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Latar Belakang

i tengah situasi pandemi Covid-19, pekerja media tetap terus bekerja 

Dmenyampaikan informasi-informasi terbaru kepada publik, baik dari 
pernyataan resmi pemerintah maupun peliputan di lapangan yang dilengkapi 

dengan hasil kajian serta riset dari narasumber-narasumber profesional. Semua itu 
dijalankan untuk memberikan panduan kepada masyarakat agar bisa selamat dari 
wabah luar biasa ini.

Kehadiran media dengan laporan-laporan independen dan terpercaya sangat 
dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Tak bisa dibayangkan 
kekacauan yang akan terjadi jika media tidak hadir dan masyarakat harus terpapar 
oleh informasi-informasi hoaks seputar Covid-19.

Selama pandemi, risiko pekerjaan pekerja media semakin berat. Ketika banyak 
karyawan lain bisa melakukan pekerjaan di rumah, banyak pekerja media masih 
harus ke lapangan dan rutin ke kantor untuk menyiapkan pemberitaan. 

Berangkat dari kondisi ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama International 
Federation Journalists (IFJ) menggelar riset “Media Unions in Response to Covid-19 
in Indonesia”. Riset ini bertujuan mengetahui dampak pandemi terhadap pekerja 
media di Indonesia. 

Pada awalnya, riset ditargetkan akan menyasar 400 responden di 38 AJI Kota 
seluruh Indonesia. Namun demikian, setelah kuesioner disebar ke 38 AJI Kota dan 
juga melalui grup-grup Whatsapp dan sosial media AJI, akhirnya terkumpul total 
792 responden.

Selain mengungkap dampak pandemi terhadap pekerja media, riset ini juga akan 
menggali harapan para pekerja media terhadap media, serikat pekerja, dan 
pemerintah selama masa pandemi Covid-19. 
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1. Mengetahui kondisi aktual pekerja media selama masa pandemi di kota sasaran
2. Mengetahui pengaruh pandemi terhadap kesehatan pekerja media di kota-kota 

sasaran
3. Mengetahui pengaruh pandemi terhadap kesejahteraan pekerja media di kota-

kota sasaran
4. Mengetahui pengaruh pandemi terhadap kondisi psikis pekerja media di kota-

kota sasaran
5. Menggali harapan pekerja media di tengah situasi pandemi 

Riset ini menggunakan dua metode pengumpulan data yakni kuesioner dan 
wawancara dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan 
Covid-19. Responden menjawab daftar pertanyaan dalam google form 
http://bit.ly/riset_pekerjamedia, enumerator bertanggung jawab atas kuisioner 
yang diisi oleh responden. Apabila ada kebingungan dari responden untuk mengisi 
kuesioner, maka enumerator di tiap kota bertugas memberikan penjelasan.
Sampel dalam riset ini akhirnya terkumpul sebanyak 792 responden. Peneliti telah 
memilih 38 kota. Namun demikian, para perkembangannya, antusiasme pekerja 
media untuk mengisi kuesioner luar biasa sehingga di masing-masing AJI Kota bisa 
terkumpul lebih dari 15 kuesioner, melebihi target awal. Selain responden yang 
dikumpulkan para enumerator, riset juga diikuti para responden yang terjaring 
lewat grup-grup whatsapp dan media sosial AJI.

  Enumerator mendata responden pekerja media di masing-masing kota sebelum 
menyebar kuesioner

  Enumerator mengirimkan data jumlah, nama pekerja media dan asal media ke AJI 
Indonesia

  Masing-masing enumerator dapat bertatap muka (dengan protokol kesehatan) 
atau daring dengan responden saat pengisian kuesioner.

  Menyusun laporan tertulis daftar responden dalam bentuk soft copy (word) 
  Jika enumerator melakukan wawancara lanjutan, maka wajib mengirim laporan 

tertulis dan rekaman wawancara via email
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Tugas Enumerator
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media online 47,6 %
media cetak 29,3 %
media televisi 14,4 %
radio 5,6 %
cetak sekaligus online 1,6 % 
kantor berita 0,8 %
radio sekaligus online 0,4 % 
lainnya 0,4 %

Pendataan responden dan distribusi kuesioner  : minggu I-II November 2020 
Wawancara responden       : minggu II November 2020 
Pengumpulan data riset     : minggu III November 2020 
Pengolahan data       : minggu III November 2020 
Penyusunan Laporan       : minggu IV November 2020

