
51 
 

BAB II 

PROBLEMATIKA PROFESI DAN ALIENASI KERJA JURNALIS  

 “Wartawan harus bergerak dan berpikir bebas, tetapi ingatlah pada kebebasan orang lain”.  

(Ki Hajar Dewantara) 

 

2.1. Jurnalis di Indonesia: Dulu dan Kini 

Dalam konteks sosial historis, aktivitas jurnalistik di Indonesia sudah mulai dikenal pada abad 

ke-18, tepatnya pada tahun 1744 melalui surat kabar Bataviasche Nouvelles yang diterbitkan 

Belanda. Hingga seabad lebih pengelolaan penerbitan dalam penguasaan orang-orang Belanda 

dan diterbitkan dalam bahasa Belanda sebagai corong propaganda kolonial. Pada 

perkembangannya, Koran “Bianglala” terbit pada tahun 1854, sebagai bacaan kaum pribumi. 

Sejak itu bermunculan Surat kabar - surat kabar yang diterbitkan dan dikelola bangsa Indonesia 

yang difungsikan sebagai alat perjuangan (Sumadiria, 2006:19).  

Sebagai alat perjuangan, jurnalis pada waktu itu sangat menjunjung ideologi 

perjuangan sehingga tidak menjadikan media sebagai alat mencari keuntungan materi. 

Tjokroaminoto menuturkan rata-rata kondisi kehidupan jurnalis pribumi di Indonesia pada era 

penjajahan sangat memprihatinkan. Selain gaji tidak layak, tidak ada jaminan sosial dan 

harapan memperoleh dana pensiun. Bahkan dalam catatan tersebut juga dikisahkan seorang 

jurnalis hanya mampu membeli celana bekas di pasar loak di bilangan Pasar Senen, Jakarta. 

Karakter pers nasional yang dibangun melalui tradisi perjuangan inilah yang ditunjukkan 

jurnalis pribumi sejak awal abad ke-20 (Anwar dalam Wibowo, 2009:46). 

Catatan  Soesilo Winarno, jurnalis senior  pada era 1970-an yang disampaikan dalam 

forum Karya Latihan Wartawan ke-10 PWI tahun 1976 di Bogor juga mengungkapkan bahwa 
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pasang surut perusahaan media sudah terjadi sejak lama karena alasan finansial dan situasi 

politik pada saat itu. 

“Tentu saja selama aku menjadi wartawan tak sedikit menghadapi tantangan. Ketika 

Mimbar Indonesia terpaksa ditutup karena ketiadaan modal, aku pindah ke harian 

Semesta pimpinan Tengku Sjahril. Harian tersebut kemudian tutup karena tersangkut 

Badan Pendukung Sukarnoisme pada zaman Demokrasi Liberal tahun 1950-an. Aku 

lalu pindah ke harian Jayakarta. Malang nasibku, sepulangnya aku dari tugas belajar 

di New Zealand, harian itu pun berubah masa penerbitannya menjadi bulanan. Dan 

akhirnya sejak 1977 aku diterima di harian Berita Buana (Anwar dalam Wibowo, 

2009: 50).” 

Situasi politik pada awal kekuasaan Orde Baru tahun 1970-an menganggap jurnalis 

hanya sekadar ideologi karena rezim melakukan pembatasan melalui UU No. 11/1966 tentang 

Pers yang menyatakan bahwa pers Indonesia sebagai alat penggerak pembangunan dan 

pengawal ideologi Pancasila. Pembatasan institusi pers juga diatur dalam UU No. 21/1982 

tentang Pers, di mana pers nasional sebagai pers bisnis harus memiliki Surat Izin Usaha 

Penerbitan Pers (SIUPP) dan pemasukan iklan menjadi sumber utama pendapatan usaha 

penerbitan pers. Pengelolaan pers disamakan dengan pengelolaan usaha bisnis pada umumnya.  

Era Orde Baru mempersempit ruang gerak dengan mewajibkan setiap surat kabar 

berafiliasi dengan organisasi politik atau organisasi masyarakat sehingga mempersempit 

kebebasan para jurnalis untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat.   

Buku Menuju Jurnalisme Beretika (Wibowo, 2009:52) mengemukakan bahwa 

kehidupan perekonomian jurnalis pada rezim Orde Baru masih memprihatinkan. Pada medio 

1970-an hingga akhir 1980-an,  para jurnalis di Jakarta membuat estimasi dan panduan besaran 

upah jurnalis dengan mengategorikan gaji menjadi tiga kelompok, yakni kelompok Kompas 

dan Sinar Harapan yang menggaji karyawannya sebesar Rp 75 ribu ditambah bonus tahunan 

sebesar tiga kali gaji. Kelompok kedua atau kelompok menengah adalah kelompok Berita 

Buana, Angkatan Bersenjata, Suara Karya dan Berita Yudha dengan gaji Rp 30 ribu serta 

kelompok ketiga adalah kelompok Pos Kota dengan gaji Rp 15 ribu. Di luar pengelompokan 
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tersebut masih banyak jurnalis yang tidak bersedia terbuka dengan besaran upah kerja yang 

diterima, bahkan saat itu fenomena jurnalis tidak digaji sudah marak sehingga para jurnalis 

mendapatkan penghasilan dengan memanfaatkan kartu persnya. 

Padahal di sisi lain selama dua dasawarsa pertama Orde Baru, kebebasan jurnalistik di 

Indonesia lebih banyak bersinggungan dengan nilai ekonomi daripada politik. Pers dan jurnalis 

pada saat itu memang dibatasi untuk bicara politik karena dihadapkan pada berbagai 

pembatasan dan tekanan penguasa atau pemerintah sehingga memilih berorientasi pada tujuan 

ekonomi. 

Seiring dengan kemajuan teknologi di tahun 1980-an, kesejahteraan jurnalis mulai 

meningkat. Kapitalisme mulai unjuk gigi, seperti diungkapkan Lauer (1993) (dalam Wibowo, 

2009:52) bahwa usaha mencari keuntungan secara sistematis mulai muncul. Kondisi itu tampak 

dari sisi pengetahuan dan keilmuan dengan munculnya keinginan meningkatkan standar 

pendidikan jurnalistik secara akademis. Pers dibangun dengan pengelolaan bisnis dan 

manajemen modern dengan memiliki percetakan sendiri dan redaksi yang profesional.  Namun 

pada era itu, fenomena amplop sudah marak terjadi di kalangan jurnalis. Amplop adalah sebuah 

istilah yang digunakan untuk menyebut uang sogok untuk jurnalis dari narasumber dengan cara 

memasukkan uang dengan nominal tertentu ke dalam amplop. Penelitian EH Kartanegara 

tentang perilaku jurnalis amplop menunjukkan 92,68 persen jurnalis menerima amplop.  

