seseorang ingin terjun menekuni
karier sebagai wartawan. Diantaranya yakni
memiliki potensi kecerdasan otak yang bagus,
tangguh dalam bekerja, semangat hidup yang
membaja, dan pantang menyerah. Selain itu
persyaratan lain yang harus dimiliki calon
wartawan, yakni kondisi fisik yang prima serta
mudah menjalin hubungan baik dengan segenap
lapisan sosial. Potensi kecerdasan otak yang
encer atau bagus memang mutlak dimiliki oleh
seorang calon wartawan. Sebab saat membuat
berita, seorang wartawan dituntut mampu
menyajikan berita yang enak dibaca dan memikat
orang. Dalam kondisi inilah kecerdasan
seseorang mendapat ujian berat. Wartawan

harus mampu
menyajikan kalimat yang
sederhana tapi memikat, menceritakan beragam
peristiwa hasil liputan yang telah dilakukan.
Tanpa adanya kecerdasan otak, seseorang
wartawan akan kebingungan saat memberikan
berita. Memang ada teori khusus untuk
membikin berita tersebut, yang biasanya
dipelajari dikampus yang menkaji ilmu
telekomunikasi atau ilmu jurnalistik. Namun,
apapun teori penulisan berita, semua wartawan
tidak akan bisa membuat berita yang baik, tanpa
didukung dengan pemikiran yang cerdas.
Seseorang wartawan juga harus memiliki sikap
tangguh dalam bekerja, karena pekerjaan dalam
jurnalistik bukan pekerjaan enteng.
Faktor Penghambat Penerapan Objektivitas
Pemberitaan Majalah E-Singa Manggala
Narasumber sebagai sumber informasi
terkadang sulit untuk dimintai keterangan
mengenai peristiwa yang tengah terjadi.
Narasumber juga terkadang menunda-nunda
untuk diwawancarai, bahkan lebih parahnya lagi
narasumber membatalkan untuk diwawancarai
dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu, tugas
wartawan selaku pencari berita harus bekerja
lebih keras melakukan apa saja demi
mendapatkan sebuah berita namun, tetap harus
perpedoman pada kode etik jurnalistik, dan
menghargai keputusan narasumber.
Peneliti menganalis dari empat faktor
hambatan dalam peliputan berita, yakni: 1) Jarak
antara berita di kantor pemerintahan dengan
peristiwa, 2) Sulitnya mendapat konfirmasi dari
narasumber atau pejabat yang menolak
memberikan keterangan terhadap kasus yang
sedang terjadi, 3) Minimnya pengetahuan yang
dimiliki seorang wartawan pada saat mewancarai
narasumber., 4) Terbatasnya jumlah wartawan
yang ada.
Bagi
seorang
jurnalis
profesional,
kedudukan, dan kredibilitas sumber berita sangat
penting. Ia tidak sekedar menghubungi sumber
berita dan memperoleh berita. Ia senantiasa
mengembangkan sikap kritis karena tidak semua
sumber berita dan bahan berita dapat dijadikan
berita. Ia selalu dituntut bersikap etis, karena
memperoleh data-data berita harus ditempu
melalui cara-cara yang benar serta tidak
bertentangan dengan aspek-aspek moral serta
norma-norma sosial.
Menekuni profesi wartawan memang
membutuhkan minat yang keras membaja. Tanpa
adanya minat dan kerja keras maka angan-angan

