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Abstract  
 

 This study aims to determine the perceptions of students of Communication Studies 
Unika Soegijapranata interested in the journalist profession. The research method used in 
this study is qualitative research, with the order of the exploratory analysis sought to 
describe as much as possible the opinion of students on the professional interests of 
journalists. The study population was male / female in the Catholic University 
Soegijapranata active student status from the Communication Studies Program in the survey 
are defined as individuals who are interested in the profession of journalists through the 
choice of study field of Communication Studies. The sampling technique used in this study is 
simple random sampling through in-depth interview. From interviews can be known about 
students' perceptions of interest as a journalist and the factors that lead to high or low 
interest student Communication Science Program Unika Soegijapranata.  

 
Keywords: Perceptions, Interests, Students, Journalists 

 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu 
Komunikasi Unika Soegijapranata yang berminat terhadap profesi jurnalis. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan tatanan 
analisis eksploratifyang berusaha menggambarkan sebanyak mungkin pendapat mahasiswa 
tentang minat terhadap profesi jurnalis. Populasi penelitian ini adalah pria/wanita di 
Universitas Katolik Soegijapranata yang berstatus mahasiswa aktif dari Program Studi Ilmu 
Komunikasi yang dalam survey ini didefinisikan sebagai individu yang tertarik terhadap 
profesi jurnalis melalui pilihan bidang studi Ilmu Komunikasi. Adapun teknik penarikan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling melalui indepth 
interview. Dari hasil wawancara dapat diketahui mengenai persepsi mahasiswa terhadap 
minat sebagai jurnalis dan faktor-faktor yang menyebabkan tinggi atau rendahnya minat 
mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Unika Soegijapranata.  

 
Kata kunci : Persepsi, Minat, Mahasiswa, Jurnalis 
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PENDAHULUAN  

 
Dalam 10 tahun ini, industri media di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang 

pesat. Menurut Manan (2011:7-8) berdasarkan data Serikat Penerbit Suratkabar (sekarang: 
Serikat Perusahaan Pers) tiap tahun tiras surat kabar menunjukkan pertumbuhan. Demikian 
pula dengan radio, TV dan belakangan media berita online, juga menunjukkan pertumbuhan 
yang sama. Pada 1998, hanya terdapat 850 stasiun radio. Setelah 10 tahun kemudian 
Departemen Komunikasi dan Informatika mencatat 2.425 permohonan izin 
Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).  

Kondisi initentu berimbas padakebutuhan tenaga kerja di bidang industri media. 
Pendidikan jurnalis saat ini sangat banyak ditawarkan di perguruan tinggi, dan peminatnya 
pun menjadi semakin meningkat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya bidang 
komunikasi menyebabkan program studi ilmu komunikasi semakin diminati oleh 
masyarakat. Universitas Padjadjaran dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SNMPTN) 2013 atau jalur undangan menjadikan Ilmu Komunikasi sebagai program 
studi terfavorit. Di Universitas Padjajaran formasi Ilmu Komunikasi dengan kuota 270 orang, 
jumlah pendaftarnya sebanyak 4.057 orang.Posisinya teratas dari 10 program studi yang 
ramai peminat. Posisi kedua program studi favorit yaitu Manajemen, dan ketiga 
adalah Pendidikan Dokter. (http://www.tempo.co/read/news /2013 
/03/13/079466716/Inilah-10-Program-Studi-Favorit-Unpad). 
 Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang pernah menyebarkan kuesioner 
kepada siswa-siswa kelas II SMA di 6 (enam) sekolah tentang peminatan mereka terhadap 
program studi ilmu komunikasi pada tahun 2010. Dari 189 kuesioner yang berhasil 
dikumpulkan kembali, 62% menunjukkan ketertarikan yang sangat kuat terhadap program 
studi ilmu komunikasi. Universitas Diponegoro Semarang di tahun ajaran 2010 mencatat ada 
sekitar 2000 siswa lulusan SMA yang berminat memasuki program studi ilmu komunikasi 
sementara daya tampung program studi tersebut hanya sekitar 200 orang. Dengan demikian 
peminatan terhadap program ilmu komunikasi cukup tinggi sedangkan, di sisi lain, daya 
tampung lembaga pendidikan tinggi yang ada, universitas ataupun sekolah tinggi belum 
memadai.Pada tahun ajaran 2013/2014 Program Studi Ilmu Komunikasi mulai membuka 
pendaftaran dan berhasil menampung 31 orang sementara di tahun kedua, tahun ajaran 
2014/2015 jumlah peminat meningkat tajam yakni sekitar 82 orang dan 8 orang mahasiswa 
yang melakukan intern transfer ke Program Studi Ilmu Komunikasi. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa menjadi praktisi komunikasi merupakan pilihan karir 
yang menarik bagi anak muda saat ini, demikian pula profesi jurnalis sebagai salah satu 
profesi, bidang pekerjaan, dan bidang keilmuan atau keahlian lulusan Program Studi Ilmu 
Komunikasi yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan keilmuan.  

Berdasarkan kondisi yang berkembang, pertumbuhan industri media kurang diikuti 
oleh aspek kesejahteraan bagi pekerjanya.Jika media dan tiras pada kurun waktu 10 tahun 
ini ada peningkatkan signigfikan, tapi tidak demikian halnya dengan kesejahteraan 
jurnalis.Regulasi yang longgar dalam pendirian media, membuat semua orang bisa masuk di 
bisnis media meski dengan modal yang pas-pasan.  

Media yang bermodal minim, biasanya meminta permakluman dengan tak memberi 
kesejahteraan yang layak pada pekerjanya, termasuk jurnalis. Setidaknya itulah yang bisa 
dibaca dari hasil survei Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada akhir Desember 2010 sampai 
Januari 2011 yang menemukan banyak jurnalis diupah rendah, bahkan ini terjadi di kota 
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besar, seperti Medan, Bandar Lampung dan Kupang. Di Palu, ibukota Sulawesi Tengah, 
malah ada yang mendapatkan gaji Rp 300 ribu sebulan. Ini sebenarnya tak terlalu 
mengejutkan, sebab, penelitian yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, baik yang 
diselenggarakan AJI Surabaya di tahun 2000, AJI Indonesia di tahun 2005 dan Dewan Pers di 
tahun 2008, memberikan gambaran lebih kurang serupa. 

Semua itu hanya memperkuat fakta bahwa kesejahteraan jurnalis, secara rata-rata, 
masih kurang menggembirakan. Jurnalis baru mendapatkan upah yang pantas sesuai 
standar AJI hanya di beberapa media seperti Jakarta Globe, Bisnis Indonesia dan Kompas. 
Informasi ini belum terlalu menggembirakan karena media yang lebih kecil jumlahnya lebih 
banyak daripada yang memiliki modal kuat. (Winurantho, 2010:7-8).  Belum lagi konflik 
ketenagakerjaan sebagai imbas dari ketidakjelasan aturan kerja hingga masalah 
kesejahteraan yang bermunculan hingga berujung pada pemogokan kerja sebagian kecil 
wartawannya ataupun kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di sejumlah 
media. Kondisi ini belum termasuk lingkungan kerja wartawan yang meliput di daerah rawan 
bahaya sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan/meninggal. 

