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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1. Pendahuluan 

Korespondensi dalam kegiatan perkantoran diartikan sebagai teknik 

membuat surat dan berkomunikasi dengan surat. Sedangkan pengertian surat 

adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada 

pihak lain dengan tujuan menyampaikan informasi. Apabila surat dari satu pihak 

kepada pihak lain itu berisi informasi yang menyangkut kepentingan tugas dan 

kegiatan instansi yang bersangkutan, surat semacam itu disebut surat dinas atau 

surat resmi (Sutrisno dan Renaldi, 2006). 

Surat dinas ialah surat yang dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan, 

tugas dari kantor, atau kegiatan dinas. Surat ini berasal dari instansi atau lembaga 

baik swasta maupun negeri. Contoh: surat tugas, surat perintah, memorandum, 

dan surat keputusan. Surat dinas yang berifat perseorangan ialah surat lamaran 

pekerjaan, surat permohonan izin, dan surat permohonan cuti. 

Dalam perkembangannya, tampak bahwa penerbit surat dinas tidak hanya 

instansi pemerintah. Sabariyanto (1998) mengemukakan bahwa dalam urusan 

kedinasan biasa ditemukan surat izin untuk tidak masuk kerja. Surat semacam itu 

tidak semata-mata mengutarakan masalah pribadi, tetapi lebih cenderung berisi 

masalah kedinasan sebab pembuat surat adalah seorang PNS, masalah yang 

dikemukakan dalam surat itu berkaitan dengan pekerjaannya, dan pengajuan izin 

semacam itu didasari undang-undang. 
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Oleh karena itu, surat izin semacam tersebut pantas disebut sebagai surat 

dinas. Pengurusan surat sering juga disebut dengan istilah Mail Handling, yang 

merupakan kegiatan mengirimkan informasi tertulis dari satu tempat ke tempat 

lain. Dengan kata lain, kegiatan pengurusan surat bukan hanya menerima surat 

masuk dan mengirimkan surat keluar saja. Tetapi, kegiatan pengurusan surat juga 

meliputi mengarahkan dan menyalurkan surat ke unit-unit kerja dalam lingkungan 

suatu organisasi atau lembaga. Surat-surat masuk adalah semua surat dinas yang 

diterima oleh suatu instansi pemerintah. Untuk memudahkan pengawasan dan 

pengendalian, penerimaan, pengelolaan surat masuk dipusatkan di bagian tata 

usaha atau sekretariat pimpinan. Oleh karena itu, jika seorang PNS, dari bagian 

manapun, menerima surat masuk dari instansi luar maka langkah pertama yang 

harus dilakukan adalah menyerahkan surat masuk itu pada bagian tata usaha atau 

sekretariat. Setelah surat-surat itu diterima oleh Bagian Penerimaan Surat, 

selanjutnya surat itu diadakan pengolahan sebagai berikut : 

1. Penyortiran surat, Langkah yang pertama-tama dilakukan oleh Bagian 

Penerimaan surat adalah memilah-milahkan surat. 

2. Pembukaan sampul Setelah surat-surat itu dipilah-pilahkan seperti di atas, 

selanjutnya dilakukan pembukaan sampul. Semua surat-surat yang 

bersampul dibuka dengan teliti kecuali surat-surat rahasia dan surat-surat 

pribadi. 

3. Mengeluarkan surat dari sampul Langkah berikutnya yaitu mengeluarkan 

surat-surat dari masing-masing sampulnya yang telah dibuka. Mengeluarkan 

surat dari dalam sampulnya harus dilakukan dengan hati-hati jangan sampai 
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surat itu terkoyak atau robek karena ada kemungkinan surat itu masih 

menyangkut kesampulnya. 

4. Pembacaan surat Surat-surat yang telah dikeluarkan dari sampulnya, 

kemudian dibaca dan diteliti apakah surat-surat tersebut ada alamat 

dalamnya atau tidak, apakah surat-surat itu ditujukan kepada pimpinan atau 

langsung kepada pejabat/unit yang menangani masalahnya, apakah surat-

surat tersebut ada lampirannya atau tidak, apakah surat itu terdiri dari satu 

lembar atau lebih dan penelitian lain-lain yang ada kaitannya dengan surat 

tersebut. 

