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ABSTRAK 

Tujuan peneitian ini adalah untuk memahami dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi jurnalis yang tergabung dalam Komunitas Jurnallis Peduli 

Lingkungan (KJPL) dalam proses pembuatan berita isu lingkungan, yang.memiliki perhatian lebih 

terhadap isu lingkungan untuk diberitakan. Lebih spesifik lagi, pada penelitian ini akan dibahas mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi anggota KJPL dalam membuat berita isu lingkungan serta sejauh mana 

KJPL 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. rumusan masalah pada penelitian ini 

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. 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: Jurnmalisme Lingkungan, KJPL, Faktor Pengaruh, Faktor Pengaruh 

EKsternal dan Internal, KJPL 

PENDAHULUAN 

 Penelitian ini membahas mengenai Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan 

(KJPL) Indonesia yang mana anggotanya memiliki perhatian lebih terhadap isu lingkungan 

untuk diberitakan. Soerono 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. Ini terlihat dari kecilnya persentase pemuatan 

tulisan megenai masalah-masalah lingkungan yang tidak sampai 1%. Dari persentasi tersebut 
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pemberitaan media massa belum memberi manfaat yang besar terhadap pelestarian lingkungan 

hidup  (Soerono 2005). 

Peneliti memilih jurnalisme lingkungan sebagai pokok bahasan utama karena jurnalisme 

lingkungan kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan isu lainnya seperti politik, 

ekonomi, dan hiburan. Bahkan di beberapa media bidang-bidang tersebut memiliki rubrik atau 

ruang tersendiri sehingga dapat membahas suatu isu secara intensif. Di Indonesia sendiri juga 

tidak banyak diketahui kapan jurnalisme lingkungan mulai muncul. Abrar (1995) dalam bukunya 

menerangkan beberapa peristiwa yang dapat dinilai menjadi awal pergerakan jurnalisme 

lingkungan di indonesia. Yang pertama adalah peristiwa pencemaran lingkungan pertama yang 

menarik perhatian surat-surat kabar Indonesia yakni pencemaran yang dilakukan oleh PT 

Semarang Diamond Chemical pada tahun 1974 yang merupakan sebuah perusahaan kerja sama 

antara Indonesia dan Jepang. Istilah jurnalisme lingkungan sendiri mulai meluas di Indonesia 

ketika diadakan Workshop on Environmental Journalism yang merupakan hasil dari kerja sama 

kantor berita Antara dan UNESCO di jakarta pada tahun 1992  (Abrar 1995). Frome dalam 

Baker mendefinisikan jurnalisme lingkungan sebagai penulisan yang bertujuan, atau didesain 

untuk memberikan publik mengenai isu, data akurat sebagai dasar keikutsertaan berdasarkan 

informasi yang ada dalam proses pembuatan keputusan pada bidang lingkungan.  (Baker 2008) 

 

Terlepas dari isu lingkungan, pekerjaan sebagai wartawan sendiri memang mengandung 

risiko yang tidak ringan. Bukan hanya mengancam keselamatan fisik dan psikis, tetapi nyawa 

pun bisa melayang (Machmud 2007). Hambatan unutk melakukan penulisan berita isu 

lingkungan juga dapat berasal dari jurnalis sendiri. Pengetahuan dan kemampuan jurnalis terkait 

jurnalisme lingkungan yang kurang dapat menjadi kendala ketika melakukan penulisan berita isu 

lingkungan.  

Dengan demikian maka peneliti tertatik untuk meneliti para anggota KJPL yang memang 

memilliki perhatian khusus terhadap isu lingkungan serta menganalisis faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi jurnalis anggota KJPL tersebut dalam membuat berita isu lingkungan. Pada 

penelitian ini yang akan digunakan sebagai teori untuk membahas temuan data adalah teori dari 

Pamela Shoemaker dan Stephen Reese mengenai level pengaruh media yang ditulis dalam buku 

Mediating The Message. Menurut Reese dan Shoemaker terdapat lima level pengaruh yang 

berbeda yang akan mempengaruhi jurnalis dalam memuat berita. Teori ini dipilih karena dengan 



kelima level tersebut dapat digunakan untuk mencari tahu dan menganalisis faktor-faktor yang 

dialami oleh jurnalis yanng tergabung dalam KJPL. 