Ini tentu ironis sebab, sebagai pilar penting dari industrimedia, nasib jurnalis 
seharusnya mendapat perhatian yang pantas dari pelaku industri media. Apalagi jika 
mengingatbeban yang dipikulkan undang-undang kepada pekerja media, yaitu menjadi alat 
control social, jurnalis juga menjalankan fungsi pendidikan dan hiburan.Dengan beban 
tanggungjawab yang besar sangatlah pantas jika ada tuntutan bahwa kesejahteraan 
wartawan perlu diberi bobot yang sepadan (Manan, 2011:8).  

Menyikapi fenomena tersebut, bagaimanapersepsi mahasiswa terhadap minat 
sebagai jurnalis? Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap profesi jurnalis yang masih 
kurang menguntungkan ditinjau dari aspek kesejahteraan, keselamatan serta beban kerja 
yang terstandar kompetensi berdasarkan Undang-undang dan Kode Etik? Apakah faktor-
faktor penyebab minat mahasiswa terhadap profesi jurnalis? Dan apakah harapan 
mahasiswa terhadap profesi di dunia jurnalistik yang sesuai dan tepat dengan dirinya?  
 

TINJAUAN TEORI  

Definisi Jurnalis  

Wartawan menurut Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/II/2010 tentang 

Standar Kompetensi Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan 

jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi baik dalam 

bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam 

bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis 

saluran lainnya. 

 Mc Dougall (dalam Mondry, 2008:10) mengemukakan, bahwa jurnalistik merupakan 

kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan berita secara akurat. Individu 

yang bekerja dalam bidang jurnalistiklah yang disebut dengan jurnalis atau wartawan. Tugas 



 

  
 

  
 

seorang jurnalis atau wartawan adalah memunculkan informasi bagi masyarakat melalui 

media cetak atau elektronik. Berbeda dari jenis pekerjaan di bidang lain, wartawan tidak 

memiliki batasan waktu kerja yang pasti karena dituntut untuk selalu dinamis dalam bekerja 

untuk menghasilkan berita-berita yang akurat, terbaru dan menarik bagi masyarakat. 

Sehingga wartawan membutuhkan kompetensi untuk memiliki minat baca yang cukup. 

Karena wartawan membutuhkan keahlian untuk mencari, meliput, dan menulis berita, 

termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan dan bahasa jurnalistik.  

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, wartawan 

dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat guna menjamin 

kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. 

Terkait dengan hal tersebut, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika 

profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan 

integritas serta profesionalisme. 

 

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menaati Kode Etik Jurnalistik sebagai berikut ini;  

Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, 

berimbang, dan tidak beritikad buruk. 

Penafsiran ;A) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai 
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari 
pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. B). Akurat berarti dipercaya benar 
sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. C). Berimbang berarti semua 
pihak mendapat kesempatan setara.(d). Tidak beritikad buruk berarti tidak ada 
niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. 

 

Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan 

tugas jurnalistik. 

Penafsiran ; Cara-cara yang profesional adalah: A). menunjukkan identitas diri 
kepada narasumber; B). menghormati hak privasi; C). tidak menyuap; D.) 
menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; E). rekayasa 
pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi 
dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; F). 
menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, 
suara; G). tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan 
wartawan lain sebagai karya sendiri; H). penggunaan cara-cara tertentu dapat 
dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. 
 



 

  
 

  
 

Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, 

tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas 

praduga tak bersalah. 

Penafsiran; A). Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang 
kebenaran informasi itu. (B). Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu 
pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. C). Opini yang 
menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini 
interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. D). 
Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. 

 

Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 

Penafsiran; A). Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh 
wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. B). Fitnah 
berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. 
C). Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. (D). Cabul berarti 
penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis 
atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. E). Dalam 
penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu 
pengambilan gambar dan suara. 

 

Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban 

kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku 

kejahatan. 

Penafsiran ;A). Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri 
seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. B) Anak adalah seorang 
yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. 

 

Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 

Penafsiran ;A). Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang 
mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas 
sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.B). Suap adalah segala 
pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang 
mempengaruhi independensi. 
 

Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang 

tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai 

ketentuanembargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan 

kesepakatan. 



 

  
 

  
 

Penafsiran ;A). Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan 
keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.B). 
Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan 
permintaan narasumber.C). Informasi latar belakang adalah segala informasi 
atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan 
narasumbernya.D). Off the record adalah segala informasi atau data dari 
narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. 

 

Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan 

prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, 

warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan 

martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 

Penafsiran; A). Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu 
sebelum mengetahui secara jelas.B). Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. 

 

Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan 

pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 

Penafsiran; A) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan 
berhati-hati.B). Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan 
keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. 

 

Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang 

keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, 

pendengar, dan atau pemirsa. 

Penafsiran; A). Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik 
karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.B) Permintaan maaf 
disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. 

 

Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. 

Penafsiran; A). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk 
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta 
yang merugikan nama baiknya. B). Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk 
membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang 
dirinya maupun tentang orang lain. C) Proporsional berarti setara dengan bagian 
berita yang perlu diperbaiki. 

 

Istilah jurnalis dan wartawan di Indonesia sendiri baru muncul setelah masuknya 

pengaruh ilmu komunikasi yang cenderung berkiblat ke Amerika Serikat. Istilah ini kemudian 

http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat


 

  
 

  
 

berimbas pada penamaan seputar posisi-posisi kewartawanan. Misalnya, "redaktur" 

menjadi "editor."Sementara itu wartawan, dalam pendefinisian Persatuan Wartawan 

Indonesia, hubungannya dengan kegiatan tulis menulis yang di antaranya mencari data 

(riset, liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya. Wartawan dituntut untuk objektif, 

hal ini berbeda dengan penulis kolom yang bisa mengemukakan subjektivitasnya.Tanpa 

memandang jenis media, istilah jurnalis membawa konotasi atau harapan profesionalitas 

dalam membuat laporan, dengan pertimbangankebenaran dan etika. 

