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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu jurnalistik di era globalisasi kini telah memasuki babak 

baru. Tumbuh cepatnya teknologi dan semakin besarnya kebutuhan khalayak akan 

sebuah informasi, menjadi tolak ukur bagi sebuah media massa untuk tetap eksis 

hingga saat sekarang ini.  

Media massa yang dulu hidup dalam ruang lingkup analog, kini diharuskan 

untuk mengikuti era modern yang dikenal dengan era digital. Para perusahaan 

media layaknya berlomba-lomba untuk turut serta membangun bisnis yang erat 

kaitannya dengan digital yang berbasis pada jaringan internet.  

Dari segi jurnalistik, beralihnya sebuah media ke era yang lebih modern 

nyatanya turut menimbulkan karakteristik yang cendrung unik. Namun pada 

penerapannya, karakteristik media online yang dapat tersebar cepat dan tanpa 

batasan waktu, nyatanya membuat pengelola media sekalipun wartawan terkadang 

melupakan prinsip utama dari jurnalistik itu sendiri yakni ketepatan isi berita atau 

akurasi. Sehingga informasi yang diterima masyarakat cendrung menimbulkan efek 

negatif  dan tidak mengedukasi masyarakat. 

Media massa berbasis online atau yang biasa disebut media online atau daring, 

nyatanya memiliki sifat konvergensi yang menjadi daya tarik tersendiri bagi 

khalayak. Hanya bermodalkan jaringan internet, perusahaan media maupun 

khalayak itu sendiri dapat dengan mudah menerima informasi dengan lebih cepat, 

aktual, dan tanpa batasan waktu serta dapat diperoleh dimana saja dan kapan saja.  

Untuk itu, INDOSPORT.com yang merupakan salah satu media online dalam 

pola pemberitaan yang sepenuhnya memanfaatkan teknologi,  bagaimanapun juga 

harus berhadapan dengan resiko dari efek negatif yang muncul akibat pemberitaan 

lewat media online.  

Pada dasarnya INDOSPORT.com merupakan salah satu portal berita yang 

terbilang baru di jagat media Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2012, 

INDOSPORT.com bergerak dalam bidang olahraga yang menjadi fokus utama 

pemberitaan. Dalam proses pencarian dan penulisan pada laman berita, 

INDOSPORT.com turut memperhatikan nilai-nilai berita seperti aktual, signifikan, 

faktual, kedekatan, dampak, konflik dan seks agar peristiwa itu menjadi penting dan 
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menarik untuk dibaca. Berkesempatan untuk menekuni kuliah kerja praktik sebagai 

reporter di INDOSPORT.com terhitung dari awal bulan Agustus hingga awal 

November 2019, penulis diharuskan mampu menghasilkan sebuah berita yang dapat 

menarik dan dapat disajikan secara cepat, tepat serta kredibel. 

Jika pada umumnya media konvensional menggunakan istilah rubrik dalam 

pengkategorian sebuah berita, namun pada media online seperti INDOSPORT.com 

lebih dikenal dengan sebutan kanal. Kanal pada media online sebenarnya sama 

seperti rubrik yang ada di media cetak, hanya saja penempatannya sedikit berbeda.  

Pada media online INDOSPORT.com, terbagi dari beberapa kanal, salah 

satunya sepak bola. Kanal sepak bola terpecah lagi menjadi beberapa sub kanal 

antara lain, Liga Indonesia (Sepakbola Nasional), Liga Spanyol, Liga Italia, Liga 

Champions, Liga Eropa, dan Liga Inggris.  

Dalam sub kanal Liga Indonesia (Sepak bola Nasional) memuat beragam 

informasi berupa berita rekap hasil  pertandingan, jadwal, rumor transfer, prediksi 

hingga kejadian maupun fakta-fakta menarik yang tersaji di dalam maupun di luar 

pertandingan.  

Tak terlepas dari itu, media online pada umumnya termasuk INDOSPORT.com 

memuat berita sepak bola nasional yang bersumber dari hasil wawancara (liputan), 

siaran pers, ataupun lansiran dari kantor berita tertentu.  

