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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Di era digitalisasi, perkembangan teknologi berbasis digital semakin cepat 

dan canggih. Perkembangan yang terjadi berdampak terhadap segala aspek 

kehidupan manusia, baik dalam segi sosial, ekonomi, budaya maupun pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan 

terhadap informasi. Pemenuhan kebutuhan akan informasi dapat didapatkan 

manusia dari proses komunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya juga dari 

media.  

Digitalisasi membuat media berkembang ke jenjang yang lebih luas lagi. 

Wilayah cakupan informasi yang dulunya hanya terbatas satu negara saja, kini 

perkembangan media sudah mencapai taraf global. Internet merupakan faktor 

penunjang evolusi media. Persebaran informasi berbasis internet atau lebih di 

kenal dengan media online dapat diperbaharuhi dengan sangat cepat, bahkan 

informasi diperbaharui dalam skala detik. 

Perkembangan ini memberikan tantangan baru kepada jurnalis untuk semakin 

cepat dalam melakukan proses pemberitaan. Proses pemberitaan tidak dapat 

dilaksanakan secara sederhana dengan mencari berita kemudian disebarkan 

kepada khalayak, melainkan ada tahap-tahap yang harus ditempuh oleh seorang 

jurnalis dalam pencarian berita sampai dengan disebarkan ke khalayak seperti 

verifikasi, berimbang, tidak menghakimi, tidak memihak, dan sebagainya. 

(Nasution, 2015: 147-148) Tahapan-tahapan ini terangkum dalam kode etik 
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jurnalistik. Semakin cepat pemberitaan yang disampaikan ke khalayak maka 

jurnalis juga harus lebih disiplin dalam menjalankan kode etiknya utuk 

meminimalisir bias informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Inilah 

tantangan yang harus dihadapi oleh jurnalis masa kini. 

Tingkat independensi dari jurnalistik dapat diukur dari keteguhannya dalam 

menjalankan kode etik jurnalistik. Sikap idealis inilah yang menjadikan informasi 

yang disampaikan oleh jurnalis dapat dipertanggungjawabkan terhadap 

masyarakat. Sesuai dengan prinsip jurnalistik, tanggung jawab seorang jurnalis 

adalah kepada masyarakat (Ishwara, 2012: 21). Adanya aturan-aturan ini 

bertujuan agar seorang jurnalis tidak melenceng dari harapan dan tujuan utamanya 

dalam menyampaikan informasi. 

Mengingat informasi yang disampaikan oleh jurnalis lewat media memiliki 

kekuatan untuk membangun opini publik. Hal ini tercermin dari sejarah Indonesia 

dalam merebut kemerdekaan RI. Media digunakan secara besar-besaran oleh 

pahlawan kemerdekaan untuk menyebarkan informasi terkait kemerdekaan. 

Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno merupakan salah satu tokoh intelektual 

dan kreatif. Beliau menyampaikan ide dan gagasan membangun Indonesia dalam 

bentuk karya tulisan yang dimuat dalam berbagai media massa pada zaman itu. 

Bung Karno juga dikenal sebagai sosok penulis hebat lewat karya pemikirannya 

yang disajikan dalam tulisan-tulisannya. 

Saat ini, idealisme jurnalis sedang berbenturan dengan kepentingan politik.  

Seperti yang dimuat pada berita online tempo.co, media Indonesia saat ini banyak 

yang telah terkontaminasi oleh situasi politik dan kepentingan pemilik media.  
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Hampir semua sudah terkontaminasi oleh politik, terutama berita televisi. 

Akibatnya, ada yang menyajikan fakta yang berbeda antara satu media dengan 

media lain. Alsannya adalah pemilihan angle dan narasumber yang berbeda, 

namun fakta dapat berbeda 180 derajat dalam penyajiannya. Awal dari fenomena 

ini, adanya pemilik media yang membentuk partai politik atau sebaliknya, orang 

dari partai politik yang mempunyai media, media akan loyal mencitrakan 

pemiliknya, tentunya pencitraan positif. Hal lainnya yang terjadi adalah banyak 

partai politik yang melirik para pemilik media untuk diajak bergabung, dengan 

tujuan untuk mempengaruhi opini publik menggunakan media. (Sumber: 

nasional.tempo.co/read/news/2016/01/20/078737864/dewan-pers-banyak....)  

Beberapa media yang pemiliknya elit politik seperti: TV One yang dimiliki 

oleh ketua umum partai Golkar Aburizal Bakrie, Metro TV dan Media Indonesia 

oleh ketua umum partai NasDem Surya Paloh, MNC TV, RCTI, Okezone.com 

dan koran Seputar Indonesia (SINDO) yang dimiki oleh ketua umum partai 

Perindo Hary Tanoe, Jawa Pos, JTV yang di naungi oleh Jawa Pos Group dimiliki 

oleh Dahlan Iskan, serta media-media lainnya. (Sumber: 

http://www.atjehcyber.net/2014/03/inilah-7-media-di.....). Media adalah sebuah 

alat untuk melancarkan kepentingan politik, sehingga tidak mengherankan ketika 

kita melihat televisi atau membaca koran kita melihat ada pasangan calon 

terpampang wajahnya disana dengan visi misinya. Namun sayangnya tidak hanya 

sebatas memampang wajah para pasangan calon dan visi misinya. Media seperti 

dua mata pisau. Di satu sisi berperan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan 