   

Standar Kompetensi Wartawan 

Para Jurnalis atau Wartawan yang bekerja di Indonesia harus tunduk pada hukum 

Indonesia, UU Pers dan Kode Etik Pers yang diterbitkan Dewan Pers. Manan (2011: 155) 

memaparkan bahwa dibandingkan dengan profesi lainnya, tugas seorang jurnalis 

mempunyai karakteristik sendiri, karena jurnalis dituntut selalu awas 24 jam, tak ubahnya 

seperti polisi. Seorang jurnalis juga dituntut untuk selalu peka terhadap kejadian-kejadian 

disekitar mereka. Berikut ini adalah standar kompetensi wartawan yang menurut Peraturan 

Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standard Kompetensi Wartawan 

sebagai berikut;  

Dalam rumusan kompetensi wartawan ini digunakan model dan kategori 

kompetensi, yaitu: (1) Kesadaran (awareness): mencakup kesadaran tentang etika dan 

hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi. (2) Pengetahuan 

(knowledge): mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan 

khusus. (3) Keterampilan (skills): mencakup kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/investigasi, 

analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.  

Kompetensi wartawan Indonesia yang dibutuhkan saat ini adalah sebagai berikut: 

1.  Kesadaran (awareness).Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut 

menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi 

kesadaran wartawan yang diperlukan bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme 

wartawan adalah: 

1.1. Kesadaran Etika dan Hukum 

http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Wartawan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Wartawan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebenaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Etika


 

  
 

  
 

Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan, sehingga 

setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis 

atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang 

matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui 

dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan plagiat atau 

menerima imbalan. Dengan kesadaran ini wartawan pun akan tepat dalam 

menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber.  

Kurangnya kesadaran pada etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan 

petunjuk moral, sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada 

nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat 

menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya.  

Wartawan yang menyiarkan informasi tanpa arah berarti gagal menjalankan 

perannya untuk menyebarkan kebenaran suatu masalah dan peristiwa. Tanpa 

kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat 

memunculkan persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan 

bias, menyentuh privasi, atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya hal 

itu menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk. Untuk menghindari hal - hal di atas 

wartawan wajib:  

a.  Memiliki integritas, tegas dalam prinsip, dan kuat dalam nilai. Dalam 

melaksanakan misinya wartawan harus beretika, memiliki tekad untuk 

berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab. 

b.  Melayani kepentingan publik, mengingatkan yang berkuasa agar bertanggung 

jawab, dan menyuarakan yang tak bersuara agar didengar pendapatnya. 

c.  Berani dalam keyakinan, independen, mempertanyakan otoritas, dan 

menghargai perbedaan. 

Wartawan harus terus meningkatkan kompetensi etikanya, karena wartawan 

yang terus melakukan hal itu akan lebih siap dalam menghadapi situasi yang pelik. 

Untuk meningkatkan kompetensi etika, wartawan perlu mendalami Kode Etik 

Jurnalistik dan kode etik organisasi wartawan masing-masing. Sebagai pelengkap 

pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar ketentuan 

hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang hal ini pun perlu 



 

  
 

  
 

terus ditingkatkan. Wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-Undang 

Pers, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya. Wartawan juga perlu tahu 

hal-hal mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap privasi, dan berbagai 

ketentuan dengan narasumber (seperti off the record, sumber-sumber yang tak 

mau disebut namanya/confidential sources). Kompetensi hukum menuntut 

penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk 

mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik 

dan menjaga demokrasi. 

1.2.  Kepekaan Jurnalistik  

Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, 

menangkap, dan mengungkap informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi 

suatu karya jurnalistik. 

1.3.  Jejaring dan Lobi 

Wartawan yang dalam tugasnya mengemban kebebasan pers sebesar-besarnya 

untuk kepentingan rakyat harus sadar, kenal, dan memerlukan jejaring dan lobi 

yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, sebagai sumber informasi yang 

dapat dipercaya, akurat, terkini, dan komprehensif serta mendukung pelaksanaan 

profesi wartawan. Hal-hal di atas dapat dilakukan dengan: 

a.  Membangun jejaring dengan narasumber; 

b.  Membina relasi; 

c.  Memanfaatkan akses; 

d.  Menambah dan memperbarui basis data relasi; 

e.  Menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan. 

2.  Pengetahuan (knowledge) 

Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, 

serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan 

informasi mutakhir bidangnya.  

2.1. Pengetahuan umum 

Pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai 

masalah seperti sosial, budaya, politik, hukum, sejarah, dan ekonomi. Wartawan 



 

  
 

  
 

dituntut untuk terus menambah pengetahuan agar mampu mengikuti dinamika 

sosial dan kemudian menyajikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak.  

2.2. Pengetahuan khusus  

Pengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang 

liputan. Pengetahuan ini diperlukan agar liputan dan karya jurnalistik spesifik 

seorang wartawan lebih bermutu.  

2.3. Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik  

Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik mencakup pengetahuan tentang teori 

dan prinsip jurnalistik dan komunikasi. Memahami teori jurnalistik dan komunikasi 

penting bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.  

3.  Keterampilan (skills) 

Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, teknik 

mewawancara, dan teknik menyunting. Selain itu, wartawan juga harus mampu 

melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan serta terampil 

menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi.  

3.1. Keterampilan peliputan (6M)  

Keterampilan peliputan mencakup keterampilan mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Format dan gaya peliputan 

terkait dengan medium dan khalayaknya.  

3.2.  Keterampilan menggunakan alat dan teknologi informasi 

Keterampilan menggunakan alat mencakup keterampilan menggunakan semua 

peralatan termasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang 

profesinya.  

3.3. Keterampilan riset dan investigasi 

Keterampilan riset dan investigasi mencakup kemampuan menggunakan sumber-

sumber referensi dan data yang tersedia; serta keterampilan melacak dan 

memverifikasi informasi dari berbagai sumber 

3.4. Keterampilan analisis dan arah pemberitaan  

Keterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan mencakup kemampuan 

mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian mencari 



 

  
 

  
 

hubungan berbagai fakta dan data tersebut. Pada akhirnya wartawan dapat 

memberikan penilaian atau arah perkembangan dari suatu berita. 

 

Pengertian Minat 

Walgito (1981:38) menjabarkan bahwa minat adalah suatu keadaan seseorang yang 

mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui 

dan mempelajari lebih lanjut. Sementara menurut WS Winkel (1983:38) menjabarkan 

bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-

bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang tersebut, Witherington 

(1985:38) menjabarkan minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, seseorang, 

suatu soal atau situasi tertentu yang mengandung sangkut paut dengan dirinya atau 

dipandang sebagai sesuatu yang sadar. Minat mempunyai karakteristik pokok yaitu 

melakukan kegiatan yang dipilih sendiri dan menyenangkan sehingga membentuk suatu 

kebiasaan dalam diri seseorang. Minat dan motivasi memiliki hubungan dengan segi kognisi, 

namun minat lebih dekat pada perilaku.  

Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa minat adalah keinginan atau 

kecenderungan yang besar dan timbul dari dalam individu untuk mencari atau mencoba 

sesuatu hal yang baru. Dengan adanya minat tersebut, seseorang akan berusaha untuk 

dapat mencapai apa yang diinginkan terhadap sesuatu hal tanpa adanya suatu paksaan dari 

luar. Minat yang tinggi muncul dari dalam individu, secara tidak langsung akan mendorong 

individu melakukan sesuatu dengan tekun dan sungguh sungguh, selain itu mereka akan 

cenderung melakukannnya secara terus menerus. Jadi secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa minat adalah keinginan atau kecenderungan yang besar timbul dari dalam individu 

untuk mencari atau mencoba sesuatu hal baru. Dengan adanya minat tersebut, seseorang 

akan berusaha untuk dapat mencapai apa yang diinginkan terhadap sesuatu hal tanpa 

adanya paksaan dari luar.  

 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu tidak akan muncul dengan 

sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu. Minat dapat timbul pada diri seseorang 

melalui proses. Dengan adanya perhatian dan interaksi dengan lingkungan maka minat 



 

  
 

  
 

tersebut dapat berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan hal 

tertentu. Miflen, FJ & Miflen FC, (2003:114) mengemukakan ada dua faktor yang 

mempengaruhi minat , yaitu : 

1.  Faktor dari dalam yaitu sifat pembawaan 

2. Faktor dari luar, diantaranya adalah keluarga, sekolah dan masyarakat atau 

lingkungan. 

 

Menurut Crow and Crow yang dikutip (Dimyati Mahmud, 2001:56) yang 

menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat seseorang yaitu : 

1. Faktor dorongan yang berasal dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang 

berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

2. Faktor motif sosial. Timbulnya minat dari seseorang dapat didorong dari motif sosial yaitu 

kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan lingkungan dimana mereka berada. 

3. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh 

perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau obyek tertentu. 

Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang 

menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan 

orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu 

yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau terlibat pada suatu yang 

diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu obyek maka akan cenderung merasa 

senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut sehingga cenderung akan 

memperhatikan perhatian yang besar terhadap obyek. Perhatian yang diberikan tersebut 

dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari obyek tersebut.  

 

Pengertian Persepsi  

 DeVito (2011:80) menjabarkan bahwa Persepsi adalah proses dimana kita menjadi 

sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Persepsi mempengaruhi 

ransangan (stimulus) atau pesan apa yang kita serap dan apa makna yang kita berikan 

kepada mereka ketika mereka mencapai kesadaran. Rakhmat (2007:51-54) menjabarkan 

bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah 



 

  
 

  
 

memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan 

persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan 

makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, 

motivasi dan memori. Atensi atau perhatian, adalah proses mental ketika stimuli atau 

rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. 

Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita, dan 

mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain.  

  

DeVito (2011:80) menjabarkan bahwa persepsi bersifat kompleks dan terjadi secara 

bertahap, yakni  

- Proses terjadinya stimulasi alat indra (Sensory Stimulation), terjadi saat alat indra 

terstimulasi. 

- Stimulasi alat indra diatur menurut berbagai prinsip. Salah satu prinsip yang sering 

digunakan adalah prinsip proksimitas (proximity) atau kemiripan; orang atau pesan 

yang secara fisik mirip satu sama lain dipersepsikan bersama-sama atau sebagai satu 

kesatuan (unit). Prinsip lainnya, adalah kelengkapan (closure); yakni saat kita 

memandang atau mempersepsikan suatu gambar atau pesan yang pada 

kenyatannya tidak lengkap sebagai gambar atau pesan yang lengkap.  

- Stimulasi alat indra dievaluasi-ditafsirkan (Penafsiran – evaluasi). Langkah ketiga 

merupakan proses subjektif yang melibatkan evaluasi di pihak penerima. Penafsiran 

evaluasi tidak semata-mata didasarkan pada rangsangan luar, melainkan juga 

dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kebutuhan, keinginan, sistem nilai, 

keyakinan tentang yang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu, dan 

sebagainya yang ada pada kita. Penafsiran-evaluasi setiap orang bisa berbeda meski 

menerima pesan yang sama, demikian juga orang yang sama dari waktu ke waktu 

bisa juga berbeda.  

 

Sementara itu terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

persepsi, yang disebut sebagai menarik perhatian (attention getter) yakni gerakan, 

intensitas stimuli, kebaruan (novelty) dan perulangan. Sementara ada pula faktor internal 

yang membuat seseorang memberikan perhatian secara selektif (selective attention) yakni 



 

  
 

  
 

suatu kecenderungan melihat apa yang ingin kita lihat, mendengar apa ingin didengar hal ini 

disebabkan karenafaktor biologis, faktor sosiopsikologis, sikap, kebiasaan dan kemauan 

dapat mempengaruhi apapun yang ingin diperhatikan. Dari sinilah muncul persepsi, karena 

persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tapi respon terhadap stimuli berdasarkan 

karakteristik orang tersebut. Krech dan Crutchfield dalam Rakhmat (2007:56-57) 

merumuskan dalil persepsi, yakni 

(1) Persepsi bersifat selektif secara fungsional. Objek-objek yang mendapat tekanan dalam 

persepsi biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.  

(2) Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita 

mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya. Walaupun stimuli yang diterima 

tidak lengkap, dapat diisi dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli 

yang dipersepsi.  

(3) Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-

sifat struktur secara keseluruhan.  Pada kondisi ini akan muncul efek berupa asimilasi, 

sifat-sifat kelompok yang menonjolkan dan melemahkan sifat individu dan kontras, 

cenderung muncul penilaian yang berlebihan, saat sifat objek persepsi kita bertolak 

belakang dengan sifat kelompoknya.  

(4) Objek atau peristiwa yang berdekatan dengan ruang dan waktu atau menyerupai satu 

sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama menjadi suatu 

kelompok. Pengelompokan tidak murni structural, sebab apa yang dianggap sama atau 

berdekatan dengan individu belum tentu dianggap sama pula oleh individu lainnya, 

karena pertimbangan kebudayaan, pendidikan dll. Meskipun demikian, kecenderungan 

untuk mengelompokkan stimuli berdasarkan kesamaan dan kedekatan adalah hal yang 

universal.  

 

Proses yang memengaruhi Persepsi  

DeVito (2011:82-90) menjabarkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh berbagai proses 

psikologis yang penting, yakni (1) teori kepribadian implisit (implicit personality theory) (2) 

ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya (self-fulfilling prophecy) (3) aksentuasi 

perseptual (perceptual accentuation), (4) primasi-resensi (primacy-recency), (5) konsistensi 

(consistency) dan (6) stereotype (stereotyping). Proses-proses psikologis inilah yang 



 

  
 

  
 

membantu menjelaskan mengapa kita membuat perkiraan tertenu dan tidak membuat 

perkiraan yang lain tentang orang. Proses ini membantu kita menata banyak data yang 

memasuki alat indra kita. Tetapi, perlu dipahami bahwa masing-masing dari keenam proses 

ini merupakan penghambat potensial terhadap persepsi yang akurat. Hambatan ini dapat 

sangat mempengaruhi baik persepsi seseorang ataupun interaksi antarpribadi.  