Atas dasar tersebut, dalam laporan KKP ini penulis tertarik menjelaskan 

mengenai “Proses Pencarian dan Penulisan Berita Pada Sub Kanal Sepak Bola 

Nasional di Indosport.com”. Memberikan gambaran bagaimana seorang reporter 

dalam mencari suatu berita dan menuangkannya pada tulisan yang dapat dibaca dan 

diketahui oleh semua orang. 

1.2 Topik Laporan 

 Topik laporan ini tentang, “Proses Pencarian dan Penulisan Berita Pada Sub 

Kanal Sepak Bola Nasional di Indosport.com”. yang penulis laksanakan di PT.Media 

Sport Indonesia pada 2 Agustus - 2 November 2019. 

1.3 Tujuan Kuliah Kerja Praktik (KKP) 

 Tujuan kerja praktik yang penulis laksanakan di INDOSPORT.com adalah 

sebagai berikut : 
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1. Memenuhi penilaian mata kuliah Kuliah Kerja Praktik (KKP) dengan bobot 

sebanyak 3 SKS. 

2. Mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari saat di perkuliahan. 

3. Memahami proses penyuntingan berita lansiran olahraga internasional dalam 

memproduksi sebuah berita pada media online 

1.4 Manfaat Kuliah Kerja Praktik (KKP) 

1.4.1 Teoritis 

Manfaat dari praktik kerja lapangan yang sudah dilaksanakan penulis adalah sebagai 

sumber karya ilmiah dan bacaan teoritis serta bahan rujukan/referensi khususnya bagi 

mahasiswa jurusan jurnalistik. selain itu juga menambah wawasan dan pengalaman 

penulis di bidang jurnalistik. 

1.4.2 Praktis 

Penulis dapat mengetahui bagaimana proses pencarian dan penulisan sebuah berita 

dengan mengaplikasikan dan mengembangkan teori yang telah diajarkan para pendidik 

saat perkuliahan. Kemudian dapat dijadikan pengalaman yang berharga dan bermanfaat 

di dunia kerja nantinya. Laporan ini juga dapat berguna sebagai evaluasi bagi penulis 

dan berbagi ilmu dalam kerja praktik kepada pembaca. Selain itu laporan ini juga 

sebagai panduan atau pedoman yang bermanfaat bagi mahasiswa jurnalistik lain yang 

akan menyusun laporan Kuliah Kerja Praktik (KKP). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memahami lebih jelas isi laporan ini, maka materi-materi yang ada dalam 

laporan ini, penulis kelompokkan menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut. 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini, terdapat lima poin pembahasan yang penulis uraikan, yakni latar 

belakan, topik laporan, tujuan Kuliah Kerja Praktik (KKP), manfaat kuliah kerja 

praktek, dan sistematikan penulisan. 

 BAB II : KERANGKA TEORI 

Pada bab II ini, terdapat dua poin pembahasan, yakni tinjauan pustaka dan prosedur 

ideal (teoritis) sesuai topik laporan. Dalam tinjauan pustaka, berisi tentang teori-teori 

para ahli yang berkaitan dengan topik, seperti definisi jurnalistik, jurnalistik online, 
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berita, berita langsung, (straight news), nilai berita, bahasa Indonesia jurnalistik, rubrik. 

Sementara dalam prosedur ideal (teoritis) sesuai topik laporan, terdapat teori tentang, 

proses pencarian dan penulisan berita.  

 BAB III : GAMBARAN PERUSAHAAN TEMPAT KKP 

Sementara bab III, membahas mengenai gambaran perusahaan tempat penulis 

melaksanakan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di PT. Media Sport Indonesia selama tiga 

bulan. Gambaran ini mencakupi sejarah perusahaan, gambaran dan ruang lingkup 

pekerjaan perusahaan/organisasi, gambaran unit kerja tempat kerja, struktur organisasi, 

serta pelaksanaan kegiatan KKP sesuai perusahaan. 

 BAB IV : PEMBAHASAN 

Setelah memberikan gambaran tempat KKP, dalam bab IV ini memberikan gambaran 

kegiatan mahasiswa/penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP). Selain 

itu, penulis juga membahas perbandingan pelaksanaan KKP antara teori dengan 

praktiknya. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab V atau penutup ini berisikan dua poin penting, yakni kesimpulan terhadap laporan 

yang penulis buat dan saran-saran yang penulis berikan dengan harapan  

 


