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Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat serta 
deregulasi izin penerbitan media massa pada 1999 membuat pasar media 
lndonesia sangat dinamis; banyak pemain baru datang dan lebih banyak 
pilihan tersedia. Tahun 1999 terdapat 1.687 penerbitan pers pemegang 
SlUPP (surat izin usaha penerbitan pers) dengan jumlah tiras 16,7 juta 
eksemplar dibandingkan tahun 1997 sebanyak 289 dengan tiras 14.4 juta. 

'Kue' iklan, yang merupakan sumber utama penerimaan bagi 
sebuah perusahaan media massa, tak hanya diperebutkan antarmedia 
massa cetak, juga dengan media massa elektronik yang jumlahnya terus 
meningkat. Pada tahun 1997 tercatat ada enam stasiun televisi dan 740 
stasiun radio + RRI sementara pada 1999 melonjak menjadi 12 stasiun 
televisi dan 1.100 stasiun radio + RRI. 

Harian Bisnis lndonesia adalah suratkabar nasional yang terbit di 
ibukota dengan segmentasi khusus, berita ekonomi dan bisnis. Menurut 
survei pembaca tahun 2000, hampir 50% pembaca harian Bisnis 
lndonesia adalah pengambil keputusan yaitu manajer ke atas. Meski tidak 
termasuk suratkabar yang memiliki tiras besar, harian ini berada pada lima 
besar dalam perolehan iklan. 

Sebagai produsen informasi, maka harian Bisnis lndonesia perlu 
mempertimbangkan aspek dimensi informasi agar bisa senantiasa 
unggul. Dimensi informasi menurut O'Brien (1999) ada tiga yaitu: 1) 
dimensi waktu (time dimension) yang mencakup faktor ketepatan dan 
keaktualan serta frekuensi dan periodesasi informasi; 2) dimensi isi 
(content dimension), yang mencakup faktor akurasi, relevansi dan 
kelengkapan dari isi informasi; serta 3) dimensi bentuk (form dimension) 
yang mencakup faktor kerincian dan penyajian informasi. 

Dalam perusahaan penerbitan pers, termasuk suratkabar, maka 
aspek dimensi informasi tersebut berada pada divisi redaksi (editorial 
deparfment) atau newsroom. Kegiatan redaksional mencakup 
perencanaan berita, penugasan wartawan, pembuatan dan editing berita 
serta penentuan berita utama dan penempatan berita lainnya. 

PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG), penerbit harian Bisnis 
Indonesia, mempunyai visi ingin menjadi penyelenggara media 
informasilmultimedia yang terpercaya dalam kerangka ikut mencerdaskan 
bangsa. PT JAG saat ini memiliki tiga suratkabar harian dan sedang 
rnengembangkan edisi web. Newsroom yang kuat adalah suatu 
keniscayaan untuk mendukung visi tersebut. 

Meski akan menginjak usia ke-16 pada akhir tahun ini, harian Bisnis 
lndonesia masih rnenghadapi berbagai permasalahan 'klasik' di dalarn 
proses produksinya yaitu: (1) Keberadaan wartawan dan acara peliputan 
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tidak terpantau secara cepat, karena penugasan hanya diketahui oleh 
atasannya langsung. (2) lnformasi rencana berita yang disajikan secara 
tercetak baru diketahui saat rapat redaksi [pada waktu tertentu]. Berbagai 
perkembangan tak terpantau secara tertulis.(3) Berbagai laporan tidak 
tersedia secara cepat, seperti laporan tentang produktivitas wartawan, 
rekapitulasi biaya operasional, laporan naskah penulis luar, serta 
rekapitulasi penugasan ke luar kota dan ke luar negeri. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) rnelakukan investigasi terhadap 
sistem informasi produksi suratkabar yang saat ini berjalan (2) 
menganalisis kebutuhan sistem yang diperlukan untuk mengintegrasikan 
proses redaksional (3) mengembangkan model prototipe sistem informasi 
proses produksi suratkabar yang sesuai dengan hasil analisis yang telah 
dilaksanakan. Ruang lingkup penelitian ini adalah pada proses 
redaksional dan tidak mengkaji aspek kelayakan. 

Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
dengan studi kasus. Pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan 
gabungan antara siklus hidup pengembangan sistem dan pendekatan 
prototyping. 

Hasil investigasi rnenunjukkan bahwa proses awal dari sistem 
produksi suratkabar Bisnis Indonesia seperti seleksi undangan dan 
penugasan wartawan dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. 
Berbagai proses pelaporan masih dilakukan dengan cara manual. 

Hasil analisis membagi sistem inforrnasi produksi Bisnis lndonesia 
dalam empat subsistem yaitu Subsistem Rencana Kegiatan, Subsistem 
Rencana Berita, Subsistem Pengetikan Berita dan Subsistem Finalisasi. 
Dengan memahami aktivitas termasuk masukan, proses dan keluaran di 
setiap subsistem maka memudahkan di dalam menganalisis 
pengembangan sistem. 

Hasil analisis atas berbagai aspek kebutuhan informasi berusaha 
dijawab dalam desain sistem. Desain konseptual dari sistem baru adalah 
mengintegrasikan kegiatan proses produksi suratkabar sejak penugasan 
hingga tampilan suratkabar seutuhnya. 

Mengingat proses produksi suratkabar harian yang menuntut 
kecepatan tinggi maka sistem baru yang menawarkan informasi yang lebih 
cepa: dan akurat akan memudahkan manajemen dalam melakukan 
pengendalian. 

Kebutuhan akan informasi keberadaan dan aktivitas wartawan serta 
kemudahan dalam memantau perkembangan berita dibuatkan 
prototipenya. Dari prototipe ini maka informasi tentang keberadaan 
wartawan dan hasil l i~utan bisa diketahui ~erkembanaannva. Prototioe 
yang dibuat dengan menggunakan ~icrosof i  Access 2000 kasih sangat 
sederhana, belum menerjemahkan desain konseptual seutuhnya. Namun 
berbagai operasi manual menjadi komputerisasi dan terintegrasi membuat 
laporan-laporan bisa diperoleh secara lebih cepat dan lebih akurat, 
sehingga mendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan. 
Hal ini juga memungkinkan manajemen melakukan pengendalian dalam 
setiap tahap produksi sehingga mengurangi tingkat kesalahan. 
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lmplementasi sistem baru, meski mendasarkan pada sumberdaya 
perangkat keras dan perangkat lunak yang ada, mernbutuhkan kajian 
kelayakan secara lebih mendalam. Kajian lebih lanjut juga dibutuhkan 
untuk rnengatasi berbagai masalah yang tidak terjawab oleh sistern baru 
ini. 
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