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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini terfokus pada peran gatekeeper dalam jurnalisme Radio 

Merdeka FM dan Suara Surabaya. Signifikansi penelitian ini didasarkan pada 

penempatan peran gatekeeper dalam jurnalisme radio yang belum mencapai pada 

keseragaman konsep, meskipun secara fungsi melakukan hal serupa. Fungsi peran 

gatekeeper seringkali dilakukan oleh peran yang lain, sehingga sulit 

mengidentifikasi peran gatekeeper secara khusus di media radio.  

Dalam proses komunikasi massa di media massa, dikenal elemen 

gatekeeper sebagai salah satu elemen penting selain komunikator, isi, audience, 

umpan balik, gangguan (saluran dan semantik), pengatur, filter, dan efek (Nurudin 

2007). Keberadaan gatekeeper akan sangat memengaruhi isi dari media massa. 

Sebab sesuai dengan yang dikemukakan John R. Bittner dalam Nurudin (2007) 

menyebutkan gatekeeper mempunyai empat fungsi terkait proses pemberitaan di 

media massa, yaitu membatasi informasi dengan mengeditnya sebelum 

disebarkan, memperluas kuantitas informasi dengan menambahkan fakta dan 

pandangan lain, menginterpretasi informasi, dan menyiarkan informasi. Saripudin 

& Qusyaini (2003) juga memaparkan bahwa peran gatekeeper terdiri dari 

menerima informasi dari suatu sumber dan menyampaikan informasi tersebut 

kepada penerima, menyeleksi atau menyaring informasi, dan mengatur arus pesan 

dan memodifikasi dalam komunikasi manusia. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN GATEKEEPER DALAM ... ISTIQOMAH



I-2 

Benang merah dari fungsi peran gatekeeper tersebut ada pada 

penyeleksian berita atau informasi. Dengan kata lain semua berita atau informasi 

sebelum disebarluaskan oleh media massa tentu saja akan melewati penyeleksian 

pada peran gatekeeper. Sehingga saat ada respon atau feedback dari khalayak 

media massa, gatekeeper juga akan bertanggung jawab. 

Elemen gatekeeper ini menjadi elemen penting dalam model komunikasi 

Bruce Westley dan Malcom McLean. Di mana Bruce Westley dan Malcom 

McLean menempatkan posisi reporter sebagai orang yang melaporkan dengan 

gatekeeper sebagai peran yang berbeda. Artinya gatekeeper mernduduki satu 

peran khusus dalam proses komunikasi massa. Sebab gatekeeper lah yang akan 

memantau arus informasi dalam sebuah media massa.  

 Namun dalam prakteknya, fungsi peran gatekeeper seringkali dimainkan 

oleh peran lain. Peran gatekeeper tidak dijalankan oleh satu peran khusus 

melainkan fungsinya dimainkan oleh peran lain. Disebutkan oleh Nurudin (2007) 

bahwa gatekeeper sebagai penyeleksi berita atau informasi ini seringkali 

dimainkan oleh reporter, editor film/surat kabar/buku, manajer pemberitaan, 

penjaga rubrik, kameramen, sutradara, dan lembaga sensor film. Senada dengan 

pernyataan ini, Abrar (1997) melalui tulisannya yang berjudul Gatekeeper 

Kehilangan Peran? menyebutkan bahwa gatekeeper biasanya dijabat oleh 

redaktur, redaktur pelaksana, wakil pimpinan redaksi, dan pemimpin redaksi. 

Masih dengan inti yang serupa, Astuti (2008) juga mengelompokkan editor berita, 

produser program, hingga penanggungjawab perusahaan media sebagai posisi 

yang memainkan fungsi gatekeeper.  
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Dari sini terlihat bahwa peran gatekeeper di media massa masih sangat 

cair dan belum pada satu konsep yang seragam meskipun tetap melakukan fungsi 

dari peran gatekeeper. Sehingga dalam sebuah media massa penempatan peran 

gatekeeper yang melakukan fungsi penyeleksian berita atau informasi tersebut 

sesuai dengan kebijakan instansi. Pengidentifikasian siapa yang menjadi atau 

melaksanakan fungsi peran gatekeeper dipengaruhi oleh kebijakan organisasi 

media.  