Pada perkembangannya, era otonomi pers muncul ditandai dengan runtuhnya rezim 

Orde Baru dan bangkitnya Era Reformasi tahun 1998 dengan terbitnya UU No 40/1999 tentang 

Pers yang menghapus Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan pembubaran Departemen 

Penerangan. Praktik -praktik menyimpang dalam pers terhapus. Reformasi membebaskan 

setiap individu atau organisasi menerbitkan dan mengelola media massa sendiri. Siapa pun bisa 

menjadi jurnalis dan masuk dalam organisasi pers mana pun. Kondisi tersebut menyebabkan 



54 
 

minat menjadi jurnalis meningkat drastis. Pada 2002 jumlah jurnalis Indonesia yang tercatat 

sebanyak 8 ribu,  meningkat hingga hampir 4 kali lipat menjadi 30 ribu orang. Jumlah 

penerbitan pers selama 30 tahun rezim Orde Baru hanya 300 buah meningkat di awal Reformasi 

1999 menjadi 1.700 buah (Wibowo, 2009:54).  

Aliansi Jurnalis Independen melihat perkembangan media di Indonesia pasca reformasi 

dari aspek politik dan ekonomi. Aspek politik dapat dilihat dari tingkat kebebasan pers yang 

semakin besar karena dihapusnya regulasi SIUPP yang berdampak pada peningkatan jumlah 

perusahaan media.  Jumlah media pada masa Orba hinga akhir 1997 sekitar 230-an. Pasca 

pencabutan SIUPP jumlah media yang terdaftar di Dewan Pers tahun 2000 sekitar 1800-an. 

Dari Aspek bisnis, perubahan muncul pada status kepemilikan media dan meningkat 

permintaan tenaga kerja. Namun kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat 

kesejahteraan terlebih lagi di awal reformasi terjadi puncak krisis ekonomi yang memengaruhi 

konstelasi kepemilikan bisnis media dan perubahan format media karena perkembangan 

teknologi informasi (Wawancara Abdul Manan, 15 Juni 2015). 

Perkembangan industri media di Indonesia menunjukkan gejala menggembirakan. 

Sebagai sebuah industri, media tumbuh dengan pesat. Pada 2011 Dewan Pers mencatat 

pertumbuhan jumlah media cetak mencapai 1.076, jumlah radio 1.248 dan jumlah stasiun 

televisi mencapai 76. Pada tahun itu pula, sebanyak 176 stasiun televisi mengajukan izin baru, 

padahal pada 1997 baru ada 289. Jumlah ini naik empat kali lebih banyak dibandingkan jumlah 

media pada semasa Orde Baru. Radio, TV, dan media berita siber juga menunjukkan 

pertumbuhan serupa. Pada 1998, hanya terdapat 850 stasiun radio, namun dalam satu 

dasawarsa, Departemen Komunikasi dan Informatika mencatat 2.425 permohonan Izin Pe-

nyelenggaraan Penyiaran (IPP). 
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Keran kebebasan pers dengan keluarnya Undang Undang No 40 tahun 1999 Tentang 

Pers dan Undang Undang Nomor No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran berhasil mendorong 

demokratisasi informasi sekaligus membuka pasar media yang luas.  

Goenawan Muhammad, jurnalis senior dalam wawancara dengan harian Kompas 

mengatakan, “Saya kira betul bahwa pers sudah berkembang ke arah suatu bisnis dan 

itu memang suatu perubahan yang tidak sepenuhnya dipahami oleh khalayak maupun 

oleh kalangan pers sendiri, juga oleh pemerintah” (Oetama dalam Wibowo, 2009:54). 

Dalam wawancara tersebut jelas ditunjukkan besarnya kewenangan pers pada saat itu 

menjadi pintu gerbang pers memasuki mekanisme pasar yang penuh dengan persaingan hingga 

mengakibatkan pergeseran idealisme. Jurnalis yang selama ini berada dalam jeratan represif 

pemerintah berubah di bawah kungkungan kepentingan industri. 

Pendirian perusahaan media yang melonjak drastis dari pemodal kecil hingga besar 

memang tidak lepas dari longgarnya regulasi dari pemerintah. Namun pertumbuhan industri 

media banyak diwarnai oleh ekspansi bisnis oleh pemilik modal besar. Proses integrasi media 

dengan gelombang merger dan akusisi media global terjadi sejak tahun 1990-an. Kondisi ini 

menyebabkan media tidak sekadar medium komunikasi, tapi juga membangun realitas sosial 

yang menitikberatkan pada kapital. Media tidak lagi sebagai agent of change ataupun watch 

dog, tapi mesin uang dan alat kekuasaan. 

Jacob Oetama mengatakan, “Ada kalanya, saya memilih pekerjaan wartawan tetapi 

oleh nasib diserahi berbagai tanggungjawab bisnis, merasakan adanya konflik 

kepentingan. Saya berusaha dan secara sadar untuk pertama-tama tetap mendahulukan 

tanggungjawab sebagai wartawan yang seandainya harus membela kepentingan umum 

tanpa diskriminasi, tetapi ada kalanya saya terbawa oleh arus tanggungjawab, tetapi 

terutama oleh dinamika dari bisnis itu sendiri”…Tetapi, setelah mengatakan semua itu, 

sekali lagi saya katakan, tidak ada perasaan bersalah. Sebab sesungguhnya yang kita 

hadapi adalah suatu perkembangan objektif dari masyarakat dan secara khusus suatu 

perkembangan yang dibawa oleh sistem ekonomi yang sedang berlaku…” (Wibowo, 

2009:54) 

Jacob Oetama juga menegaskan bahwa pers harus realistis membiayai dirinya sendiri 

agar tujuan ideal pers tercapai meskipun berkelindan dengan konflik kepentingan yang rentan 
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dengan munculnya problem etis karena idealisme dan profesionalitas jurnalis berada dalam 

dominasi kepentingan ekonomi dan politik. 