5. Pencatatan surat Surat yang sudah diolah seperti tersebut di atas, selanjutnya 

dicatat dalam buku agenda menurut klasifikasi dan kualifikasi masing-

masing surat. 

Korespondensi sama dengan dengan surat menyurat. Korespondensi adalah suatu 

kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak 

yang dilakukan dengan saling berkiriman surat. 

Korespondensi dalam suatu kantor, organisasi atau instansi dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Korespondensi Ekstern 

Hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-

bagiannya dengan pihak luar. 

b. Korespondensi Intern 

Hubungan surat menyurat yang dlakukan oleh orang-orang dalam 

suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor 
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cabang. Koresponden adalah orang yang berhak atau mempunyai 

wewenang menandatangani surat, baik atas nama perorangan maupun 

kantor atau organisasi. 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong 

lahirnya Citizen journalism atau Jurnalisme Warga. Sebagai sebuah fenomena 

baru jurnalisme warga ini telah menyebar di seluruh dunia. Berdasarkan para 

akademisi, bentuk baru dari jurnalisme ini telah dipercaya dapat memberikan 

kontribusi yang besar terhadap masyarakat, baik bagi masyarakat Negara 

berkembang ataupun Negara maju. Sebagai contoh, di Pakistan, kemunculan 

jurnalisme warga ini telah merangsang pertumbuhan 124 radio swasta, padahal 

sebelumnya di negara tersebut hanya terdapat satu radio yang dimiliki oleh 

Negara (Riaz & Pasha, 2011). 

Citizen journalism, selanjutnya disebut CJ, akhir-akhir ini menjadi 

perbincangan para pakar media internasional karena di beberapa negara ternyata 

memiliki kemampuan menjadi media alternatif bagi warga, bahkan pada beberapa 

kasus menyaingi eksistensi jurnalisme profesional dalam hal ini televisi, surat 

kabar dan radio. Perkembangan CJ sendiri juga sampai di Indonesia, dimana saat 

ini jika tidak bisa dibilang populer nama CJ versi online mulai bernunculan. 

Misalnya saja blog wikiku.com, kabarindonesia.com, indonesiasatu.net dan 

mediabersama.com. 

Sementara saat tsunami di Aceh, CJ dengan blogger dan gambar video 

amatir yang diupload di youtube, berhasil memberikan data multimedia yang 
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ternyata membantu menggalang dana besar dari seluruh penjuru Indonesia bahkan 

dunia bagi para korban di Aceh. 

Di Indonesia sendiri, seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di 

Indonesia dan tentu saja pengaruh dari trend media di era digital, CJ mulai 

dikenal. Peneliti juga melihat, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum 

paham tentang media baru yang di sebagian negara sudah menjadi channe 

demokrasi yang efektif bahkan melebihi fungsi yang dimiliki mainstream media. 

Pengenalan CJ di Indonesia justru berawal bukan dari website khusus CJ, namun 

justru buntut dari perkembangan online journalism gagasan mainstream media 

yang di era TI ini beramai-ramai membuat versi online. 

Selain di media cetak dan situs internet, istilah CJ di Indonesia juga mucul 

dalam program berita televisi I-witness yang ditayangkan Metro TV, dimana 

didalamnya berisi berita video amateur yang diambil warga dan diolah kembali 

oleh tim pemberitaan Metro TV. Program sejenis ini, kabarnya juga akan segera 

dibuat oleh televisi berita terbaru di Indonesia yaitu TV One. 

Perkembangan citizen online journalism menggembirakan karena 

memungkinkan masyarakat indonesia memiliki akses untuk menjadi subyek 

dalam pemberitaan. Masyarakat juga mendapat kesempatan menyuarakan 

aspirasinya karena memiliki space di online media. Hal ini penting mengingat 

media massa – meski berada di dalam lingkup negara yang memiliki kebebasan 

pers tetap memiliki keterbatasan misalnya kecondongan pada berbagai 

kepentingan terutama kapital dan politis. Dengan demikian maka penting untuk 
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menyambut CJ yang diharapkan akan memberikan warna tersendiri yang lebih 

independen dan jujur di dunia media di Indonesia. 