 Hal ini terjadi pula di media radio yang sekarang ini kurang diminati. 

Tidak hanya peran gatekeeper yang masih belum mengalami keseragaman konsep, 

namun pengadaan peran gatekeeper di media radio pun jarang adanya. Merujuk 

pada yang dituliskan oleh Triartanto (2010) bahwa saat ini radio sebagian besar 

bertujuan untuk hiburan dan tujuan orang mendengarkan radio bukan lagi untuk 

mendapatkan berita atau informasi melainkan sekedar mendengarkan musik. 

Radio dengan format berita yang dominasi siarannya adalah menyampaikan berita 

atau informasi pun juga kurang diminati. Disebutkan dalam sebuah riset VOA 

Indonesia menjelang akhir 2012, dalam sebuah situs1 bahwa hanya 11% dari 

seluruh penduduk Indonesia yang mengakses radio untuk mendapatkan berita atau 

informasi, bahkan hanya 1% yang mendengarkan radio via streaming. Jumlah 

terbanyak diraup oleh televisi, di mana sejumlah 87% penduduk Indonesia lebih 

memilih televisi untuk mendapatkan berita atau informasi. Sedangkan masih 

dalam situs yang sama menyebutkan sebanyak 72% penduduk Indonesia 

mengakses internet untuk mendapatkan berita atau informasi terupdate. 

                                                             
1 http://www.romelteamedia.com/2014/04/jumlah-pendengar-radio-menurun-drastis.html 
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Sehingga fenomena ini pun melemahkan jurnalisme radio di media radio. 

Secara otomatis proses pemberitaan yang menjadi bagian penting dalam 

jurnalisme radio pun diabaikan, termasuk pengadaan peran gatekeeper secara 

khusus untuk penyeleksian berita atau informasi yang akan disiarkannya. 

Melemahnya jurnalisme radio juga dikarenakan radio kini tak dapat 

berberita secara aktual. Jika dulu aktualitas berita radio menjadi kekuatan, namun 

sekarang sifat aktual atau kecepatan di media radio kalah dengan media massa 

lain. Tentu saja ini pengaruh dari perkembangan teknologi sendiri. Sasmita dalam 

situsnya2 menjelaskan di tengah persaingan media cetak dan elektronik, terdapat 

internet yang begitu mudah mencuri perhatian khalayak. Jika dulu informasi 

update berita, khalayak bisa mendapatkan beritanya melalui radio, kini 

sebaliknya. Khalayak sudah mulai beralih ke media online untuk mendapatkan 

berita terbaru dan lebih cepat. Maka kecepatan yang awalnya menjadi keunggulan 

radio, kini menjadi tantangan dari media radio. Bahkan mengarah pada kelemahan 

media radio. Sehingga mau tak mau, kefaktualan dan keakuratan informasi lah 

yang diberikan. Untuk itu sejatinya penting pengadaan peran gatekeeper secara 

khusus di media radio untuk menyeleksi berita atau informasi agar tetap 

berdasarkan fakta (faktual) dan sesuai dengan kaidah jurnalisme (akurat). 

Di media cetak atau pun televisi peran gatekeeper dapat diidentifikasi pada 

peran khusus tertentu untuk penyeleksian berita atau informasi dan bisa dipastikan 

selalu ada, namun tidak tentu bagi radio. Sebab menurut Triartanto (2010) posisi 

penting dalam sebuah radio adalah penyiar, sementara peran gatekeeper masih 

                                                             
2 http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2466026_4215.html 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN GATEKEEPER DALAM ... ISTIQOMAH

http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2466026_4215.html


I-5 

sulit diidentifikasi siapa yang melakukannya dikarenakan media radio cenderung 

melakukan double job pada peran-peran tertentu. Sehingga kalau pun ada peran 

gatekeeper, fungsi peran gatekeeper akan dilakukan oleh peran dengan fungsi 

lain. Terkait hal ini, Masduki (2001) memaparkan bahwa persoalan yang kerap 

kali muncul dalam praktik jurnalisme radio memang ada pada SDM (Sumber 

Daya Manusia). Radio yang merupakan media massa tak sebesar media cetak dan 

televisi, sangat berupaya melakukan proses produksi yang maksimal dengan SDM 

yang seadanya. Oleh karena itu kecenderungannya adalah melakukan double job, 

sehingga peran-peran di media radio akan sangat cair dan lebur satu sama lain. 