 

Gambar 1.1. Proses Psikologis yang mempengaruhi persepsi orang 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena mahasiswa Program Studi 

Ilmu Komunikasi Unika Soegijapranata mengenai persepsi terhadap profesi jurnalis. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis survey. Berdasarkan 

tujuannya, penelitian survey dilakukan untuk banyak tujuan, dapat digolongkan menjadi 

tiga, yaitu untuk tujuan: Pendeskripsian gejala (description), eksplanasi (explanations) dan 

eksplorasi (exploration). Pada penelitian kali ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya 

melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2008:58). Menurut Moleong 

(2010:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain lain, yang secara holistic dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
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bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

dengan tatanan analisis eksploratif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

ekspolatif, artinya berusaha menggambarkan sebanyak mungkin pendapat mahasiswa 

tentang minat terhadap profesi jurnalis. Populasi penelitian ini adalah pria/wanita di 

Universitas Katolik Soegijapranata yang berstatus mahasiswa aktif dari Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang dalam survey ini didefinisikan sebagai individu yang tertarik terhadap 

profesi jurnalis melalui pilihan bidang studi Ilmu Komunikasi.Adapun teknik penarikan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling melalui indepth 

interview.  

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung (face to face interviews) dengan 

cara pewawancara mendatangi langsung informan yang terpilih. Sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan, hal ini merupakan hasil wawancara 

secara langsung kepada subyek penelitian.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Program Studi Ilmu Komunikasi Unika 

Soegijapranata dengan subyek penelitian mahasiswa semester 1 dan 3. Tujuan penelitian 

yaitu untuk mengetahui minatmahasiswa terhadap profesi jurnalis, beberapa aspek yang 

mencoba untuk diungkap diantaranya minat terhadap profesi jurnalis, persepsi terhadap 

dunia jurnalis dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa terhadap 

profesi jurnalis. 

Secara umum, minat mahasiswa sebagai jurnalis termasuk dalam kategori sedang, 

hal ini ditunjukkan dengan jawaban dari responden mengenai minat sebagai jurnalis, 12 

informan dari 21 informan  menyatakan berminat sebagai jurnalis. Dari seluruh informan 

yang tidak tertarik sebagai jurnalis menyatakan keinginan untuk memiliki profesi atau 

bidang pekerjaan sebagai praktisi Event Organizer (5 informan), Public Relations (7 

informan), Advertising (4 informan) sisanya sebagai wirausaha (2 informan). 



 

  
 

  
 

21 informan yang menyatakan minat sebagai jurnalis, 3 informan menyatakan 

jurnalis di media cetak, sementara 9 informan menyatakan minat sebagai jurnalis media 

elektronik, yakni di bidang pertelevisian atau radio,  

iya, saya berminat berprofesi sebagai jurnalis di media elektronik, karena saya sudah 
menginginkan menjadi penyiar sejak dulu dan saya suka mendengar dan banyak bicara.  

 

Atau yang disampaikan berikut ini,  

Saya memilih dibidang media elektronik, dikarenakan saya ingin bekerja di bidang 
televisi atau menjadi broadcaster di televisi. Walaupun dipandangan sebelah mata, saya 
tetap ingin menjadi jurnalistik di media eletronik.  

 

Demikian pula dengan Andrea Rosita yang bercita-cita sebagai jurnalis dan aktif 

berkegiatan di UKM Pers Mahasiswa,  

“Menjadi jurnalis buat saya menantang banget, soalnya gimana ya? Kayanya jadi 
jurnalis keren dan menarik banget”.  

 

Sama hal nya dengan yang disampaikan oleh Rissa yang menyampaikan 

keinginannya menjadi jurnalis.  

“Iya ..saya memang bercita-cita jadi jurnalis. Pengen banget kerja di Kompas trus 
bisa jalan-jalan liputan ..assik banget kayanya, doain semoga bisa ya ..” 

 

Suatu minat yang muncul karena keinginan atau ketertarikan yang berasal dari 

dalam individu yang merupakan hasil pilihannya sendiri tanpa paksaan dari manapun, yang 

membuatnya senang dengan pilihannya.  Minat atau “interest” merupakan gambaran sifat 

dan sikap ingin memiliki kecenderungan tertentu. Minat juga diartikan kecenderungan hati 

yang tinggi terhadap sesuatu dan keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu.Sehingga 

minat merupakan salah satu dimensi dari aspek afektif yang banyak berperan juga dalam 

kehidupan seseorang, khususnya dalam kehidupan belajar seorang. Aspek afektif adalah 

aspek yang mengidentifikasi dimensi-dimensi perasaan dari kesadaran emosi, dan kehendak 

yang mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang.  

Sementara itu, beberapa informan memiliki persepsi yang berbeda terhadap profesi 

jurnalis sehingga cenderung tidak berminat. Persepsi mengacu pada proses dengan mana 

kita menyadari banyak stimulus mengenai alat indera kita. Melalui persepsi dapat digunakan 

untuk menghadirkan ransangan dan pengalaman. Persepsi setiap individu berbeda-beda 



 

  
 

  
 

karena merupakan penilaian subjektif terhadap suatu yang dipengaruhi oleh keadaan psikis 

yang merupakan kecenderungan dari dalam dan lingkungan sekitar sebagai stimulus dan 

peransang dari luar individu. Demikian pula faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa 

terhadap profesi jurnalis, salah satu faktor eksternal yang berpengaruh adalah skala industri 

media terkait, seperti paparan berikut ini  

“Saya tertarik sebagai jurnalis khususnya untuk media National Geografic. Kalo 
untuk media local seperti Suara Merdeka kok belum ya ..saya berusaha dulu untuk menjadi 
jurnalis National Geografic dulu, pengennya ..” 

 

Ketertarikan informan menjadi jurnalis dengan spesifik terhadap media tertentu, 

karena persepsi informan terhadap industri media yang relevan dengan isu kesejahteraan 

profesi jurnalis yang dinilai kurang sepadan dengan beban pekerjaan yang diemban seperti 

yang diungkapkan informan berikut ini  

Jurnalis tidak bisa dijadikan sebagai profesi yang menjanjikan, karena income kecil 
dan sulit menjadikan saya sukses dalam hal keuangan.  