untuk menjadi wartawan hanya akan tinggal
angan-angan semata. Hambatan yang dihadapi
wartawan dalam peliputan sering kali
menjadikan wartawan itu semakain berfikir
dewasa dalam menyikapi masalah-masalah
dilapangan. Ada beberapa persyaratan yang
harus dimiliki, jika seseorang ingin terjun
menekuni karier sebagai wartawan. Diantaranya
yakni memiliki potensi kecerdasan otak yang
bagus, tangguh dalam bekerja, semangat hidup
yang membaja, dan pantang menyerah. Selain itu
persyaratan lain yang harus dimiliki calon
wartawan, yakni kondisi fisik yang prima serta
mudah menjalin hubungan baik dengan segenap
lapisan sosial. Potensi kecerdasan otak yang
encer atau bagus memang mutlak dimiliki oleh
seorang calon wartawan. Sebab saat membuat
berita, seorang wartawan dituntut mampu
menyajikan berita yang enak dibaca dan memikat
orang. Dalam kondisi inilah kecerdasan
seseorang mendapat ujian berat. Wartawan
harus mampu
menyajikan kalimat yang
sederhana tapi memikat, menceritakan beragam
peristiwa hasil liputan yang telah dilakukan.
Tanpa adanya kecerdasan otak, seseorang
wartawan akan kebingungan saat memberikan
berita. Memang ada teori khusus untuk
membikin berita tersebut, yang biasanya
dipelajari dikampus yang menkaji ilmu
telekomunikasi atau ilmu jurnalistik. Namun,
apapun teori penulisan berita, semua wartawan
tidak akan bisa membuat berita yang baik, tanpa
didukung dengan pemikiran yang cerdas.
Seseorang wartawan juga harus memiliki sikap
tangguh dalam bekerja, karena pekerjaan dalam
jurnalistik bukan pekerjaan enteng. Banyak pahit
getir yang harus dirasakan, bagi seseorang yang
terjun di kancah wartawanan. Jika seseorang
mudah patuh asa lembek atau lemah, maka dia
akan kerepotan jika terjun sebagai wartawan.
Saat ditugaskan meliput berita didaerah terpencil
misalnya, jelas dibutuhkan ketanguhan fisik bagi
seorang wartawan. Demikian jika jika seseorang
wartawan diterjunkan dikawasan bencana,
misalnya meliput bencana tsunami atau banjir
besar, jelas dibutuhkan kondisi kesehatan yang
benar-benar prima.
Kesimpulan
Eksistensi E-Singa Manggala dalam
masyarakat pada dasarnya menujukan adanya
hubungan dan saling mempengaruhi antara unsur
yang satu dengan unsur yang lain sesuai dengan
fungsinya masing-masing. Hal ini sesuai dengan

konsep hubungan media massa dengan
masyarakatnya, kendati isi media cenderung
melayani kepentingan pemegang kekuasaan
politik dan ekonomi. Media juga memiliki
kecenderungan untuk membantu publik bebas
dalam menerima keberadaannya sebagaimana
adanya (Teori Masyarakat Massa). E-Singa
Manggala merupakan sebuah tabloid yang
diterbitkan melalui media cetak sejak tahun 1991,
dan berawal tahun 2014 berubah menjadi sebuah
majalah karena berdasarkan pertimbangan
kualitas desainnya dan mempermudah dalam
pengarsipannya. Majalah Singa Manggala
diterbitkan oleh Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
didedikasikan untuk menyajikan informasi
khusus pembangunan di Kabupaten Buleleng
dalam
rangka
mendukung
masyarakat
memperoleh informasi yang mencerdaskan
terkait perkembangan dan rencana pembangunan
Buleleng. Kemudian ditahun 2020 mulai
dikembangkan dengan majalah berbasis virtual
ataupun online yang bernama E-SiMa yang bisa
diakses
melalui
website
http://esima.bulelengkab.go.id/.
Di samping peralatan teknis yang dimiliki
wartawan dan kartu ID, dalam kegiatan
jurnalistik seorang wartawan atau reporter selalu
didukung diantaranya 1) Opini wartawan
tentang hambatan melakukan peliputan. 2)
Strategi wartawan saat melakukan peliputan
berita. 3) Awal informasi berita dapat diperoleh.
4) Ketentuan dari Redaksi dalam pencarian
berita. Sedangkan faktor penghambatnya,
peneliti menganalis dari empat faktor hambatan
dalam peliputan berita, yakni: 1) Jarak antara
berita dikantor pemerintahan dengan peristiwa,
2) Sulitnya mendapat konfirmasi dari
narasumber atau pejabat yang menolak
memberikan keterangan terhadap kasus yang
sedang terjadi, 3) Minimnya pengetahuan yang
dimiliki seorang wartawan pada saat mewancarai
narasumber, dan 4) Terbatasnya jumlah
wartawan yang ada.
Objektivitas pemberitaan secara garis besar
berbicara tentang kualitas informasi pemberitaan
dan sikap netral wartawan terhadap objek
pemberitaan. Bahan baku berita diperoleh
wartawan dari sumber berita secara langsung
atau opini seseorang terhadap suatu peristiwa.
Posisi wartawan hanyalah sebagai sarana
penyambung informasi antara peristiwa yang
terjadi dengan khalayak selaku konsumen berita.
Jadi, sikap wartawan haruslah netral dan

seimbang dalam pemberitaan sesuai dengan UU
Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 sebagai payung
perlindungan hukum untuk wartawan dan
masyarakat.
Merujuk pada teori Agenda Setting secara
garis besar penelitian yang dilakukan
menunjukan pemberitaan tentang pembangunan
di Kabupaten Buleleng sangat Objektive
berdasarkan atas bagaimana proses peliputan itu
dibuat sehingga menjadi sebuah berita,
disamping itu sebelum menerbitkan sebuah
berita proses editing berlangsung sangat ketat
sampai berita diturunkan. Dari segi pembaca juga
menilai dari hasil wawancara dengan peneliti,
informasi yang disuguhkan benar-benar sesuai
dengan fakta dan tanpa ada keberpihakan.
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