 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini, interpretasi dan analisis data akan terbagi menjadi tiga subbab. Subbab 

tersebut berupa pengaruh internal, pengaruh eksternal. Selanjutnya, dua subbab pertama akan 

dibagi lagi menjadi beberapa sub subbab. Untuk subbab pengaruh internal akan dibagi menjadi 

motivasi, pengalaman, nilai individu, keyakinan terhadap kode etik serta orientasi jurnalis dalam 

menuliskan berita. Kemudian untuk subbab pengaruh eksternal juga akan dibagi menjadi 

beberapa sub subbab, yakni proses pembuatan berita, sikap media asal, pengaruh KJPL terhadap 

anggotanya, ancaman atau intimidasi, serta sikap isntitusi di sekitar KJPL terhadap para jurnalis. 

Informan pertama dalam penelitian ini adalah Teguh Ardi Srianto selaku ketua KJPL. 

Teguh reporter di radio Suara Surabaya (SS). Hingga pada 2011 Teguh memutuskan untuk 

pindah menjadi jurnalis di media online yakni di www.intiwarta.com. Informan kedua adalah 

Anik Mukholatin Hasanah atau yang biasa dipanggil Anik yang sekarang menjadireporter di RRI 

Surabaya dan merupakan lulusan S2 Ilmu Komunikasi. Informan ketiga merupakan Tribroto 

Purwanto, yang biasa dipanggil Tri yang merupakan kontributor Trans 7 Jawa Timur. Informan 

keempat adalah M Khoirul Rijal atau yang biasa dipanggil Rijal yang sekarang menjadi editor di 

Kominfo Jatim yang memiliki portal berita online. Informan tekahir adalah Ipung yang 

merupakan seorang lulusan sarjana Teknik Geodesi ITN Malang yang sekarang menjadi editor 

foto di Surabaya Post. 

Dari hasil wawancara dengan para anggota KJPL, motif dan tujuan mereka mereka untuk 

bergabung dengan komunitas ini bermacam macam. Wawancara pertama dilakukan dengan 

Teguh yang merupakan ketua sekaligus pendiri KJPL. Dari hasil wawancara tersebut, bila 

ditinjau dari ilmu organisasi, diketahui bahwa dasar pembentukan komunitas ini adalah 

kebutuhan yang bersifat sosial.  

“Sebelum terbentuk KJPL itu kan saya bersama temen temen yaa katakanlah pecinta 

alam ya itu lebih banyak melakukan aktifitas-aktifitas di lingkungan tetapi tidak 

terorganisir secara baik seperti di KJPL. Kita sifatnya eeeh apaya, seporadis dan juga 

istilahnya ini, dadakan lah, dadakan. Jadi lebih sering dadakannya gitu lho. Tidak 

terkoordinir dan apa namanya, terjadwal sepeti di KJPL.” (transkrip wawancara 

Teguh, 17 November 2016) 
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Anik menjelaskan bahwa motif untuk bergabung dengan KJPL ini juga hampir sama 

denga motif diatas yang merupakan motif didirikannya KJPL ini. Anik ingin melakukan 

perubahan dalam bidang lingkungan. Perubahan yang dimaksud adalah meningkatkan 

perhatiannya terhadap lingkungan. Sebelum memberikan pernyataan diatas, Anik terlebih dahulu 

memberikan opininya tentang kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, bahwa masyarakat 

sudah mulai rendah perhatiannya terkait kebersihan, khususnya adalah kebersihan lingkungan. 

hal tersebut juga menjadi salah satu motivasinya untuk bergabung dengan KJPL. 

Sedangkan informan ketiga, Tri, mengungkapkan hal yang berbeda dengan Anik. 

Motifnya bergabung dengan KJPL karena Tri sendiri tertarik dengan kegiatan kegiatan yang 

fokus pada penyelamatan lingkungan. Tri sendiri menjadi anggota KJPL karena sudah sejak 

lama fokus pada bidang lingkungan. Tri sudah memiliki perhatian pada bidang lingkungan ketika 

masa kuliah dan bergabung dengan mahasiswa pecinta alam serta aktif dalam kegiatan 

konservasi. Hal tersebut tidak hanya berhenti ketika lulus kuliah, Tri melanjutkan kepeduliannya 

pada bidang lingkungan dengan bergabung di KJPL.  