Dalam struktur organisasi penyiaran radio yang dijabarkan Prayudha 

(2004) tidak disebutkan secara jelas peran gatekeeper. Di sana disebutkan general 

manager yang membawahi sales manager, program director, news director, dan 

chief engineer. Lalu dalam divisi news sendiri disebutkan reporter, writers, dan 

newscaster. Sedangkan di divisi program disebutkan announcer, copywriters, 

production, dan music library. Hal senada juga dipaparkan oleh Romli (2009) 

yang hanya menyebutkan program director, marketing manager, teknik manajer, 

music director, manajer produksi, produser, news director, script writer, public 

relations, dan off air division, tanpa disebutkan secara jelas di mana peran 

gatekeeper untuk berita atau informasi yang akan dijadikan materi siaran. 

Padahal peran gatekeeper di media radio juga menjadi tak kalah penting 

sama halnya seperti yang ada di media televisi atau cetak. Terlebih terkait 

karakteristik radio yang selintas. Bahkan Meeske dalam Astuti (2008) 

menggolongkannya sebagai kelemahan radio yaitu radio message are short lived. 
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Artinya pesan melalui media radio berlangsung satu arah, sekilas, dan tidak bisa 

ditarik lagi jika sudah diudarakan. Oleh karena itu perlu dan penting adanya 

gatekeeper dalam media radio untuk tetap menjaga kualitas pesan dalam bentuk 

berita atau informasi yang akan disampaikan penyiar.  

Di Surabaya yang merupakan kota ketiga dengan pendengar radio 

terbanyak menurut survei MARS Indonesia 2009, terdapat dua radio yang 

menjalankan jurnalisme radio dan menempatkan peran gatekeeper secara khusus 

dalam proses pemberitaannya. Yaitu editor di Radio Merdeka FM dan gatekeeper 

di Radio Suara Surabaya. Kedua radio ini merupakan radio berformat berita yang 

berdasarkan riset Nielsen 2013 tergolong dalam 15 besar radio yang sering 

didengarkan di Surabaya.  

Radio Suara Surabaya telah lama menjadi radio yang menggunakan peran 

gatekeeper dalam proses produksi materi siaran yang akan diudarakan oleh 

penyiar. Oleh karena Radio Suara Surabaya merupakan salah satu radio yang 

sampai sekarang masih melibatkan peran aktif pendengar yang difungsikan 

sebagai wartawannya atau sekarang ini disebut citizen journalism, maka bisa 

dipastikan banyak berita atau informasi yang masuk dalam newsroom Radio Suara 

Surabaya. Sehingga peran gatekeeper dirasa perlu dalam radio ini. Menurut 

kisahnya yang tertuang dalam buku Suara Surabaya Bukan Radio (Haryono 2010) 

pengadaan fungsi gatekeeper di Radio Suara Surabaya adalah untuk memandu, 

mengarahkan, bahkan mencarikan solusi atas laporan warga atau citizen 

journalism. Radio Suara Surabaya memang dengan idealismenya ingin melawan 

arus pada masa Orde Baru saat itu. Di mana setiap radio swasta hanya menyiarkan 
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musik, dan format berita hanya didominasi oleh RRI. Artinya seluruh siaran berita 

dimonopoli oleh RRI dan radio swasta wajib merelay siaran berita satu jam sekali 

melalui RRI. Namun Radio Suara Surabaya dengan percaya diri justru membuat 

format news atau informasi yang lebih ke arah program driven. Sejak saat itu lah, 

dimunculkan peran gatekeeper di Radio Suara Surabaya untuk mengendalikan 

informasi yang masuk. 