Proses penyusunan Riset “Media Unions in Response to Covid-19 in Indonesia” 
diawali dengan penyusunan kuesioner pada minggu keempat Oktober 2020.  
Kuesioner berisi 30 pertanyaan yang meliputi beberapa poin, antara lain data 
responden, dampak pandemi Covid-19 terhadap pekerja media, penyediaan alat 
pelindung diri dan tes Covid-19 dari perusahaan media,  keikutsertaan pekerja 
media dalam serikat pekerja serta organisasi profesi, hingga harapan pekerja 
media di tengah pandemi Covid-19.

Kuesioner disebar ke 38 AJI Kota dan disebar pula melalui jejaring AJI mulai 
tanggal 27 Oktober 2020 hingga 13 November 2020. Hingga tanggal terakhir 
penyebaran kuesioner, total jumlah responden yang mengisi kuesioner melalui 
google form http://bit.ly/riset_pekerjamedia sebanyak 792 responden atau 
hampir dua kali lipat target awal pengumpulan responden yaitu 400 responden.
Responden yang terjaring dalam riset ini adalah pekerja media dengan berbagai 
macam pekerjaan dan jabatan, mulai dari pemimpin redaksi, direktur, redaktur 
pelaksana, kepala stasiun, redaktur, asisten editor, manajer, kepala HRD (Human 
Resources Development) reporter,  fotografer, videografer, account executive, 
staf iklan, staf IT, campers (camera person), layouter, content writer, kontributor, 
hingga freelance. 

Jenis media tempat para responden bekerja bermacam-macam. Sebagian besar 
responden bekerja di media online (47,6 persen) disusul media cetak (29,3 
persen), media televisi (14,4 persen), radio (5,6 persen), cetak sekaligus online 
(1,6 persen), kantor berita (0,8 persen), radio sekaligus online (0,4 persen), dan 
lainnya (0,4 persen).  
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Tahapan Riset

Hasil Pengumpulan Data 
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Dari sisi usia, sebanyak 792 responden yang terlibat dalam riset ini sangat 
variatif, yaitu dari usia 19 tahun hingga 57 tahun. Adapun dari sisi jender, 
responden laki-laki mendominasi yaitu 77,1 persen kemudian baru 
perempuan 22,5 persen, dan sisanya tidak menjawab 0,4 persen. 

Para pekerja media dalam riset ini sebagian besar berstatus karyawan tetap (44,2 
persen), karyawan kontrak (29,9 persen), pekerja lepas atau freelancer (18,8 
persen), kontributor (4,0 persen), dan lain-lainnya (2,7 persen). Masa kerja mereka 
antara 1-4 tahun (54,7 persen), 5-9 tahun (25,1 persen), 10-14 tahun (13,4 persen), 
15-19 tahun (4,7 persen), dan lebih dari 20 tahun (2,1 persen).

perempuan 22,5 % 
laki-laki 77,1 %
tidak menjawab 0,4 % 

Mereka berasal dari 138 kabupaten/kota 

di seluruh Indonesia.

karyawan tetap 44,2 % 
karyawan kontrak 29,9 %
pekerja lepas/freelancer 18,8 %
kontributor 4,0 % 
lain-lainnya 2,7 % 

1-4 tahun (54,7 %), 
5-9 tahun (25,1 %), 
10-14 tahun (13,4 %), 
15-19 tahun (4,7 %), 
dan lebih dari 20 tahun (2,1 %)

Masa kerja mereka di perusahaan 
media saat ini antara :
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Temuan riset AJI-IFJ di 38 AJI kota dan jejaring media sosial menemukan sejumlah 
fakta, antara lain, sebanyak 83,5 persen responden terdampak perekonomiannya 
akibat pandemi, sedangkan 16,5 persen responden lainnya tidak. Dampak tersebut 
meliputi, pengurangan honor (53,9 persen), pemotongan gaji (24,7 persen), 
Pemutusan Hubungan Kerja (5,9 persen), perumahan karyawan (4,1 persen), dan 
lain-lainnya.