Informan keempat, Rijal, memiliki motif yang sedikit berbeda bila dibandingkan dengan 

informan lainnya. Motif Rijal untuk bergabung dengan KJPL terkait dengan media yang kurang 

tertarik dengan isu lingkungan. , Rijal mengungkapkan motif yang sedikit berbeda dari informan 

lainnya. Motifnya lebih terkait dengan feomena dimana media tidak menganggap isu lingkungan 

sebagai isu yang sensual. Arti kata sensual sendiri adalah sebuah kata sifat yang menjelaskan 

sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan yang bersifat naluri. Makna dari naluri sendiri 

adalah pembawaan alami yang tidak disadari mendorong untuk melakukan sesuatu. Sehingga 

pernyataan Rijal tersebut menerangkan bahwa secara naluri, media tidak menganggap isu 

lingkungan sebagai isu yang harus diprioritaskan untuk dijadikan pemberitaan.  

Ipung bergabung dengan KJPL karena dilandasi oleh ketertarikannya terhadap kegiatan 

lingkungan yang sudah sejak lama dia tekuni. Seperti yang suidah dituliskan pada profil 

informan, sejak sekolah Ipung mengikuti kegiatan Pramuka dan ketika kuliah dia mengikuti 

kegiatan pecinta alam yang mana kegiatan-kegiatan tersebut sangat erat kaitannya dengan 

lingkungan. Selain itu Ipung juga menjelaskan secara spesifik bagaimana dia peduli terhadap 

lingkungan bahkan ketika melakukan pendakian.  



Dari berbagai pernyataan informan diatas, maka pada sub subbab ini dapat dilihat motif 

yang seperti apa yang mendasari para informan untuk bergabung dengan KJPL. Peneliti 

menemukan bahwa adanya kebutuhan yang bersifat sosial menjadi salah satu motif yang 

mendasar bagi para informan untuk bergabung. Selain itu kelima informanjuga memiliki 

orientasi nilai pemberitaan yang sama. 

Gans dalam Shoemaker dan Reese (1996) menerangkan beberapa nilai yang diyakini oleh 

jurnalis dalam menjalankan profesi jurnalisnya. Gans juga beragumen bahwa nilai-nilai tersebut 

terlihat dengan jelas pada berita yang ditulis. Sehingga nilai-nilai ini juga akan menentukan 

seperti apa pemberiaan yang akan dibuat. Berdasarkan pernyataan Gans diatas, peneliti berusaha 

mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai individu yang disebutkan oleh Gans diyakini oleh kelima 

narausmber. Selain mengacu pada nilai-nilai yang disebutkan oleh Gans, peneliti 

mengembangkan perntanyaan terkait nilai-nilai ini. Sebagai seorang jurnalis yang melihat 

berbagai fenomena dan peristiwa, pasti memiliki berbagai pertimbangan untuk menjadikan 

fenomena atau peristiwa tersebut sebagai sebuah beirta  (Shoemaker and Reese 1996). 

Teguh lebih beroirentais pada berita-berita yang menyediakan solusi bagi konflik, 

termasuk juga konflik lingkungan. berikut adalah pernyataan Teguh tentang bagaimana orientasi 

pemberitaan yang dibuat. Teguh menegaskan bahwa dalam setiap beritanya, terdapat usaha 

untuk menghadirkan solusi untuk berbagai konflik, termasuk konflik lingkungan. Dan hal 

tersebut ditegaskan beberapa kali setelah peneliti menanyakan lagi bagaimana orientais berita 

yang ditulis.  

