
Potensi Jurnalis di Daerah Perbatasan : Studi Mengenai Potensi Jurnalis
Media Lokal di Nusa Tenggara Timur

Oleh
Gumgum Gumilar; Herlina Agustin

Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
Email: gumgum.gumilar@unpad.ac.id ; h.agustin@unpad.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan daerah perbatasan tidak terlepas dari peran media lokal dalam menyampaikan
informasi, hal ini menyebabkan kebutuhan jurnalis media lokal yang memiliki kualifikasi
serta kompetensi menjadi semakin besar. Persaingan media di daerah perbatasan bukan hanya
antara media lokal, tetapi juga bersaing dengan media di negara yang berbatasan dengan
wilayah tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai kualifikasi jurnalis media lokal di
Nusa Tenggara Timur khususnya kota Kupang yang wilayah kerjanya mencakup wilayah
perbatasan dengan Timor Leste. Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif dengan
Informan penelitian Wakil Ketua KPID, Pemimpin Redaksi Media Cetak, Wartawan TVRI,
dan Pengelola Media Online di Kupang.
Hasil Penelitian memperlihatkan jurnalis di Kota Kupang masih sedikit yang telah lulus uji
kompetensi wartawan baik cetak maupun elektronik. Sumber daya manusia yang tersedia
masih kurang, pemenuhan kebutuhan wartawan yang sesuai dengan pendidikannya sulit, dan
minat untuk menjadi wartawan masih rendah. Berbagai kendala dihadapi media lokal untuk
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi wartawannya.
Media lokal di Kupang melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi serta
kompetesi wartawannya antara lain mengirimkan wartawan untuk mengikuti uji kompetensi,
mengikutsertakan wartawan dalam pelatihan di luar daerah, menyelenggarakan pelatihan
internal serta menyediakan unsur-unsur pendukung kerja wartawan.
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PENDAHULUAN
Dunia jurnalistik selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari industri media massa.

Keberadaan berita dalam industri ini seakan-akan menjadi sebuah kewajiban sehingga tidak
ada satupun media massa yang tidak memiliki program khusus berita. Program berita sendiri
menjadi penentu kredibilitas dan prestise sebuah media, walaupun dari segi bisnis – terutama
di media penyiaran – program berita bukanlah produk media massa yang menempati
peringkat pertama sebagai produk yang menjual.

Ujung tombak dari pembuatan berita adalah keberadaan jurnalis yang melakukan
kegiatan jurnalistik dari mulai pencarian bahan berita, penulisan, pengeditan, dan publikasi