Di tengah  kondisi pengurangan gaji dan honor selama pandemi, para pekerja 
media juga menghadapi tantangan serius terhadap kondisi kesehatannya, karena 
62,9 persen responden mengaku tidak dibekali alat pelindung diri (APD) dari 
perusahaan. Hanya 37,1 persen responden yang menyatakan dibekali APD oleh 
perusahaan saat bekerja di tengah pandemi Covid-19.

Terdampak Secara Ekonomi

Ya 83,5 %
Tidak 16,5 %

Apakah Pandemi Covid-19
Berdampak terhadap
ekonomi Anda?

Ya 62,9 %
Tidak 37,1 %

Apakah Perusahaan membekali Anda 
dengan Alat Pelindung Diri (APD) 
selama masa pandemi?
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Selain tak dilengkapi APD, sebagian perusahaan media ternyata juga tidak 
menyediakan fasilitas layanan pemeriksaan tes cepat (rapid test) atau tes 
usap (swab test) Covid-19 terhadap para pekerjanya. Hal ini terlihat dari 
63,8 persen responden yang mengaku perusahaannya tidak memberikan 
fasilitas tersebut dan hanya 23,9 persen responden yang mengatakan 
perusahaannya memberikan layanan tes cepat maupun tes usap. 
Sementara itu, sisanya sebanyak 12,4 persen mengaku tidak tahu.

Meski dari sisi ketersediaan APD dan layanan tes Covid-19 kurang, namun 
sebagian besar responden mengatakan bahwa perusahaan media tempat mereka 
bekerja telah memiliki protokol kesehatan Covid-19 (75 persen). Namun 
demikian, masih ada  pekerja media yang mengatakan bahwa perusahaannya 
tidak memiliki protokol kesehatan Covid-19 (15,4 persen) dan sisanya mengaku 
tidak tahu (9,6 persen).

Ya 23,9 % 
Tidak 63,8 %
Tidak tahu 12,4 %

Apakah Perusahaan Anda
memberikan layanan
pemeriksaan rapid test/
swab test untuk pekerjanya?

Ya 75 % 
Tidak 15,4 %
Tidak tahu 9,6 %

Apakah Perusahaan Anda
memiliki protokol kesehatan
selama pandemi Covid-19?
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Namun, ada hal yang menarik selama masa pandemi. Walaupun pola dan cara kerja 
sebagian besar pekerja media berubah, akan tetapi lebih dari separuh responden 
mengaku tetap produktif dalam bekerja (55,1 persen) dan bahkan ada yang merasa 
lebih produktif (3,4 persen) selama masa pandemi ini. Sementara itu, 41,5 persen 
responden lainnya merasakan kurang produktif selama pandemi. 

Tak bisa dimungkiri, kondisi pandemi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran luar 
biasa bagi para pekerja media. Ini terlihat dari hasil riset yang memetakan deretan 
kekhawatiran para responden, mulai dari terinfeksi virus korona, tak bisa maksimal 
dalam bekerja, penghasilan berkurang, hingga kehilangan pekerjaan. 

Pola kerja berubah

Ya 94,2 %
Tidak 5,8 %

Apakah Pandemi Covid-19 Ini
Berdampak terhadap pola 
dan cara kerja Anda?

Tetap produktif 55,1 % 
Kurang Produktif 41,5 %
Lebih Produktif 3,4 %

Bagaimana produktifitas
kerja Anda selama pandemi?

Kondisi pandemi dengan segala tantangannya ini rupanya berdampak besar 
terhadap pola dan cara kerja pekerja media. Hampir semua responden mengalami 
dampak ini (94,2 persen). Hanya segelintir pekerja media yang merasa pandemi 
tidak berdampak terhadap pola dan cara kerja mereka (5,8 persen).
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Dengan tidak adanya serikat pekerja di perusahaan-perusahaan media, maka 
proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan sulit dilakukan karena karyawan 
terpaksa harus berjuang sendiri untuk mempertanyakan nasibnya pada saat 
mengalami sengketa ketenagakerjaan atau di-PHK. Minimnya serikat pekerja dan 
rendahnya keterlibatan responden dalam serikat pekerja merupakan persoalan 
serius mengingat situasi pandemi menambah persoalan-persoalan ketenagakerjaan 
di industri media.