Dewan Pers menyebutkan perkembangan media di Indonesia sejak era reformasi 

hingga kini cenderung naik turun. Dalam arti dari sisi kuantitas mengalami kenaikan namun 

dari sisi kualitas justru mengalami penurunan. Peningkatan kuantitas itu dapat dilihat dari data 

yang dihimpun Dewan pers terhadap pertambahan jumlah media termasuk munculnya media 

abal-abal yang tidak terdata. Data jumlah media pada tahun 2014 hanya sekitar 420-an dan 

seribuan media lainnya tidak memenuhi verifikasi Dewan Pers karena belum berbadan hukum 

dan tidak mencantumkan struktur organisasi perusahaan media (Wawancara Yosep Adi 

Prasetyo, 25 Juli 2015) . 

Pergantian rezim membebaskan ruang-ruang redaksi dan sektor industri media dari 

dominasi praktik-praktik budaya politik menjadi liberal sehingga mengubah struktur industri 

media, perilaku media, karakteristik teks atau produk berita yang diproduksi dan relasi 

kekuasaan menjadi kecenderungan umum.  Media massa dikendalikan sekelompok atau 

individu dengan membangun konglomerasi bisnis dan oligarki sehingga kerjanya lebih 

dominan bersandar pada kepentingan bisnis dan kekuasaan. Kontrol kepentingan ekonomi dan 

politik dalam media sangat besar. Sebenarnya praktik media bersandar pada kepentingan 

komersial dengan mengutamakan pemegang saham itu juga muncul di pers Amerika. Sebagai 

contoh Tabloid Newsday dari grup Times Mirror di Amerika pada 2005 memasukkan Mark 

Willes dari General Foods sebagai Pemimpin Umum.  

Pemusatan kepemilikan perusahaan media (konglomerasi) mengubah wajah kebebasan 

media dan kebutuhan informasi publik menjadi kebebasan menguasai pasar media. 

Kapitalisme media yang memusatkan dominasi struktur ekonomi daripada ideologis media. 

Peta kepemilikan media perusahaan media tergambar jelas dalam penelitian CIPG-Hivos 2011 
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tentang Media Group dan Media Policies. Penelitian tersebut menyebutkan kelompok media 

swasta besar mengontrol hampir semua saluran media di Indonesia, termasuk penyiaran, media 

cetak dan siber. Sebut saja bisnis MNC Group, Kompas Gramedia Group, Elang Mahkota 

Teknologi, Visi Media Asia, Jawa Pos Group, Mahaka Media, CT Group, Berita Satu Media 

Holding, Media Group, MRA Group, Femina Group, dan Tempo Inti Media yang dijalankan 

oleh pemilik atau kelompok pemilik yang sama. (Nugroho et al, 2012:33).   

Contoh praktik pemusatan kepemilikan media di Indonesia dilakukan pengusaha Harry 

Tanoesoedibjo melalui Media Nusantara Citra, Tbk (MNC). MNC group menjadi salah satu 

korporasi media terbesar di Indonesia yang mempunyai bisnis menggurita dengan mengelola 

empat lini usaha, yakni Media, Financial Service, Energy and Natural Resources serta 

Investment Portfolio. Setiap lini bisnis mempunyai anak perusahaan lain yang bergerak di 

berbagai bidang dan pengelolaannya saling mendukung. Dalam Annual Report PT. Media 

Nusantara Citra Tbk  tahun 2013,  MNC Group memegang 100 persen saham dan menjadi 

perusahaan media terbesar dan terintegrasi di Indonesia dengan kapitalisasi market mencapai 

Rp 100 triliun lebih dengan fokus pada bisnis utama yakni penyiaran TV nasional Free-To-Air 

(FTA) dan bisnis konten. MNC  memiliki tiga stasiun TV nasional yakni  RCTI, MNCTV dan 

Global TV, menguasai jaringan stasiun TV lokal dengan label Sindo TV (berganti nama menjadi 

INews TV) yang menjangkau 38 kota di Indonesia dan jumlahnya terus bertambah dengan 

masifnya ekspansi di seluruh daerah.  

Korporasi di bawah bendera MNC Grup juga merambah penerbitan dengan 

menerbitkan Koran Sindo (Seputar Indonesia harian) dan Sindo Weekly dengan sirkulasi 

nasional dan lokal di seluruh Indonesia, tiga majalah dan lima tabloid berbagai genre. Sejak 

didirikan 1997 MNC melakukan ekspansi di sektor media dengan akuisisi dan mendirikan 

bisnis jaringan stasiun radio di 31 lokasi di Indonesia. MNC memiliki empat format radio 
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berbeda yakni V-Radio,  Global  Radio, Radio  Dangdut Indonesia dan Sindo Trijaya FM yang 

disiarkan di 18 lokasi di Indonesia.  Penjualan konten ke  stasiun televisi di luar negeri maupun 

lokal dan mengemas ulang konten didistribusikan melalui MNC Sky Vision (MSV),  televisi 

berbayar yang mengoperasikan Indovision, TopTV, Okevision dan 16 channel disiarkan 

eksklusif di MNC SkyVision.  MNC juga merambah portal internet yang menyediakan berita 

dan hiburan melalui bendera Okezone.com dan Sindonews.com yang menurut data alexa.com 

menempati posisi kelima kategori berita siber.  MNC Group masuk bisnis Internet Protocol 

Television (IPTV) BMTR lewat Global Mediacom (BMTR) yang membangun jaringan fiber 

optik di Indonesia dengan total investasi sekitar USD 2-3 miliar untuk dapat menjaring 10 juta 

home pass (http://www.katadata.co.id/1/1/news/gurita-bisnis-media-hary-tanoe-calon 

wapresri/251/#sthash.KSG9CURw.dpuf. Diakses tanggal 24 Mei 2014). 

Seperti yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 3, Pers nasional selain 

berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial juga memiliki 

fungsi sebagai lembaga ekonomi. Tidak hanya media besar, tapi banyak perusahaan media 

yang dikelola dengan kekuatan finansial terbatas juga terus tumbuh subur berlomba-lomba 

mencari keuntungan ekonomi karena menganggap bisnis media sangat menggiurkan.  Dalam 

skala lokal, di Kota Semarang terdapat perusahaan media besar yang dikelola secara privat 

bertahan hingga generasi ketiga di bawah bendera Suara Merdeka Network (SM Network). 