 

Hasil survey yang dilakukan oleh AJI bahwa pertumbuhan industri media kurang 

diikuti oleh aspek kesejahteraan bagi pekerjanya. Belum lagi konflik ketenagakerjaan 

sebagai imbas dari ketidakjelasan aturan kerja hingga masalah kesejahteraan bagi jurnalis 

yang bermunculan hingga berujung pada pemogokan kerja sebagian kecil wartawannya 

ataupun kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di sejumlah media termasuk 

pula tindak kekerasan yang cukup sering dialami jurnalis, menyebabkan informan tidak 

berminat sebagi jurnalis bahkan berpendapat bahwa profesi jurnalis tidak dapat 

menjanjikan untuk masa depan  

Tidak menjanjikan, karena dari sudut pandang waktu banyak rugi, dan hasil yang 
dikerjakan tidak sesuai dengan upah (gaji pokok). Belum lagi resiko tinggi, contoh saat 
meliput tawuran. Tidak menjanjikan di material dan rasa aman . 

 

Jurnalis baru mendapatkan upah yang pantas sesuai standar AJI hanya di beberapa 

media seperti Jakarta Globe, Bisnis Indonesia dan Kompas. Tapi informasi ini belum terlalu 

menggembirakan karena media yang lebih kecil jumlahnya lebih banyak daripada yang 

memiliki modal kuat (AJI, 2010:7-8).Situasi ini juga dipersepsi oleh mahasiswa menjadi hal 

yang kurang menyenangkan terkait dengan obyektifitas profesi jurnalis,  



 

  
 

  
 

Wartawan sekarang ini cenderung memihak. Jadi kalo baca Koran percuma juga karena ada 
keberpihakan. Apalagi kalau nanti jadi wartawan disitu ..nampaknya jadi kaya buruh .. bikin 
liputan yang sesuai pihak owner .. jadi ngak asik. 

 

Selain kesejahteraan jurnalis yang dirasa tidak relevan, profesi jurnalis menjadi 

kurang diminati karena beban pekerjaan yang dirasa sulit, antara lain jurnalis harus 

membuat laporan tertulis, satu hal yang menurutnya sangat tidak menyenangkan. Berikut 

paparannya,  

Sangat ngak tertarik kerja sebagai jurnalis, udah panasan di jalan, nungguin orang, 
belum lagi ntar bikin berita harus ngetik-ngetik bikin liputan ..ngak banget deh .. 
mbayanginnya aja udah pusing. Paling males ah kalo harus ngetik-ngetik bikin liputan, bikin 
artikel tugas aja ngak kuat, palagi kerja kaya gituan .. 

 

Wartawan memang mutlak harus menguasai keterampilan jurnalistik seperti teknik 

menulis, teknik mewawancara, dan teknik menyunting serta harus mampu melakukan riset, 

investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat 

kerjanya termasuk teknologi informasi. Kondisi ini tentu mensyaratkan wartawan harus 

memiliki penguasaan materi yang cukup karena butuh keterampilan analisis dan penentuan 

arah pemberitaan mencakup kemampuan mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta 

dan data kemudian mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut guna memberikan 

penilaian atau arah perkembangan dari suatu berita.  

Hal ini tentu menuntut minat baca tulis yang baik, suatu kondisi yang bertolak 

belakang di generasi muda yang saat ini dinilai minat baca tulis cenderung menurun terlebih 

di era multimedia saat ini. Generasi anak muda menurut Leksono (2009) lebih dikenal 

sebagai generai digital atau generasi C. Lebih menyukai peralatan (gadget) sebagai bagian 

dari hidup mereka. Anak muda saat ini disebut sebagai Generasi digital, dapat dikatakan 

sudah bersentuhan dengan teknologi sejak masih bayi. Mereka lebih senang bermain 

internet dan menonton TV dibandingkan membaca Koran, minimal mereka membaca media 

online ketimbang Koran. Media elektronik menjadi jauh lebih menarik ketimbang cetak 

seperti halnya para informan yang tertarik di broadcasting daripada jurnalis 

 
“ah ngak mau kalau kerja di Koran kaya gitu .. kayanya susah hidupnya. Ya meski 

saya ikut UKM Pers Mahasiswa ini kan buat belajar tentang liputan karena di kampus ngak 
ada UKM untuk broadcaster kan? Kedepan saya pengen jadi seperti Najwa Shibab yang 
keren bisa tampil di teve .. “ 



 

  
 

  
 

 
Terkait dengan hal tersebut, mengenai profil tokoh jurnalis yang menjadi idola, 

mayoritas para informan menyebut nama pekerja industri media yang eksis di dunia 

pertelevisian seperti Karni Ilyas, Najwa Shihab dan Andy F. Noya. Sementara informan 

lainnya menyebut tokoh idola antara lain Raditya Dika, Iwan FalsRyan Seascrest, Risma 

(Walikota Surabaya), Senandung Nacita. Informan lainnya menjawab tidak tahu siapa tokoh 

idolanya dan tidak mengenal tokoh jurnalis media cetak.   

Kondisi ini menunjukkan bahwa jaman yang telah berubah menjadi semakin modern 

diiringi dengan teknologi yang semakin canggih mempengaruhi keberadaan dan persaingan 

media informasi. Menurut Ishadi (30:90) dalam waktu kurang dari satu decade, internet 

telah mengubah cara orang berkomunikasi, mendapatkan berita dan informasi, membaca 

berita di media cetak, melihat gambar di majalah, mendengar radio dan menonton program 

televisi. Internet telah memperkuat posisi individual. 

 

DISKUSI 

Wartawan secara umum menurut Jacob Oetama (2001:xvii) sampai pada tingkat 

tertentu, tidak banyak bedanya dari pekerjaan seorang peneliti sosial yang juga diharuskan 

melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah yang tengah 

diselidikinya. Tidaklah mengherankan bahwa interview atau wawancara yang menjadi 

pekerjaan wartawan sehari-hari bisa disebut sebagai metode penelitian sosial yang penting. 

Meski tentu saja, wawancara seorang peneliti akan berbeda dari wawancara seorang 

wartawan, karena wartawan dalam melakukan wawancara berurusan dengan narasumber 

sedangkan seorang peneliti sosial berurusan dengan informan. Meski demikian, teknik 

pengumpulan data wawancara merupakan andalan baik wartawan maupun peneliti sosial, 

serta kemampuan untuk melakukan pengamatan empiris sama-sama dibutuhkan oleh 

wartawan maupun seorang peneliti sosial.  

Oleh karena itu, Oetama (2010:119-120) menjabarkan bahwa seorang lulusan 

universitas yang menjadi jurnalis diharapkan untuk memiliki kualitas khas lainnya yakni 

kemampuan intelektual untuk melihat peristiwa kedalam konteksnya yang dinamis dan utuh 

karena berita yang baik adalah berita yang kontekstual. Agar mampu mengubah suatu 

peristiwa menjadi berita yang kontekstual diperlukan kemampuan intelektual. Kemampuan 

ini diharapkan bisa dihasilkan oleh pendidikan tinggi. Kemampuan intelektual yang 



 

  
 

  
 

diharapkan dari perguruan tinggi tersebut seharusnya bersifat dinamis sekaligus kritis. 