“yang pasti kalo itu lebih ke kepentingan publik kita sebagai media, sebagai 

jurnalis itu kan paling tidak kan ada namanya mengedukasi 

masyarakat…mencerahkan atau memberi informasi masyarakat, buklan malah 

menyudutkan atau memperkeruh suasana di masyarakat…. kita media 

pemerintah, kita sudah dibayar dan memang benar benar kita berupaya 

mendcerdaskan bangsa pokoknya yang kita sampaikan paling tidak harus bisa 

membuka wawasan masyarakat, mengedukasi mereka, kaya gitu” (transkrip 

wawancara Anik, 29 November 2016). 

 

 Pada keterangan kedua lebih berorientasi pada profesi dan tugasnya sebagai 

jurnalis yang bekerja di media pemerintah. Bagi Anik, media pemerintah harus bisa 

mencerdaskan dan mengedukasi masyarakat. Menurut Tri, nilai-niai yang mempengaruhinya 



sebagai seorang jurnalis justru datang dari nilai beirta itu sendiri. Sehingga dalam melakukan 

peliputan, Tri memandang seberapa tinggi nilai dari berita dan seberapa menarik fenomena 

tersebut. Terkait dengan pertimbangan pemberitaan, Tri menilai suatu fenomena berdasarkan 

dampak yang terjadi. Lebih spesifik lagi terkait berita lingkungan, Tri menjelaskan seperti apa 

dampak yang dihasilkan.  

Nilai-nilai dari Gans diinterpretasi Rijal sebagai segmen berita. Terkait dengan segmen 

atau pos pemberitaan, artinya Rijal bergantung pada pos dimana dia ditempatkan. Pos 

penempatan Rijal sendiri berada di bidang atau segmen pembangunan, lingkungan, sosial, serta 

infrastruktur. Dalam pernyataannya, Rijal memiliki beberapa pertimbangan. Pertimbangan awal, 

Rijal mempertimbangkan sejauh apa signifikansi pada satu peristiwa terhadap masyarakat. 

Artinya seberapa penting satu fenomena atau peristiwa yang terjadi bagi masyarkat. Kemudian 

pertimbanan kedua, apakah hal tersebut menjadi isu yang sedang dibicarakan oleh publik atau 

tidak. Pertimbangan terakhir berkaitan dengan tempatnya bekerja, yakni media online milik 

pemerintah provinsi yang mana membuat Rijal merasa memiliki tanggung jawab untuk 

menyampaikan berita-berita yang terkait dengan pembangunan pemerintah.  

Sedangkan informan terakhir memiliki kecenderungan yang sama dengan informan 

ketiga dalam hal pertimbangan untuk menjadikan suatu fenomena sebagai sebuah berita. 

Pertimbangan pertama yang dimiliki oleh Ipung adalah pertimbangan tentang dampak dari suatu 

fenomena terhadap masyarakat yang menyebabkan masyarakat harus mengetahui tentang 

peristiwa tersebut.  

Dalam sub subbab ini, jawaban dan interpretasi yang berbeda-beda muncul dari kelima 

informan. Sehingga orientasi mereka dalam mempertimbangkan nilai individu mereka akan 

mempengaruhi bagaimana berita yang akan mereka buat. Nilai-nilai individu tersebut juga 

nantinya akan mempengaruhi bagaimana nilai berita yang akan mereka tulis.  

Namun yang menarik dari pembahasan kali ini adalah, peneliti menemukan adanya 

kecenderungan dari kelima jawaban meskipun jawaban yang mereka berikan berbeda-beda. 

Kecenderungan tersebut berupa perhatian mereka terhadap masyarakat dalam setiap pemberitaan 

yang mereka buat. 



Kovach dan Rosenstiel (2001) dalam Harsono menjelaskan bagaimana loyalitas 

jurnalisme harus ditempatkan. Bagi mereka loyalitas jurnalisme yang pertama harus berada pada 

warga atau masyarakat.  

Kesetiaan kepada warga ini adalah makna dari yang kita sebut independepensi jurnalistik, 

sebuiah istilah yang yang sering dipakai sebagai sinonim untuk gagasan-gagasan lain yang 

terkait ketidakterikatan, tidak berat sebelah, dan ketidakberpihakan  (Kovach and Rosenstiel 

2001) 

Bila dikaitkan dengan penjelasan peneliti terkait kecenderungan kelima jawaban 

informan, maka loyalitas dari para informan tidak diragukan lagi berada pada warga. Selain itu 

kelima informan juga telah melakukan apa yang disebut Kovach dan Rosenstiel dalam bukunya 

sebagai independensi jurnalistik. Peneliti juga membahas bagaimana pengaruh KJPL sebagai 

sebuah komunitas pada anggotanya, khususnya pada lima informan. 