Koran pertamanya Harian Suara Merdeka berdiri sejak tahun 1950 dengan pangsa pasar merata 

di Jawa Tengah. Sebagai media besar, SM Group mempunyai divisi usaha media lain seperti 

Tabloid Cempaka, Harian Wawasan, Harian Banyumas, Harian Solo, Harian Tegal, portal 

siber Suaramerdeka.com, SM Epaper, Suaramerdeka.tv, Radio SSFM dan TRAXFM. 
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2.2.Industri dan Kapitalisme Media 

Douglas Kellner dalam “Media Industries, Political Economy, and Media/Cultural 

Studies” (Kellner, 2009:95) mengungkapkan, industri media adalah kekuatan besar dalam 

masyarakat kontemporer yang menghasilkan hiburan, berita dan informasi, karena itu sangat 

penting untuk memahami bagaimana media bekerja, bertindak dan mengubah tata kehidupan 

masyarakat. Mereka yang bergerak dalam industri adalah perusahaan komersial dan 

berkembang dengan bertumpu pada iklan sehingga mempunyai kekuatan ekonomi penting 

untuk membantu mengelola dan mempromosikan permintaan konsumen, membangun 

kebutuhan dan fantasi melalui iklan dan hiburan. Atas dasar itu maka media merupakan 

instrumen kunci kekuasaan politik, tempat yang penuh dengan pertempuran politik, dan bahkan 

menjadi alat manipulasi politik dan dominasi. 

Sejak tahun 1990-an proses integrasi media terjadi dengan gelombang merger dan 

akusisi media global. Kondisi ini menyebabkan media tak sekadar medium komunikasi, tapi 

membangun realitas sosial yang menitikberatkan pada kapital. Media tidak lagi sebagai agent 

of change ataupun watch dog, tapi mesin uang dan alat kekuasaan. Perusahaan media menjadi 

institusi bisnis yang berorientasi pada akumulasi modal dan beroperasi dalam struktur yang 

memiliki kaidah dan logika sendiri. Pemahaman pers sebagai institusi bisnis semakin kentara 

di era kapitalisme media sehingga kepentingan ekspansi ekonomi menjadi sumber legitimasi 

rezim yang berorientasi pada kepentingan modal. Ruang gerak yang tersedia bagi kepentingan 

ekonomi dan politik menjadi sangat tidak terbatas. 

Peter Golding dan Graham Murdock mengatakan, efek kekuatan ekonomi berlangsung 

secara terus menerus dengan mengabaikan suara kelompok yang tidak memiliki kekuasaan 

ekonomi dan sumber daya.  Pemusatan industri media tidak hanya berimplikasi pada oligopoli 

media yang membahayakan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terpercaya dan 
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keragaman konten. Campur campur tangan pemilik media hanya menguntungkan bagi pencari 

kekuasaan karena pemilik media mempunyai kuasa membentuk konten sesuai keinginan 

pemilik (Nugroho et al, 2012:35). 

Institusi-institusi yang diintergarasikan secara vertikal (Burton, 2008:47) 

mengorganisasi struktur perusahaan-perusahaan secara hierarkis dalam satu perusahaan induk. 

Intergrasi vertikal merujuk pada cara pengkonsentrasian pelbagai fungsi seperti sumber 

produk, proses produksi, distribusi produk dan penjualan produk pada satu tangan organisasi 

sehingga memiliki kontrol pada keseluruhan proses dari sumber produk hingga hasil. 

Hasil penelitian Merlyna Lim berjudul “At Crossroads: Democratization & 

Corporatization of Media in Indonesia” (2011) menyebutkan, sebagian besar pemilik grup 

media itu juga aktif di partai politik, dekat dengan penguasa dan petinggi partai sehingga 

kepemilikan media menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pengaturan agenda. 

Pemilik media atau pemilik modal yang berafiliasi dengan partai politik menggunakan media 

yang dimilikinya baik televisi, radio, cetak maupun siber sebagai sarana kampanye untuk 

meningkatkan citra di hadapan publik dan memengaruhi opini publik melalui produk 

jurnalistik.  

Dewan Pers menemukan banyak kasus non jurnalistik yang melibatkan intervensi 

media dengan tujuan untuk memengaruhi opini publik. Sebagian besar kasus tersebut 

berhubungan atau bermuatan politik seperti pemberitaan negatif untuk kampanye hitam dan 

melabeli citra negatif pada calon pemimpin daerah, berita hoaks, polling berita melalui sms, 

website, hingga munculnya pers abal-abal (Wawancara Yosep Adi Prasetyo, 25 Juli 2015). 

Konglomerasi dan kapitalisme media membuat para pengusaha tidak hanya melebarkan 

sayap untuk mengeruk keuntungan secara ekonomi dan meraih kekuasaan tetapi juga pihak 

manajemen dan pemilik modal menjadi ancaman paling banyak dihadapi para pekerja media 

dengan melakukan intervensi dari semua lini. Karena itu tidak heran dalam laporan tahunan 
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AJI pada 2012 menetapkan internal perusahaan media menjadi salah satu musuh utama 

kebebasan pers di Indonesia.  

Potret intervensi di bilik redaksi yang memengaruhi independensi jurnalis dapat dilihat 

dari padamnya garis api di ruang pemberitaan. Riset kualitatif AJI Kota Semarang pada 2014 

menyebutkan berbagai kasus intervensi ada di dua wilayah yakni internal dan eksternal. 

Intervensi internal dilakukan pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, pemimpin redaksi, 

redaktur, rekan kerja di kantor, iklan dan sirkulasi. Faktor terbesar adalah kepentingan ekonomi 

perusahaan dan kepentingan individu. Sedangkan intervensi dari luar muncul dari narasumber, 

birokrat pemerintahan, aparat keamanan, pemasang iklan, pengacara, organisasi jurnalis dan 

jurnalis media lain. Faktornya lebih didasari pada citra, nama baik, kinerja, dan pertemanan 

(Pratono dkk; 2014:116-122).  