Sedangkan Radio Merdeka FM merupakan radio yang baru saja 

mengusung editor sebagai peran yang diidentifikasikan peran gatekeeper. Hal ini 

dikarenakan format Radio Merdeka FM yang juga berubah. Dari radio berformat 

oldies ke format berita atau informatif, yang lebih mengutamakan berita atau 

informasi. Tak hanya itu, serupa dengan Radio Suara Surabaya, Radio Merdeka 

FM juga dengan idealismenya ingin mencitrakan dirinya sebagai radio yang 

“nakal” dan berani mengangkat hal yang kontroversi. Karena perubahan 

segmentasi dan format itu lah yang akhirnya menempatkan peran editor sebagai 

penyeleksi materi siaran sebelum diudarakan oleh penyiar. 

Sehingga antara Radio Merdeka FM dan Radio Suara Surabaya 

menempatkan peran gatekeeper pada peran khusus dengan didorong kuat untuk 

menjaga kualitas berita atau informasi terkait format berita radio yang telah 

dibentuknya. Akan tetapi yang menjadi persoalan, kedua radio ini menempatkan 

peran gatekeeper dengan penamaan yang berbeda yang dicurigai akan ada hal-hal 

yang berbeda pula meskipun pada dasarnya melakukan fungsi yang sama, yaitu 

menyeleksi berita atau informasi. Asumsinya jika antara editor di Radio Merdeka 

FM dan gatekeeper di Radio Suara Surabaya diklaim sebagai peran khusus yang 
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menyeleksi berita atau informasi sebelum disiarkan, lantas mengapa keduanya 

tidak dijuluki dengan satu nama yang sama.  

Hal ini sesuai dengan signifikansi penelitian yang membuktikan bahwa 

memang penempatan peran gatekeeper masih belum jelas secara konseptual. 

Perbedaan penamaan bukannya tanpa arti, sebab hal ini akan memengaruhi 

terhadap fungsi, kewenangan, dan posisi dalam struktur organisasi di kedua radio. 

Maka penempatan peran gatekeeper yang diidentifikasi secara khusus di Radio 

Merdeka FM dan Suara Surabaya ini dicurigai juga didorong kuat oleh kebijakan 

dari masing-masing radio yang disesuaikan dengan visi misi instansi.  

Sebab jika menengok pada teori hierarki pengaruh yang dikemukakan oleh 

Reese dan Shoemaker dalam sebuah situs3, terdapat lima level yang akan 

memengaruhi isi media, yaitu level individu, level rutinitas media, level 

organisasi, level ekstramedia, dan level ideologi. Perbedaan penamaan yang 

diklaim sama-sama sebagai peran yang menyeleksi berita atau informasi 

merupakan faktor dari level individu dan rutinitas media yang akan berimplikasi 

pada kualitas berita atau informasi. Masing-masing radio akan menetapkan 

standar nilai berita yang berbeda. Seperti dituliskan oleh Saripudin & Qusyaini 

(2003) proses seleksi informasi didasarkan atas nilai berita dan daya tarik yang 

dianut. Tentunya kebijakan redaksional masing-masing media dengan dalih 

memenuhi selera dan kebutuhan publik akan berita atau informasi. Hal ini 

sekaligus implikasi dari level organisasi dan level ideologi. 

                                                             
3 http://thekurangajar.wordpress.com/2011/11/02/teori-hirarki-pengaruh/ 
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Level ekstramedia berkaitan dengan media sebagai industri tentu saja radio 

juga akan berupaya merebut pasarnya, yaitu pendengar dan pengiklan dengan 

tujuan utama meraih keuntungan. Sudah bukan lagi rahasia jika radio pun tidak 

hanya melakukan fungsi media massa sebagai institusi dengan idealisme radio itu 

sendiri. Namun juga untuk memenuhi hakikat radio sebagai sebuah industri yang 

ingin meraih keuntungan. Pernyataan ini sepakat dengan yang dipaparkan Dewa 

(2010, hal. 71) „pers, yang dulu banyak disakralkan oleh nilai idealismenya, 

sekarang ikut masuk ke kancah bisnis. Media, yang dulunya jadi gengsi 

intelektual kini bersama misi jualan iklan di tiap mililiter halaman koran dan 

majalah, di tiap sekon televisi dan radio, di tiap inci tampilan layar internet.‟ 

Seperti yang termaktub dalam asumsi dasar teori ekonomi politik media bahwa 

institusi media juga harus dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi. 

Sehingga „pendekatan ini memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur 

ekonomi daripada muatan (isi) ideologis media‟ (Kansong 2009, hal. 6).  