Memang dari survei terlihat bahwa sebagian besar responden mengaku tidak tahu 
jika ada serikat pekerja (44,6 persen), kemudian tidak diajak menjadi anggota 
serikat pekerja (16,7 persen), bahkan-ini yang agak memprihatinkan-yaitu tidak 
tahu manfaat serikat pekerja (8,4 persen), dan lain-lainnya. Minimnya pemahaman 
pekerja media tentang serikat pekerja beserta manfaatnya menunjukkan bahwa 
penguatan literasi tentang serikat pekerja harus ditingkatkan kembali. Sosialisasi 
tentang serikat pekerja menjadi sebuah kemendesakan di tengah pandemi.

Bahkan, pada responden pekerja media yang telah tergabung menjadi anggota 
serikat pekerja, sebagian besar dari mereka mengaku tidak tahu bahwa serikat 
pekerja membantu anggotanya saat menghadapi pandemi (61,2 persen). 
Sementara itu, ada pula responden yang merasa terbantu oleh serikat pekerja 
selama pandemi (27,3 persen), dan sisanya mengaku tidak terbantu (11,5 persen). 
Penguatan eksistensi dan peran serikat pekerja di tengah pandemi juga menjadi 
persoalan tersendiri seperti terlihat dalam jawaban sejumlah responden.

Serikat Pekerja Sebuah Kebutuhan Mendesak 

Ancaman hilangnya pekerjaan para pekerja media melalui pemutusan 
hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan sangat serius. Sebab, 74,9 persen 
responden menyatakan di perusahaannya tidak ada wadah serikat 
pekerja. Hanya 25,1 persen responden yang mengatakan di 
perusahaannya ada serikat pekerja. 

Ya 24,9 %
Tidak 75,1 %

Apakah di perusahaan Anda
ada serikat pekerja?
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Di tengah minimnya keberadaan dan peran serikat pekerja selama masa pandemi 
Covid-19, sebagian besar responden rupanya merasa terbantu dengan organisasi 
profesi wartawan tempat mereka bernaung. Sebanyak 70,8 persen responden 
adalah anggota organisasi profesi wartawan dan 29,2 persen lainnya tidak 
berafiliasi dengan organisasi profesi wartawan. Adapun, jenis organisasi profesi 
yang diikuti responden bermacam-macam, mulai dari AJI (59,9 persen), Persatuan 
Wartawan Indonesia atau PWI (16,4 persen), Ikatan Jurnalis TV Indonesia atau IJTI 
(7,5 persen), Pewarta Foto Indonesia (3,3 persen), dan lain-lainnya.

Dalam survei, sebagian besar responden yang tergabung dalam organisasi profesi 
mengaku sangat terbantu dengan kehadiran organisasi profesi selama pandemi. 
Para responden juga menyampaikan deretan harapan terhadap serikat pekerja 
maupun organisasi profesi wartawan di tengah situasi pandemi. 

Melihat hasil survei bahwa pandemi berdampak serius terhadap masalah-masalah 
ketenagakerjaan para pekerja media, antara lain pengurangan honor (53,9 persen), 
pemotongan gaji (24,7 persen), PHK (5,9 persen), perumahan karyawan (4,1 
persen), dan lain-lainnya, maka penguatan serikat pekerja sangat mendesak dan 
penting direalisasikan. Apalagi, khusus dalam persoalan sengketa ketenagakerjaan, 
tidak banyak organisasi wartawan yang memiliki divisi/bidang khusus untuk 
mengurus kasus-kasus ketenagakerjaan. 

Selain itu, organisasi profesi wartawan hanya memayungi wartawan atau jurnalis 
saja. Padahal, di industri media terdapat berbagai macam jenis pekerjaan lainnya, 
seperti layouter, desain grafis, litbang, marketing, account executive, bagian 
umum, dan sebagainya. 

Para pekerja media non wartawan/jurnalis ini hanya akan terwadahi jika masing-
masing perusahaan media memiliki serikat pekerja atau perwakilan karyawan yang 
dapat menjadi “jembatan” jika sewaktu-waktu terjadi sengketa kasus 
ketenagakerjaan yang mulai banyak bermunculan di masa pandemi ini. Tidak bisa 
dipungkiri lagi, pandemi menjadi momen krusial pembentukan serikat pekerja di 
perusahaan-perusahaan media. 

Ya 70,8 %
Tidak 29,2 %

Apakah Anda menjadi
anggota organisasi wartawan?

Penyusun 
Aloysius Budi Kurniawan 

Koordinator Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia 
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