Jurnalis sebagai human agent yang independen dan memiliki otonomi atas kreativitas 

serta idealisme justru hanya ditempatkan sebagai sekrup dari sebuah sistem yang sangat besar 

yang dipengaruhi kekuatan ekonomi dan politik. Jurnalis menjadi mikrokultur dalam rutinitas 

praktik jurnalistik. Pemilik modal dan penguasa menjadikan media sebagai instrumen dominasi 

dan jurnalis dijadikan sebagai instrumen ekspresi idealisme. Jurnalis hanya satu bagian dari 

struktur besar organisasi media yang berperan dalam mekanisme di ruang redaksi yang terbagi 

dalam berbagai tingkatan dan posisi dari jurnalis di lapangan, redaktur, redaktur pelaksana, 

koordinator liputan, kepala biro hingga pemimpin redaksi. Kerjanya mempunyai hubungan 

dalam mata rantai keredaksian yang dikontrol berdasarkan hirarki bentuk aturan kerja redaksi 

seperti deadline, pembagian tugas liputan dan kebijakan redaksional secara menyeluruh yang 

berkaitan do dan don’t yang diterapkan masing-masing perusahaan media. Kebebasan jurnalis 

dibatasi dengan kontrol dan sistem menindas yang terbangun secara sistematis. Kontrol 

terbesar nampak dari proses penyajian produk berita kepada khalayak (Ishadi, 2014: 17). 
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Pertumbuhan industri media di Indonesia yang pesat itu membutuhkan dan menyerap 

tenaga kerja sehingga perusahaan media membuka peluang sebesar-besarnya untuk memenuhi 

kebutuhan pekerja khususnya jurnalis. Puluhan ribu jurnalis dipekerjakan, namun pesatnya 

industri media tidak berbanding lurus dengan aspek kesejahteraan pekerjanya khususnya 

jurnalis meskipun dalam UU No. 40/1999 Pasal 10 menyebutkan perusahaan penerbitan pers 

harus memberikan kesejahteran kepada jurnalis dan karyawan dalam bentuk kepemilikan 

saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.  

Hasil pemetaan upah layak Aliansi Jurnalis Independen Indonesia pada akhir Desember 

2010 sampai Januari 2011 di 15 kota besar di Indonesia menemukan pada umumnya jurnalis 

mendapat upah rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah riil sangat bervariasi 

karena jurnalis di tiap kota mempunyai besaran upah yang berbeda-beda. Seperti jurnalis di 

Semarang mendapat upah rata-rata Rp 700 ribu-Rp 1.8 juta,  sedangkan upah minimum saat 

itu sebesar Rp 961.323 dan standar upah layak AJI tahun 2011 sebesar Rp 3.240.081. Di 

Jayapura, AJI mengeluarkan standar upah layak sebesar  Rp 6.414.320, upah minimum 2011 

sebesar Rp 1.316.500  tapi  jurnalis rata-rata hanya mendapat upah antara Rp 300 ribu- Rp 1,5 

juta. Kondisi serupa juga dialami jurnalis di Kota besar lainnya (Manan, 2011:36). Kondisi 

tersebut tentu saja menjadi ironi karena kesejahteraan jurnalis rata-rata masih kurang 

menggembirakan. Jurnalis yang mendapat upah layak hanya mereka yang bekerja di 

perusahaan besar dan mapan yang jumlahnya hanya segelintir seperti jurnalis di Jakarta Globe, 

Bisnis Indonesia dan Kompas. 

Jurnalis sebagai garda depan dengan tanggung jawab besar dan menjadi pilar penting 

sebuah perusahaan media belum mendapat perhatian dari pelaku industri media karena 

kelonggaran regulasi dalam pendirian media. Perusahaan dengan modal pas-pasan tidak 

memberikan kesejahteraan yang layak pada pekerjanya, termasuk pekerja jurnalis dan 

menjadikan kondisi tersebut sebagai permakluman. 
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Upaya untuk menginisiasi upah layak jurnalis dilakukan AJI sejak tahun 2006  karena 

standar upah yang ditentukan pemerintah melalui Upah Minimum Provinsi dan Upah 

Minimum Kabupaten/Kota sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan riil dan standar 

jurnalis. Model perumusan upah layak secara prinsip seperti prosedur Dewan Pengupahan 

dalam menghitung komponen upah minimum dengan membedakan item-item kebutuhan ke 

dalam komponen standar kebutuhan hidup layak. Selain kebutuhan dasar, AJI memasukkan 

sejumlah komponen penting untuk menunjang kerja jurnalis secara profesional, antara lain 

pengadaan alat seperti komputer dan bahan bacaan berupa langganan Koran, majalah, internet 

serta membeli buku.  

Upah layak muncul dengan semangat membangun kesadaran dan melawan paradigma 

perusahaan media yang memberikan upah layak dengan menggunakan standar Upah 

Minimum Propinsi (UMP) sesuai ketentuan pemerintah. Standar pekerja jurnalis tidak 

dapat disamaratakan dengan pekerja manufaktur. Pekerjaan jurnalis merupakan kerja 

profesi yang mempunyai kualifikasi dan standar kerja tertentu sehingga harus dihargai 

dengan ketentuan upah kerja dengan standar tertentu pula. Perusahaan media harus 

dapat membedakan pekerja profesional dengan pekerja kasar. Secara umum kondisi 

kesejahteraan pekerja jurnalis di Indonesia masih buruk sehingga muncul justifikasi 

buruknya kesejahteraan yang menyebabkan maraknya praktik amplop (Wawancara 

dengan Abdul Manan, 15 Juni 2015). 

Di Indonesia belum ada standar pengupahan khusus untuk jurnalis dan pengupahannya 

hanya merujuk pada standar upah minimum masing-masing wilayah yang berbeda satu dengan 

yang lainnya. Dalam buku Upah Layak Jurnalis (AJI, 2011), perusahaan media memang tidak 

melanggar aturan dalam acuan upah minimum di daerah tetapi penerapan standar rendah 

tersebut dinilai tidak proporsional dengan tanggung jawab yang besar. Banyak perusahaan 

media tidak patuh menerapkan aturan itu sehingga pemberian upah kerja lebih kecil dari upah 

minimum. Jika ditelisik lebih dalam, masih banyaknya jurnalis yang menerima upah tidak 

layak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi medianya.  

Isu tentang kesejahteraan kurang menjadi perhatian sejak masa Orde Baru masih 

menjadi persoalan hingga kini. Realitas menunjukkan upah kerja jurnalis seringkali berbeda 

dengan harapan, tidak hanya di media skala nasional dengan modal besar tetapi media kecil 
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juga tidak menjadikan urusan kesejahteraan jurnalis sebagai prioritas. Bahkan upah kerja 

jurnalis kerap terlambat karena bergantung dengan kondisi finansial perusahaan. Dampaknya, 

ada media yang meminta jurnalis mencari iklan untuk perusahaan, membuat produk berita 

pesanan atau mencari gaji sendiri dengan meminta uang narasumber. 

Upah tidak layak membuat jurnalis tidak fokus pada pekerjaannya karena disibukkan 

untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Hasil survei Aliansi Jurnalis Independen, Thomas 

Hanitzsch dan Dewan Pers menemukan  banyak jurnalis memiliki berbagai jenis pekerjaan 

sampingan, mulai dari makelar Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga pegawai swasta. 