politik dengan memuat suatu pemberitaan yang dapat menurunkan tingkat 

kepercayaan masyarakat; biasanya yang diangkat adalah isu skandal korupsi, 
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perselingkuhan, serta kasus-kasus lain yang dapat menurunkan elektabilitas dari 

pasangan calon. Di sisi lain, media dapat menjadi tempat untuk mengklarifikasi 

tuduhan-tuduhan negatif terhadap pasangan calon serta pemberitaan-pemberitaan 

lainnya yang bertujuan untuk mendukung salah satu pasangan calon.  

Jika ditinjau dari prinsip jurnalisme, loyalitas seorang jurnalis yang harusnya 

diberikan kepada warga masyarakat sudah tergeser dengan kepentingan pemilik 

media (Ishwara, 2011: 21-22). Hal lain yang bertentangan dengan prinsip 

jurnalisme terkait dengan tugasnya sebagai pemantau yang bebas dari kekuasaan. 

Dari sisi kode etik jurnalisme mengenai independensi, jurnalis seharusnya 

menyampaikan kebenaran tanpa adanya intervensi dari pihak manapun (Nasution, 

2015: 27).  Seorang jurnalis dalam menyampaikan kebenaran, tidak dibenarkan 

untuk diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, pihak yang dibela oleh jurnalis 

seharusnya adalah masyarakat, mereka yang seharusnya mendapatkan kebenaran 

dan mereka jugalah yang akan memutuskan akan sesuatu yang telah disampaikan 

oleh para jurnalis. 

Terjadinya polemik pada diri jurnalis antara idealisme jurnalistik dan 

pragmatis politik membuat jurnalis tidak dapat maksimal melakukan tugasnya 

dalam hal independensi. Di satu sisi seorang jurnalis harus menjunjung tinggi 

kode etik jurnalistik dan di sisi lainnya seorang jurnalis harus bekerja untuk 

instansi yang membayar tenaga, pikiran, serta skill mereka. Jika seorang jurnalis 

tidak melakukan seperti apa yang telah ditugaskan semisal membuat sebuah berita 

membangun opini positif untuk salah satu pelaku politik ataupun partai politik dan 

dia memilih untuk tidak melakukannya, maka posisi jurnalis dalam perusahaan 

pers akan terancam. Permasalahan terhadap kekhawatiran jurnalis akan 
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kesejahteraannya juga menjadi problematika untuk memegang teguh 

idealismenya.  

Pihak yang dirugikan akan hal ini adalah khalayak umum (masyarakat) yang 

menjadi audiens dari media. Kerugian yang ditimbulkan berupa opini yang 

terarahkan sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Pemberitaan-pemberitaan 

sangat kental dengan nuansa politik ketika momen-momen menjelang pemilihan. 

Pemberitaan terkait politik ini dapat berupa pengenalan figur politik tertentu, 

janji-janji program ketika terpilih, ataupun pemberitaan yang menurunkan 

elektabilitas salah satu lawan politik. Membuat opini yang dibangun di 

masyarakat simpang-siur kebenarannya, terkadang satu informasi dengan lainnya 

saling bertolak belakang dan tidak berimbang.  

Berdasarkan penjabaran tersebutlah penelitian ini dibuat untuk 

mendeskripsikan bagaimana citra jurnalis dari sudut pandang mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang tentang idealisme jurnalistik dan pragmatis 

politik. Atas dasar pertimbang mereka merupakan pihak yang terbebas dari 

kepentingan-kepentingan politik serta merupakan pihak yang dianggap tahu soal 

problematika seorang jurnalis. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan diatas, maka dapat 

ditarik permasalahan yang ingin di angkat oleh peneliti, yaitu: bagaimana citra 

jurnalis dikalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dalam 

mempertahankan idealisme jurnalistik terhadap pragmatis politik? 

C. Tujuan Penelitian 

Peneliti ingin mendeskripsikan citra jurnalis dikalangan mahasiswa dalam 

mempertahankan idealisme jurnalistik terhadap pragmatis politik yang akan 

dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui penelitian ini peneliti 

dapat mendeskripsikan citra jurnalis menurut mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti: 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis peneliti berharap, penelitian ini dapat menjadi 

tambahan refrensi keilmuan khususnya mengenai citra jurnalis dalam 

mempertahankan idealismenya sebagai seorang jurnalis dengan adanya 

prakmatisme politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

tambahan informasi bagi peneliti lain yang akan mengangkat penelitian 

khususnya tentang citra jurnalis. 
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2. Manfaat Praktis 

Harapan praktis dari hasil penelitian ini adalah memberikan 

gambaran dan solusi mengenai citra jurnalis di Indonesia. Serta menjadi 

salah satu bahan pertimbangan profesi untuk mahasiswa khususnya 

mahasiswa Ilmu komunikasi pendalaman studi jurnalistik yang ingin 

menjalani profesi sebagai seorang jurnalis. 

 