Citizen Journalism sebagai warga memiliki hak untuk menjadi pencari, 

pemproses dan penganalisa berita untuk kemudian dilaporkan kepada masyarakat 

luas melalui media (Bowman Shayne dan Willis Chris, 2003). 

Netizens (sebutan untuk citizen journalist) sebagai sekelompok warga 

yang aktif memberikan kontribusi berita seiring dengan perkembangan internet 

( Wood and Smith, 2005). 

Pengiriman berita dari jurnalis ke kantor RRI Bandar Lampung yang 

berlangsung selama ini membutuhkan proses yang konvensional, sehingga sering 

mengalami keterlambatan pemuatan berita. Proses pengiriman berita dimulai dari 

reporter mengirimkan berita kepada koordinator liputan melalui email. Reporter 

juga harus melaporkan berita yang sudah dikirim ke koordinator liputan melalui 

pesan singkat (short message service) atau telepon. Koordinator liputan 

selanjutnya berkoordinasi dengan bagian khusus yang bertugas menerima dan 

mengunduh seluruh berita kiriman reporter. Berita-berita yang telah diunduh akan 

diserahkan kembali kepada koordinator liputan, untuk disortir sesuai rubrikasi dan 

wilayahnya (RRI Bandar Lampung, 2016).  

Penggunaan email saat ini masih kurang efektif, dikarenakan masih harus 

menggunduh kiriman berita dari server email. Pengunduhan kiriman berita pada 

pelaksanaanya memerlukan petugas khusus. Proses tersebut juga sangat tidak 

efektif dalam hal waktu, dikarenakan akan menambah panjang proses pengiriman 

berita. Mengunduh kiriman berita menggunakan email tidak membutuhkan 
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keahlian khusus dalam pelaksanaannya, sehingga sistem pengiriman berita yang 

berjalan saat ini sangat perlu ditingkatkan (Radio Republik Indonesia Bandar 

Lampung, 2016). 

Oleh karena itu, penulis ingin memberikan konstribusi dengan membuat 

aplikasi korespondensi liputan berita pada jurnalisme warga, dimana jurnalis akan 

mengirim berita melalui media ponsel, berita yang dikirim akan terkoneksi 

dengan server tempat aplikasi diupload, staff Radio Republik Indonesia Bandar 

Lampung akan menerima dan approve berita terlebih dahulu, jika berita tersebut 

layak, maka berita akan disiarkan atau di publish. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan analisis, kemudian mengembangkan sistem informasi 

yang dilanjutkan dengan pembuatan aplikasinya. Sehingga penulis memilih judul : 

“Pengembangan Korespondensi Liputan Berita Pada Jurnalisme Warga 

Berbasis Mobile Application”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Penelitian ini, penulis merumuskan masalah : 

1. Bagaimana menghubungkan antara pihak jurnalis dan staff Radio Republik 

Indonesia Bandar Lampung yang menggunakan Mobile Application ? 

2.  Bagaimana Aplikasi Mobile ini dapat membantu Radio Republik Indonesia  

dalam menerima liputan berita yang akan dikirim oleh pihak jurnalis ? 
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1.3. Batasan  Masalah 

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis membatasi hanya pada:  

1. Pengembangan Aplikasi Korespondensi Liputan Berita Pada Jurnalisme 

Warga dikembangkan di Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. 

2. Aplikasi Korespondensi Liputan Berita Pada Jurnalisme Warga dikembangkan 

menggunakan platform Mobile Application. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan kemudahan jurnalis dalam mengirim arsip liputan berita secara 

real time.  

2. Memberikan kemudahan bagi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung 

dalam menerima dan shorting liputan berita yang akan disiarkan.  

 

1.5. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menghubungkan antara pihak jurnalis dan staff RRI yang ada di Radio 

Republik Indonesia Bandar Lampung. 

2. Untuk membantu Radio Republik Indonesia Bandar Lampung dalam menerima 

liputan berita yang dikirim oleh pihak jurnalis. 

 

 

 