Bergabungnya para informan di KJPL ini tentu memiliki dampak secara individu. 

Dampak tersebut tentunya bervariasi, bergantung pada beberapa hal seperti keaktifan, posisi, 

hingga motif dari tiap informan untuk bergabung.  

Sebagai seorang pendiri, Teguh kini semakin memiliki banyak jaringan lingkungan. 

Tidak hanya LSM dan ahli lingkungan saja, namun juga jaringan yang dimiliki Teguh juga 

memiliki jaringan hingga tingkat kementrian. Jaringan-jaringan inilah yang sering dicari oleh 

para jurnalis ketika terdapat kasus pencemaran lingkungan. Sehingga Teguh pun menjadi salah 

rujukan untuk jaringan lingkungan yang ia miliki bagi para jurnalis, misal untuk dijadikan 

narasumber dalam berita mereka.  

Pengaruh yang berbeda dirasakan oleh Anik dan Tri yang hampir memiliki kemiripan. 

Bagi Anik sendiri, tidak banyak pengaruh KJPL untuk dirinya pribadi sebagai seorang jurnalis.  

“ga banyak sih…bukan dari segi penulisan ya, bukan dari segi kita bagaimana 

cara menulis, tetapi mungkin dari segi sikap kita terhadap eeh terhadap 

lingkungan iya ada pengaruhnya… jadi eeh pengaruh nggak pengaruh sih, 

untuk di segi tulisan dan bagaimana cara menulis tidak berpengaruh, tapi dari 

segi sikap ada pengaruh.” (transkrip Wawancara Anik, 29 November 2016) 



Dari penjelasan Anik diatas, dengan jelas dikatakan bagaimana pengaruh KJPL terhadap 

Anik sebagai seorang jurnalis dan sebagai seorang individu yang selama 2 tahun menjadi 

anggota KJPL.  

Hal yang hampir sama juga dirasakan oleh Tri yang juga 2 tahun menjadi jurnalis yang 

tergabung dalam KJPL. “yaa, karena liputan ya wes kayak gitu gitu aja ya, ya ada sedikit 

pengetahuan tentang hukum mungkin, aturan aturan, ini yang salah, sebetulnya harus gini, kayak 

gitu, pelanggarannya apa, kayak gitu.” (transkrip wawancara Tri, 1 Desember 2016) 

Berdasarkan keterangan Tri diatas yang menyebutkan bahwa “liputan yawes kayak gitu 

gitu aja” yang dimaknai peneliti adanya kejenuhan dalam melakukan liputan. Sehingga menjadi 

anggota KJPL selama 2 tahun juga kurang berpengaruh pada Tri sebagai jurnalis. 

Berbeda dengan dua informan diatas, Rijal dan Ipung yang sudah bergabung cukup lama 

dengan KJPL merasakan ada pengaruh dari keanggotaan mereka di KJPL ini. Peneliti 

menanyakana apakah ada peningkatan kemamuan menulis Rijal setelah menjadi angggota KJPL, 

dan Rijal pun menjawab “Pasti itu. Pasti. Pengalaman, Pengetahuan itu. Terus jejaring yang 

penting itu. Input, outpunya apa, Karena mau belajar kan.” (transkrip wawancara Rijal, 13 

Desember 2016). 

Dalam keterangan tersebut Rijal tidak hanya membahas mengenai kemampuan 

menulisnya yang meningkat namun juga membahas pengetahuan serta pengalaman yang 

meningkat. Hal serupa juga dirasakan oleh Ipung. Sebagai Anggota yang sudah mengetahui 

berdirinya KJPL sejak awal, tentu Ipung sudah sangat mengenal KJPL.  

