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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan 
(KJPL) Indonesia yang mana anggotanya memiliki perhatian lebih terhadap isu 
lingkungan untuk diberitakan. Lebih spesifik lagi, pada penelitian ini akan dibahas 
mengenai factor-faktor yang mempengaruhi anggota KJPL dalam membuat berita isu 
lingkungan serta sejauh mana mereka menerapkan jurnalisme lingkungan yang menjadi 
perhatian utama mereka.  

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena asumsi peneliti bahwa 
pemberitaan isu lingkungan yang masih kurang bila dibandingkan dengan pemberitaan 
pada bidang lainnya. Soerono juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda, bahwa peran 
serta media massa, khususnya media cetak dalam penyebaran berita-berita/tulisan-tulisan 
mengenai masalah-masalah lingkungan ternyata sangatlah kecil. 

Sehingga pada penelitian ini diambil rumusan masalah Bagaimana faktor internal 
dan eksternal mempengaruhi jurnalis anggota KJPL dalam menuliskan berita isu 
lingkungan. 

Pada penelitian ini akan digunakan teori pengaruh  konten media oleh Shoemaker 
dan Reese. Mereka membagi tingkatan pengaruhnya menjadi 5 bagian, yakni pengaruh 
individu, pengaruh rutinitas media, pengaruh organisasi meida, pengaruh organisasi luar 
media, serta pengaruh ideologi. Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan lahir pada 1 Juni 
2006 di Surabaya dan didirikan oleh bebrapa tokoh jurnalis dan akademisi. Tokoh-tokoh 
tersebut adalah Suko Widodo, Aries Widojoko, Prigi Arisandi, Teguh Ardi Srianto, 
Ronny Mustamu, Fajar Arifianto, serta Grenda Sri Bhisma. 

Penelitian ini sendiri pada pembahasannya terbagi menjadi 2 pembahasan besar 
yakni faktor internal dan faktro eksternal. faktor internal terkait dengan motivasi, 
bergabung, pengalaman, orientasi nilai individu dan pemberitaan, keyakinan terhadap 
kode etik jurnalistik, dan faktor ideology. Faktor eksternal sendiri terbagi menjadi tiga 
yakni proses pembuatan berita di media asal, pengaruh KJPL terhadap anggootanya, 
hingga faktor pengaruh ekstramedia. 

Tiap faktor baik internal maupun eksternal akan mempengaruhi para informan 
secara berbeda-beda. Sehingga sebagai seorang jurnalis yang memiliki perhatian lebih 
pada isu lingkungan, penulisan berita isu lingkungan yang mereka buat juga akan 
berbeda-beda. Namun bagi peneliti pribadi, faktor yang menentukan sebenarnya adalah 
faktor kepedulian jurnalis itu sendiri. Peneliti menemukan fakta bahwa terdapat media 
yang memberikan ruang yang luas dan tidak membatasi karya jurnalis namun tidak 
dimanfaatkan secara maksimal untuk mengeksplorasi pemberitaan atau kemampuannya 
dalam melakukan peliputan lingkungan. 

Kata kunci: Jurnalisme, jurnalisme lingkungan, Faktor pengaruh konten media, 
KJPL 
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