Kemampuan intelektual yang dinamis ini mencakup sikap dasar; orientasi, dan pandangan 

hidup seorang jurnalis. Sikap-sikap tersebut praktis, akan menghasilkan kualifikasi yang 

didalam setiap buku teks jurnalistik yang disebut sebagai ketangkasan pikiran, rasa berita, 

rasa ingin tahu yang tak kenal henti, dan sebagainya.  

Kualifikasi lain yang seharusnya dimiliki oleh seorang jurnalis adalah kepekaan 

terhadap masalah kemanusiaan, hati yang hangat solidaritas, keibaan (belas kasih, 

compassion), kerisauan, rasa ingin tahu dan pengabdian.  Sehingga dibutuhkan panggilan 

hati dan ada ketertarikan dengan pekerjaan sebagai jurnalis. Panggilan hati ini disebut 

sebagai minat instriksik, minat yang timbulnya dari dalam individu sendiri tanpa pengaruh 

dari luar. Seperti paparan Johanes yang dikutip oleh Bimo Walgito (1999:35) menyatakan 

minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu minat intrinsik dan ektrinsik. Minat intrinsik 

adalah minat yang timbulnya dari dalam individu sendiri tanpa pengaruh dari luar. Minat 

ekstrinsik adalah minat yang timbul karena pengaruh dari luar. Demikian pula minat 

informan terhadap profesi jurnalis karena pengaruh sikap, persepsi, bakat, jenis kelamin dan 

termasuk juga harapan bekerja serta pengaruh latar belakang status sosial ekonomi orang 

tua, minat orang tua, informasi, lingkungan dan sebagainya. 

Berbagai pengaruh ini yang selanjutnya berpengaruh terhadap minat sebagai 

jurnalis. Carpenter dan Strawser (1970) dalam Mariny (2003) menjelaskan bahwa ada 

sebelas karakteristik karir yang dipertimbangkan oleh mahasiswa, antara lain sifat 

pekerjaan, kesempatan pengembangan, gaji awal, keamanan kerja, program pelatihan, 

bonus, lokasi, reputasi perusahaan, kesempatan belajar bagi lulusan, dan prestise. Diantara 

kesebelas faktor tersebut, terdapat tiga faktor utama yang dipertimbangkan mahasiswa 

dalam memilih karir, yaitu sifat pekerjaan, kesempatan untuk berkembang (konsep diri) dan 

gaji awal.  

Kondisi ini juga masih diwarnai dengan kinerja jurnalis yang harus tunduk kepada 

Undang-undang, kode etik dan kepentingan pemilik perusahaan pers. Berita adalah 

konstruksi sosial yang melibatkan berbagai relasi kepentingan yang berlangsung dalam 

ruang pemberitaan. Tidak hanya ideology dan preferensi jurnalis yang terlibat di dalamnya, 

tetapi juga kepentingan modal dan komersial juga ikut menentukan praktik jurnalistik di 

ruang redaksi. Kondisi ini bisa jadi preferensi jurnalis dan kebijakan redaksi bisa saling 



 

  
 

  
 

bertentangan, bergantung pada sejauh mana tingkat kepentingan media terhadap kasus 

yang dihubungkan dengan pemerintah, pemilik modal dan public pembacanya. Kondisi ini 

menyebabkan bahwa jurnalisme semakin digerakkan oleh pasar (Ibrahim, 2011: 136).   

Bila ditinjau dari hasil wawancara terhadap informan, terungkap bahwa minat 

mahasiswa sebagai jurnalis cenderung sedikit, karenaprofesi jurnalis yang dirasa kurang 

sesuai. Kondisi ini meliputi kesejahteraan secara financial, keselamatan di lingkungan kerja, 

beban kerja serta tuntutan kompetensi jurnalis. Meski demikian, informan yang merasa 

tertarik sebagai jurnalis, karena memiliki visi dalam hidupnya saat menjadi jurnalis, jadi 

mampu mengabaikan kondisi jurnalis yang dirasa masih kurang menguntungkan. Sementara 

itu, minat mahasiswa sebagai jurnalis didominasi oleh ketertarikan bekerja di media 

elektronik yakni TV.  

Ibrahim (2011:3) tidak menyangsikan lagi, bahwa televisi saat ini mendominasi 

waktu luang kebanyakan orang Indonesia. Televisi menjadi sumber informasi politik dan 

dalam satu dan lain hal menjadi rujukan budaya dan nilai bagi sebagian orang. Kekuatan 

televisi terletak pada kemasifan, keseketikaan, dan pesona citra serta jangkauan yang luas. 

Dibandingkan dengan jenis media lain, televisi begitu mudah dikonsumsi/ditonton, karena 

dengan hanya menekan tombol dan memilih saluran, langsung bisa hadir ke dalam rumah 

dan dinikmati keluarga Indonesia.  

Hal ini tidaklah mengherankan karena saat ini media massa mengalami perubahan 

besar. Perubahan terakhir dibawa the new media yang digital yang memiliki ciri serentak, 

cepat, mengikuti, dan melaporkan perkembangan detik demi detik. Kecepatan informasi 

yang ditawarkan oleh media baru ini membawa akibat lain pula. Jangkauan media elektronik 

semakin luas, semakin bervariasi, semakin menaklukkan ruang dan waktu yang 

mempengaruhi pola dan kebiasaan membaca serta berpengaruh pula terhadap format surat 

kabar yang “harus” ikut-ikutan menjadi audiovisual dan menjadi emosional. Steven M 

Chaffe (Ardianto dkk, 2004:9) menjabarkan bahwa terdapat beberapa pendekatan dari efek 

media massa, yaitu efek media massa yang berkaitan dengan pesan atau media itu sendiri. 

Kedua, melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak yaitu perubahan sikap, 

perasaan dan perilaku atau dengan istilah lain dikenal sebagai perubahan kognitif, afektif 

dan behavioral.   



 

  
 

  
 

Demikian pula mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak 

karena digitalisasi media yang bergerak cepat, sehingga ciri kehidupan masyarakat menjadi 

berjalan cepat dan praktis. Hal ini akhirnya menjadi kebiasaan yang dinamakan budaya 

instans. Saat orang-orang membiasakan diri dengan yang instan, akhirnya berfikir singkat 

tanpa mengikuti proses yang panjang dan susah demi tercapainya suatu tujuan. Demikian 

pula rekontruksi informasi yang disetting oleh media terhadap imajinasi mengenai 

kesuksesan, kemewahan yang berlangsung serba bisa, tanpa proses, mendorong manusia 

untuk berfikir praktis dan mudah. Sama halnya dengan keberadaan media online membuat 

Koran terlihat lamban. Periodesasi Koran 24 jam tidak pas lagi dengan dinamika zaman dan 

dirasa kurang interaktif. Sekarang masyarakat membutuhkan continues deadline, sementara 

koran memiliki kendala pada geografi dan distribusi, dan dalam bentuk penyajiannya 

terbatas pada teks dan gambar saja.  