Rendahnya kesejahteraan juga sering menjadi alasan pembenar atau dalih untuk 

melanggengkan budaya amplop dari sumber berita.  

Fenomena jamak di kalangan jurnalis Indonesia tersebut menyebabkan problem etis 

semakin melebar, apalagi ketika Undang-Undang No.40/1999 Tentang Pers juga tidak 

mengatur mengenai standarisasi profesi. Jurnalis atau wartawan adalah profesi seperti halnya 

dokter, pilot, apoteker, pengacara, notaris, akuntan. Dalam makalahnya, jurnalis senior P 

Hasudungan Sirait menjelaskan, jurnalis sebagai profesi karena kerjanya membutuhkan 

kecakapan dengan standar tertentu yang didapat dari pendidikan khusus. Artinya, bahwa 

sebelum menjadi seorang jurnalis, seseorang harus melalui tahapan yang jelas dengan 

kompetensi dari hasil pendidikan. 

Jurnalis memang tidak seperti profesi pada umumnya dan sejak lama dikenal sebagai 

profesi terbuka karena pendidikan khusus seperti sekolah jurnalistik tidak menjadi syarat 

mutlak bagi seseorang untuk berprofesi sebagai jurnalis. Ketentuan ini tidak hanya terjadi di 

Indoesia, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris yang tidak 

memberlakukan kekhususan tersebut. Mas Marco dan Adam Malik yang mendirikan Kantor 

Berita Antara menjadi contoh bahwa dulu seseorang tidak perlu bersekolah khusus untuk 

menjadi seorang jurnalis.  
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Seseorang menjadi jurnalis melalui proses rekrutmen standar yang diinformasikan 

melalui iklan, tahapan wawancara, psikotes, seleksi kemampuan teknis jurnalistik hingga tes 

kesehatan. Namun, ada juga karena faktor pertemanan dan mudah bergabung dengan redaksi 

sebuah media tanpa seleksi ketat karena kedekatan personal.  Praktik semacam itu hingga kini 

masih tumbuh subur di perusahaan media, apalagi perusahaan media pun berbeda-beda dalam 

menerapkan standar kerja jurnalis. Sebagian besar jurnalis yang diterima bekerja tidak melalui 

prosedur pelatihan atau in-house training sebelum terjun ke lapangan melakukan proses 

jurnalistik. Jurnalis bekerja tanpa pembekalan pengetahuan jurnalistik sehingga mereka harus 

belajar dari pengalaman atau learning by doing. Perusahaan besar yang mempunyai finansial 

kuat dan mapan saja yang memberikan pembekalan dan pelatihan bagi jurnalisnya. 

Secara ideal seorang calon pekerja jurnalis seperti profesi lainnya sudah memiliki 

kualifikasi tertentu sebelum diterjunkan ke lapangan dan memahami hakikat profesi, aturan 

main standar jurnalistik yang baku, rambu-rambu berupa kode etik dan regulasi pers, dan 

memiliki kecakapan dalam proses jurnalistik. Kemampuan dan ketrampilan ini sangat penting 

karena kerja jurnalistik tidak boleh merugikan media, narasumber, dan public meski faktanya 

banyak jurnalis yang belum menguasai pengetahuan elementer yang berkaitan dengan 

profesionalisme. Tanggungjawab etis jurnalis yang berkaitan dengan profesionalisme menjadi 

dilema karena fenomenanya tidak sedikit seseorang menjadi jurnalis tanpa adanya landasan 

profesionalitas yang baik dan memadai. Sukardi (2007) (dalam Wibowo, 2009:57) menyebut 

80 persen jurnalis Indonesia sama sekali belum pernah membaca  Kode Etik Jurnalistik dan 

UU No 40/1999 Tentang Pers sehingga rendahnya tingkat pemahaman kerja jurnalis ini bisa 

sangat berdampak buruk bagi masyarakat dan pers itu sendiri.  

Media sebagai salah satu institusi pilar demokrasi berubah menjadi entitas murni 

bisnis yang menguntungkan sehingga pekerja diperas dan dimanfaatkan untuk 

kepentingan ekonomi individu dan kelompok. Pekerjaan jurnalis disalahgunakan untuk 

mencari uang, terlebih lagi pekerjaan ini tidak membutuhkan banyak persyaratan 

sehingga tidak ada seleksi khusus (Wawancara Abdul Manan, 15 Juni 2015). 
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Menurut Asegaf (dalam Wibowo, 2009:56-57) jurnalis adalah orang yang bekerja dan 

mendapat nafkah sepenuhnya dari media. Hohenberg (1978) menyebut ada empat hal mendasar 

tipe ideal jurnalis yakni (a) tidak pernah berhenti dalam mencari kebenaran; (b) mampu 

menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman; (c) mampu melaksanakan tugas-tugas yang 

berguna untuk masyarakat; (d) mampu menjaga dan memelihara kebebasannya. Anwar (1978) 

mengatakan tipe ideal jurnalis Indonesia terlihat dari motivasinya yang dilandasi idealisme 

untuk berbakti, melayani, dan mendidik masyarakat. 

Dari pemahaman tersebut maka profesi jurnalis harus mengutamakan tanggung jawab 

etis meskipun berada di tengah benturan antara kebebasan eksistensial jurnalis dan praktik 

institusionalisme pers. Abad ke-21 menjadi tantangan berat bagi jurnalis karena tidak hanya 

sekadar menghasilkan produk berita dengan baik dan berkualitas, namun dalam  proses 

interaksi eksternal dan internal ketika berhadapan dengan profesi, kolega, redaksi, pemodal, 

pemasaran, pemasang iklan, organisasi pers, pemerintah dan masyarakat harus independen dan 

otonom. Dalam perspektif etika, tanggung jawab etis jurnalis ada dalam proses interaksi 

tersebut. 

 

2.3. Alienasi Kerja  

Isu kesejahteraan, kondisi kerja, dan kebebasan pers yang baik memang bukan jaminan 

jurnalis bersikap profesional, tetapi mempunyai korelasi langsung terhadap kondisi dan 

hubungan kerja seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya secara profesional sesuai 

undang-undang dan kode etik. Profesionalisme jurnalis dan media sulit ditegakkan dan 

terganggu apabila para jurnalis tidak berada dalam kenyamanan dan kepuasan bekerja.  
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Profesionalitas kerja jurnalis terkikis dengan maraknya pelanggaran etis yang 

dilakukan di semua level keredaksian dari pemimpin redaksi hingga pekerja jurnalis di 

lapangan karena tingginya kepentingan ekonomi politik dan konglomerasi media. Banyak 

pekerja jurnalis tidak berdaya melawan dan menghadapi pemilik media. Faktor kesejahteraan 

rendah juga membuat pekerja jurnalis melakukan malapraktik journalism dengan 

penyalahgunaan wewenang, praktik amplop, menjadi bagian dalam politik praktis dan tim 

sukses di pilkada. Pekerja jurnalis mengalami ketidakberdayaan posisi/status kerja, 

ketidakberdayaan politik dan ketidakberdayaan finansial. Pekerja jurnalis menggunakan 

kekuatannya untuk menjual previlage profesi jurnalis. (Wawancara Abdul Manan, 15 Juni 

2015). 