“Tambah ilmu nambah to skill, terus kepekaan terhadap lingkungan nambah 

kepekaan kita melalui obyek, obyek untuk lingkungan itu tambah. Tambah 

peka, karena ilmu yang kita dapat.” (transkrip wawancara Ipung, 13 Desember 

2016) 

Dari keterangan Ipung diatas telah jelas bagaimana dampak positif yang dirasakan oleh 

Ipung selama menjadi anggota KJPL ini.  

Terkait dengan pembahasan ini, Peneliti menggunakan Piramida Kompetensi Jurnalis 

sebagai acuannya. Menurut Luwarso dan Gayatri dalam Nurudin (2009) setidaknya ada tiga 

kategori kompetensi yang harus dipunyai seorang jurnalis. Antara lain kesadaran (etika, hukum, 



dan karir), pengetahuan (pengetahuan umum, Teori dan Prinsip jurnalistik, pengetahuan khusus), 

dan keterampilan (reportase, riset, penggunaan alat, dan teknologi informasi) (Nurudin 2009). 

Pada pembahasan kali ini, dari tiga kategori diatas, para informan memiliki tingkat yang 

berbeda-beda. Namun yang paling Nampak perbedaannya pada kelima informan ini adalah 

kategori pengetahuan, terkait dengan pengetahuan khusus, yakni pengetahuan lingkungan. Dari 

berbagai jawaban informan, peneliti menempatan Teguh dan Rijal dengan pengetahuan khusus 

paling baik diantara semuanya. Penempatan tersebut dikarenakan pencapaian yang diraih Teguh 

seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, serta Rijal yang secara konsisten menulis 

tentang jurnalisme lingkungan yang juga membuatnya memiliki pengetahuan yang luas pula 

tentang lingkungan. 

Untuk Ipung sendiri, spesialisasinya terhadap foto lingkungan dan prestasinya dalam 

beberapa lomba fotografi tema lingkungan juga memunculkan asumsi bahwa Ipung telah 

menguasai foto lingkungan dengan baik.  

Berbeda halnya dengan Anik dan Ipung yang mereka masih merasa kurang adanya 

pengaru atau perbedaan pada kemampuan menulis mereka, seperti informan lainnya. Tri yang 

lebih bergantung pada fenomena kasuistik tentu penulisannya akan mengalami kejenuhan. 

Sedangkan Anik bahkan tidak terlalu merasakan adanya pengaruh penambahan kemampuan 

penulisan lingkungan.   

KESIMPULAN 

Pada dasarnya, kelima informan ini merupakan jurnalis dengan berbagai latar 

belakang yang berbeda-beda. Mulai dari latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman 

menjadi jurnalis, dan masih banyak lagi. 

Dengan kondisi tersbeut maka tentu faktor-faktor yang mempengaruhi mereka juga 

akan berbeda-beda. Meskipun pada informan lain terkdang memiliki beberapa kesamaan pada 

faktornya, namun hasil penulisan lingkungannya juga akan berbeda beda, seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya.  

Dari hasil pengamatan peneliti, faktor internal yang mempengaruhi anggota KJPL 

dalam menuliskan berita isu lingkungan terdapat beberapa faktor. Faktor-faktor ini berada dalam 



tataran individu masing-masing informan. Diantaranya, motif pribadi bergabungnya para 

informan untuk bergabung dengan KJPL, pengalaman para informan sebagai seorang jurnalis 

terkait dengan jurnalisme lingkungan, orientasi pertimbangan  nilai individu dan orientasi 

pemberitaan, keyakinan jurnalis terhadap Kode Etik Jurnalistik, serta faktor pengaruh ideologi.  

Kemudian dari faktor eksternal yang mempengaruhi informan untuk menuliskan 

berita isu lingkungan diantaranya proses pembuatan berita pada media asal, pengaruh KJPL 

terhadap para anggotanya, dan faktor pengaruh ekstra media. Faktor ini berasal dari lingkungan 

para informan sebagai seorang jurnalis serta sebagai anggota KJPL. 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 oleh salah satu informan. Kesempatan tersebut tidak digunakan untuk memuat 

tulisan dengan isu lingkungan, atau tidak digunakan untuk lebih mengeksplorasi pemberitaan 

atau kemampuannya dalam melakukan peliputan lingkungan.  
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