Kondisi yang serba cepat dan instan, termasuk pencarian informasi yang secara 

cepat lebih mengandalkan pada media televisi dan internet. Dengan semakin tingginya 

mobilitas seseorang, mengakibatkan waktu yang dimiliki untuk membaca menjadi semakin 

sedikit. Remaja menjadi kurang suka membaca buku, diganti dengan budaya senang 

menonton. Remaja juga tidak lagi suka membeli surat kabar atau majalah, berganti dengan 

media eletronik yang menampilkan visualisasi konsep. 

Oetama (2009:138-139) membenarkan bahwa kebiasaan dan budaya baca lemah di 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh angka dan data Penduduk Indonesia 220 juta. Produksi 

buku per tahun antara 6.000 sampai 7.000 judul. Thailand berpenduduk 64 juta, produksi 

buku per tahun 10.000 judul, Jepang sebagai Negara buku-baca dan karena itu maju, 

berpenduduk 127 juta, produksi buku 67.522 judul pertahun. Angka-angka tersebut 

menunjukkan bahwa kebiasaan membaca, budaya baca masih sangat lemah di Indonesia. 

Minat baca lemah, karena ketika kebiasaan dan budaya baca sedang mulai dibangun lewat 

pendidikan di rumah, di sekolah, di masyarakat, datanglah gelombang teknologi informasi 

yang memperkuat budaya mendengar dan nonton, audiovisual seperti radio dan televisi. 

Padahal dengan membaca, membuat kita lebih aktif, menumbuhkan pengkayaan rasa dan 

intelektualitas.Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2003 dapat dijadikan 

gambaran bagaimana minat baca bangsa Indonesia. Data itu menggambarkan bahwa 

penduduk Indonesia berumur di atas 15 tahun yang membaca Koran pada hari minggu 



 

  
 

  
 

hanya 55, 11 persen. Sedangkan yang membaca majalah atau tabloid hanya 29,22 persen, 

buku cerita 16,72 persen, buku pelajaran sekolah 44.28 persen, dan yang membaca buku 

ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,07 persen. Data BPS lainnya juga menunjukkan bahwa 

penduduk Indonesia belum menjadikan membaca sebagai informasi. Orang lebih memilih 

televisi dan mendengarkan radio. Malahan, kecenderungan cara mendapatkan informasi 

lewat membaca stagnan sejak 1993. 

Priyanto (2009) menjabarkan bahwa masalah utama yang ada di Indonesia 

sebetulnya bukanlah iliterasi (buta aksara), karena jumlahnya semakin lama semakin 

mengecil. Masalah utama kita justru pada mereka yang sudah bisa membaca tetapi tidak 

mau membaca. Dalam ilmu informasi, ketidakmauan untuk membaca disebut aliterasi. 

Masalah ini terjadi karena tidak adanya pendorong atau penggerak untuk membaca serta 

lingkungan yang memang tidak membaca pada saat orang sudah BISA membaca. Padahal, 

membaca sangat erat dengan menulis. Menulis dan membaca harus merupakan suatu paket 

yang saling mendukung.  

Demikian pula dengan aktivitas bertanya mahasiswa. Menurut Effendi (2008) 

pertama, kemampuan mahasiswa dalam aktivitas bertanya dan menjawab rendah, bahkan 

mahasiswa yang melakukan aktivitas ini hanya mahasiswa tertentu dan jumlahnya relatif 

sedikit. Kedua, mereka (mahasiswa) tergolong minimalis, artinya menjawab dengan apa 

adanya, kurang maksimal. Kondisi ini diduga kuat penyebabnya  adalah: 1) minat baca 

mahasiswa rendah hal ini ditunjukkan oleh antara lain; kemampuan berpikir dalam 

menjawab rendah dan minimnya jumlah referensi yang dirujuk, 2) kemampuan bertanya 

tergolong rendah, mahasiswa yang mempunyai kemampuan bertanya rendah, belum 

mampu menjawab dengan jelas dan logis bahkan tidak mampu menjawab. Sebaliknya, 

mahasiswa yang mempunyai kemampuan bertanya tergolong tinggi, dapat menjawab 

dengan jelas dan logis. 

Disisi lain, perkembangan sosial – politik dalam kerangka dan konteks demokrasi 

tidak sederhana. Cenderung kompleks beragam serta interaktif. Konsekuensinya tuntutan 

dan persyaratan kerja bagi profesi wartawan bertambah serius dan berat. Wartawan 

diharapkan menguasai dan memahami kerangka kerjanya. Tuntutan pada karya dan kinerja 

wartawan pun bertambah.. Sementara jurnalisme online juga mempunyai tantangan 

tersendiri. Kecepatan yang menjadi unggulannya dapat mencederung mengorbankan 



 

  
 

  
 

akurasi berita. Copy paste dan isu plagiarisme mudah dilakukan, sehingga mengabaikan hak 

milik intelektual.  

Sehingga Sosok wartawan dihadapkan pada tugas yang begitu kompleks, berjarak 

dengan peristiwa dan permasalahannya, mau tidak mau semakin harus mengambil sikap 

intelektual. Sekurang-kurangnya dalam arti kritis, menguasai persoalan serta sensitive 

terhadap human condition, kondisi kemanusiaan. Disitulah tantangannya, disitulah 

keasyikannya. Maka aktuallah pertanyaan retorik, bahwa wartawan lebih dari tukang, lebih 

dari intelektual, wartawan adalah profesi yang sarat dimensi panggilannya (oetama, 

2009:159) 

 

KESIMPULAN  

Temuan penelitian yang diperoleh dapat dirangkum pada point-point berikut ini;  

1. Digitalisasi media telah memberikan dampak pada perilaku masyarakat  yang menjadi 

terbiasa dengan gerak cepat dan instan. Kondisi ini telah menyebabkan mahasiswa 

cenderung berminat sebagai jurnalis elektronik daripada jurnalis media cetak.  

2. Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap rendahnya minat mahasiswa sebagai 

jurnalis: (1) Kondisi industri media yang belum memberikan kesejahteraan secara 

financial dan jaminan keselamatan bagi jurnalis saat bertugas(2) Tuntutan kompetensi 

jurnalis yang menuntut ketrampilan jurnalistik, seperti teknik menulis dan mampu 

melakukan investigasi sehingga perlu penguasaan materi yang utuh.   

3. Faktor lain yang berpengaruh terhadap rendahnya minat mahasiswa sebagai jurnalis 

adalah rendahnya minat baca tulis dan kemampuan bertanya (melakukan analisis).  

4. Mahasiswa yang berminat profesi jurnalis dipastikan memiliki panggilan hati sebagai 

jurnalis.   
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