Konsep Marx mengenai hakikat manusia dan alienasi bermula dari hakikat masyarakat 

kapitalis yang menghancurkan hubungan yang melekat antara kerja dan hakikat manusia. 

Hubungan yang dihancurkan atau disesatkan inilah yang disebut Karl Marx sebagai alienasi 

(Beilharz, 2005a; Cooper,1991 Meinsenhelder,1991)(dalam Ritzer,2012:87). Analisis Marx 

menyebut bahwa kerja sudah tidak lagi sebagai bentuk tujuan individu tetapi untuk tujuan 

kapitalis yang dikonversi dengan upah. Kerja dalam kapitalisme menjadi alat untuk tujuan 

memperoleh uang sehingga individu yang teralienasi dari kerja juga teralienasi dari hakikatnya 

sebagai manusia (Marx, 1932/1964:173).  

“Pertama, fakta bahwa kerja adalah hal eksternal bagi pekerja. Ia tidak masuk ke 

dalam sifat esensialmya; oleh karena itu di dalam pekerjaannya dia tidak mengukuhkan 

dirinya, tetapi menyangkal dirinya sendiri, tidak merasa puas, merasa tidak bahagia, 

tidak mengembangkan secara bebas energi fisik dan mentalnya, tetapi mempermalukan 

tubuh dan meruntuhkan pikirannya. Oleh karena itu, hanya di luar kerjalah pekerja 

merasakan dirinya, dan selagi bekerja dia merasa di luar dirinya. Dia merasa betah 

ketika sedang tidak bekerja, dan ketika dia sedang bekerja merasa tidak betah. Oleh 

karena itu, kerjanya bukan atas kemauan sendiri, tetapi karena terpaksa; pekerjaan 

yang terpaksa. Oleh karena itu, kerja bukan pemenuhan suatu kebutuhan, hanya suatu 

alat untuk memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan itu. (Marx, 1850/1964:72) (dalam 

Ritzer,2012:88). 
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Pekerja jurnalis mayoritas tidak mempunyai sikap dan perspektif mendalam terhadap 

profesinya sehingga tidak dapat memandang perusahaan media sebagai produk bisnis dan 

hukum-hukum besinya serta mengabaikan fungsi media sebagai institusi yang mengampu 

kepentingan publik. Pekerja jurnalis yang abai pada etika dan loyalitas utama pada kepentingan 

publik hanya bekerja untuk membela kepentingan ekonomi politik. Dampaknya pilihan sikap 

pekerja jurnalis dan perusahaan media yang membuat kelompok bisnis memandang dari segi 

bisnis. (Wawancara Abdul Manan, 15 Juni 2015). 

Pemilik modal dan buruh sebenarnya saling membutuhkan namun saling bertentangan 

karena ketergantungan yang tidak seimbang. Buruh sebagai kaum lemah bisa hidup hanya jika 

memiliki pekerjaan dari pemilik modal yang menjadi kelompok kuat dan hidup dari hasil kerja 

buruh. Karl Marx menganggap posisi timpang merupakan sistem kerja eksploitasi karena 

pemilik modal dianggap sebagai penindas dan kaum buruh sebagai kaum tertindas. Dalam 

pandangannya, hubungan kerja dalam sistem kapitalis tidak stabil karena pemilik modal yang 

menguasai ekonomi dapat memenangkan kepentingan mereka atas kepentingan buruh. 

Keterasingan diri dan hakikatnya meliputi terasing dari produk, terasing dari 

tindakannya berupa aktivitas produksi, dan terasing dalam diri sendiri karena ketidakmampuan 

mengembangkan diri akibat bekerja di bawah tekanan dan perintah (Suseno, 1999: 95-97). 

Tekanan dan perintah pemilik modal diwujudkan dengan intervensi internal dan 

eksternal dalam ruang redaksi sangat mendominasi kerja jurnalis baik dalam pengelolaan 

keredaksian secara umum dan seluruh rangkaian kegiatan proses produksi berita. 

“..di TV aku baru pernah 7:0, 7 hari masuk, nol libur.  6:1 6 hari masuk 1 hari libur 

hingga kemudian dapat 5:2 itu di tahun ke-3. Iya sangat. Rapat redaski kan harus 

dihadiri Pemred dan Wapemred. Pokoknya yang terkait dengan Surya Paloh nggak 

pernah jadi rapat. nggak pernah lah, kalau Surya Paloh bilang itu melalui rapat 

redaksi..nggak pernah..langsung glontor live dimana Surya Paloh bisa 10 menit. HL 

yang harusnya 3 menit kalau ada Surya Paloh jadi 10 menit..Ada kaitannya dengan 

NasDem… Dia narsum yang kritik polisi. Dan polisi nelpon ke salah satu itulah..terus 

dibatalin. kalau dia nelpon itu kan faktanya nggak tahu cuman ada yang cerita. Tapi 

terus apa..yang kita lihat adalah narsum yang dibatalkan. Kan aneh wong tinggal 100 

meter (dari kantor) kok disuruh balik. “Tar kita transfer biaya transportasi.” Aku udah 
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lihat 3 kali. Pokoknya perspektifnya perspektif itu. Itu kan kemudian memengaruhi cara 

berpikir. Tubuhmu itu udah dibeli sama orang yang punya media dan orang partai 

(Wawancara Luviana. 14 Juni 2015).  

Keterasingan manusia dari hakikatnya ini juga membuat pekerja keterasingan dari 

sesamanya/orang lain karena kepentingan yang bertentangan. “Konsekuensi langsung dari 

keterasingan manusia dari produk pekerjaannya, dari kegiatan hidupnya, dari hakikatnya 

sebagai manusia, adalah keterasingan manusia dari manusia” (Suseno, 1999: 95-97). 

