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ABSTRAK 

Salah satu elemen penting dalam komunikasi massa di media massa adalah 
gatekeeper. Peran gatekeeper semestinya diadakan pada satu posisi khusus dalam 
media massa, termasuk radio. Karena keberadaan peran gatekeeper akan sangat 
memengaruhi isi pesan yang disampaikan. Namun pengadaan peran gatekeeper 
secara khusus jarang dilakukan di media radio. Hal ini disebabkan radio saat ini 
lebih banyak difungsikan sebagai media hiburan yang secara tidak langsung 
meninggalkan jurnalisme radio. Di mana jurnalisme radio akan sangat berkaitan 
dengan proses pemberitaan atau penyampaian berita atau informasi. Sehingga 
secara otomatis meniadakan pula peran gatekeeper sebagai peran penting dalam 
proses penyeleksian berita atau informasi dalam jurnalisme radio. 

Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya merupakan dua radio yang 
meletakkan peran gatekeeper secara khusus dalam proses jurnalisme radionya. 
Meskipun dengan penamaan yang berbeda, yaitu editor di Radio Merdeka FM dan 
gatekeeper Radio Suara Surabaya. Pengadaan peran gatekeeper secara khusus ini 
bukan hanya untuk menjaga kualitas berita atau informasi sebelum disiarkan di 
masing-masing radio, namun juga ditempatkan untuk tujuan yang spesifik. Hal ini 
lah yang juga menyebabkan adanya penyebutan yang tidak seragam antara peran 
gatekeeper di Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya. Sehingga akan 
berimplikasi pula pada hal-hal yang saling beririsan antara editor dan gatekeeper. 
Meskipun secara fungsi pada dasarnya serupa. 

Penelitian ini adalah penelitian mengenai peran gatekeeper dalam 
jurnalisme Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya yang ditempatkan untuk 
tujuan spesifik masing-masing instansi radio. Penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan informasi mengenai bagaimana gatekeeper difungsikan di Radio 
Merdeka FM dan Suara Surabaya yang mengusung jurnalisme radio, serta 
perlunya pengadaan gatekeeper untuk media radio. Penelitian ini menggunakan 
metode studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. 
Data-data untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian dilakukan dengan 
cara wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan studi dokumen. 
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan mengelompokkan menjadi dua pokok 
bahasan, yaitu: (1) Peran gatekeeper dalam jurnalisme Radio Merdeka FM dan 
Suara Surabaya; (2) Alur penyeleksian materi siaran oleh gatekeeper dalam 
jurnalisme Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya.  
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