“Kalau di Metro, orang yang populer dia yang mengendalikan sesuatu, misalnya anak 

artis, anak menteri. Popularitas itu ternyata memengaruhi penilaian. Orang yang 

ganteng atau cantik akan duduk di posisi lebih baik. Dia berpengaruh nanti akan jadi 

presenter, jadi reporter yang selalu live..gitu-gitu. Aku sangat melihat sejak masuk 

pertama. Itu awal-awal sampai 2 tahun aku di Jakarta. Jadi yang diceritakan orang itu 

benar, kalau kamu bekerja di media besar, media populer. Beda loh dengan di KBR 

sama Kompas walaupun persaingan tinggi. Beda, itu sangat memengaruhi. Dari situ 

aku hati-hati kalau mau ngomong karena salah-salah aku malah menembak sesama 

buruh. Persaingan tajam banget. Itu yang kemudian bertumbuk-tumpuk. Like and 

dislike sangat tinggi. Penilaian ditentukan oleh populatitas, oleh kedekatan. Tidak ada 

sitem penilaian itu dari awal. Dulu masuk awalnya dari tim kecil di acara 

Metropolitan, cuman ada 9 orang. Kemudian di lebur jadi umum banget. Nah, di situ 

jadi banyak banget orang, tiap hari pindah, tiap hari ploating ke hukum ke ini ke 

ini.dari situ aku lihat banyak karakter orang. Misalnya kenapa orang suka wartawan 

ekonomi karena di sana ada amplop. Semua penginnya jadi wartawan ekonomi. Itu 

tahun 2005, tahun ke-3 itu ngerasa banget kenapa orang di ekonomi karena banyak 

amplop, kalau dipindah dia marah. Pernah dapat amplop sampai dia jadi pengusaha 

angkot misalnya kayak gitu. Terus popularitas.itu membuat banyak buruh yang 

akhirnya kesingkir. Hanya buruh-buruh yang punya pengaruh. Karena itu tujuan 

pemecahbelaahan. Cantik tidak cantik. Berprestasi tidak berprestasi, ganteng tidak 

ganteng.”(Wawancara Luviana, 14 Juni 2015). 

Hubungan kerja jurnalis dengan rekan kerja juga tidakdapat harmonis dan solid karena 

orientasi kerja.  

“Sebenarnya ada persoalan tapi memang jarang ngomong. Komunikasi tidak terbatas 

tapi hanya obrolan di warung. Semua orang mengeluh di warung ini gini.ini gni…antar 

sesama buruh sendiri juga “ya tapi dia enak..gajinya gede..” ya cuman itu sebatas di 

warung kalau diajak untuk ini (protes) pada nggak mau karena takut di pecat.. Ada 

yang kebutuhan primer kalau misalnya yang pas-pasan kayak aku gitu itu kebutuhan 

primer uang. Ada juga yang status sosial. Kerja di situ cuman keren-kerenan. Kerja di 

situ emang keren coba tanya teman-teman di lapangan, orang-orang itu berbeda pasti 

karena dia merasa dia keren, paling nomor satu, merasa dia paling cepat dapat berita, 

pengaruhnya paling besar terus penonton paling banyak. Itu sudah terlihat dari awal. 

Manajemen justru lihat itu sebagai kompetisi yang baik. “Ya kamu bikin ini dong yang 

beda dong.”  Padahal yang kita tuntut sebenarnya penilaian yang terbuka. Itu jarang 

ada bahkan nggak pernah ada. kalau misal ada program bagus karena ini..itu like and 



70 
 

dislike banget. Sering. Protesnya dalam.misalnya kenapa kok gini-gini.”ya take it or 

leave it. Kalau suka kamu di sini kalau nggak suka ya udah emang kondisinya gini.” 

Take it or leave it itu sering kita dengar. Nggak enak sama temannya nanti di kira 

apa…Aku punya beban banget. “Mas sebenarnya ini tu nggak begitu“ aku beban  dan 

itu akhirnya urung dan jarang kita obrolin. Justru yang diobrolin konten, keluhan 

personal. Misal gaji nggak naik-naik..ini itu. Sering banget.” (Wawancara Luviana, 14 

Juni 2015). 

 

Pekerja yang teralienasi dari pekerjaan tidak benar-benar menikmati pekerjaan yang 

dilakukan dan bekerja hanya sekadar demi upah sehingga tidak dapat memaksimalkan 

kemampuan, potensi dan personalitasnya.(Schacht;2005:220). Pekerja jurnalis dihadapkan 

pada dua pilihan antara periuk nasi dan idealisme. Fenomena umum dalam industri media 

pekerja jurnalis cenderung memilih menjadi safety player karena menyadari ketidakberdayaan 

melawan kepentingan kapital sehingga memilih kompromi. Pekerja jurnalis yang mempunyai 

profesionalisme dan idealisme cenderung memilih meninggalkan pekerjaannya. Kondisi 

tersebut menyebabkan perlawanan terhadap tirani pemilik modal menjadi kurang signifikan 

sehingga pekerja jurnalis membutuhkan wadah organisasi pekerja untuk memperjuangkan 

nasib mereka dan melawan feodalisme media. Namun wadah organisasi serikat pekerja jurnalis 

di Indonesia sebagai alat perjuangan tidak tumbuh pesat karena tingginya konflik kepentingan. 

Dari total 40 Serikat Pekerja Media di Indonesia hanya separuh yang aktif menjadi mitra 

perusahaan media. Skema UU yang membuat loyalitas pekerja jurnalis terbelah dan sebagian 

besar loyalitas diserahkan pada penguasa (Wawancara Abdul Manan, 15 Juni 2015). 

Dalam konteks tersebut, pekerja jurnalis tidak lagi bekerja sebagai sarana 

merealisasikan diri sebagai manusia untuk mencapai kepuasan kerja, tetapi justru 

mengasingkan diri karena aktivitas kerjanya dikendalikan pemilik modal yang mengatur 

perekonomian dengan menguasai alat produksi dan kebijakan di redaksi sehingga memaksa 

jurnalis bekerja sesuai ketentuan dan keinginan perusahaan. Tuntutan kerja tersebut merupakan 

sisi buruk yang sangat memprihatinkan dari wajah pers Indonesia. 



71 
 

Tantangannya pekerja jurnalis semakin besar bahkan pemilik modal dianggap menjadi 

musuh terbesar kebebasan pers di Indonesia terlebih lagi jika pemilik modal mempunyai 

jaringan ekonomi politik yang menggurita sehingga sulit untuk dilawan (Wawancara Luviana, 

14 Juni 2015). 

 

 

 