Hal ini tentu saja agar radio itu sendiri tetap bertahan. Sehingga radio akan 

memaksimalkan segala potensi yang ada untuk meraih keuntungan tersebut. 

Sejalan dengan yang telah diungkapkan Kansong (2009) dewasa ini media massa 

tidak hanya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 

Melainkan juga menjadi sebuah industri atau institusi ekonomi.  

Sehingga atas dasar ini, Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya pun juga 

akan menjaga kualitas berita atau informasi yang disiarkan agar bisa meraih 

pendengar yang secara otomatis juga mampu memancing pengiklan untuk 

beriklan. Maka menjadi relevan jika penempatan peran gatekeeper secara khusus 
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dalam proses penyeleksian berita atau informasi di Radio Merdeka FM dan Suara 

Surabaya juga merupakan konsekuensi dari logika radio sebagai industri ini. 

Maka menjadi relevan apabila penelitian ini mempertanyakan untuk apa 

sejatinya peran gatekeeper dalam jurnalisme di Radio Merdeka FM dan Suara 

Surabaya, jika melihat jarangnya penempatan peran gatekeeper secara khusus di 

media radio. Perbedaan penyebutan antara editor dan gatekeeper sebagai peran 

yang diklaim melakukan fungsi gatekeeper secara khusus yaitu menyeleksi berita 

atau informasi juga menjadi hal yang menarik dalam penelitian ini. Sebab 

sekalipun menempatkan peran gatekeeper pada peran khusus rupanya di Radio 

Merdeka FM dan Suara Surabaya pun masih menggunakan konsep yang berbeda. 

 Penelitian yang mengupas tentang peran  gatekeeper dalam jurnalisme di 

radio terbilang jarang dilakukan. Sebab selain keberadaannya pun juga jarang 

ditemui, konsep gatekeeper dalam radio sendiri masih sangat cair dibuktikan 

dengan penamaan peran gatekeeper yang berbeda pada dua radio yang menjadi 

objek penelitian ini. Namun terdapat dua penelitian terdahulu yang cukup relevan 

untuk dijadikan acuan peneliti. Itu pun objek penelitiannya bukan lah radio, 

melainkan televisi dan surat kabar.  

Penelitian milik Wisdana Amriza Miftaha W D Haqiqi (2010) dengan 

judul Proses Produksi Video Journalism Pada Program Acara New VJ‟s SBOtv 

merupakan salah satu penelitian terdahulu yang relevan. Meskipun memang 

dalam penelitian milik mahasiswa Universitas Airlangga tersebut tidak dibahas 

secara khusus mengenai gatekeeper dalam program acara yang dimaksud, namun 

dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa memang ada sebuah posisi yang 
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memainkan fungsi gatekeeper, yang dalam objek penelitian tersebut merupakan 

seorang produser. Gatekeeper yang bernama produser ini lah yang mempunyai 

wewenang untuk menyeleksi dan menentukan tema apa yang akan ditayangkan 

dalam program tersebut. Tidak hanya itu, fungsi peran gatekeeper dalam 

penelitian ini juga diposisikan sebagai mereka yang mengedit hasil produksi. 

Selanjutnya penelitian milik Fikry Zahria Emeraldien (2011) dengan judul 

Proses Produksi Rubrik Polling Deteksi Jawa Pos juga merupakan penelitian yang 

cukup relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian yang menggunakan metode 

etnografi tersebut dibuktikan bahwa editor yang menjalankan fungsi gatekeeper 

dalam surat kabar adalah dewanya. Dia lah yang berhak untuk menerima atau 

menolak ide polling yang diajukan oleh penulis. Dan editor ini lah yang juga 

mempunyai wewenang menyunting hasil tulisan para penulis. Bahkan mahasiswa 

dari Universitas Airlangga ini dalam penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa 

editor dalam objek penelitiannya ada 3 orang.  

Terakhir, penelitian yang cukup relevan telah dilakukan oleh Kristy 

Anggreini (2010). Mahasiswa Universitas Diponegoro ini meneliti Proses 

Gatekeeping dalam Produksi Berita di Program Suara Anda Metro TV: Sebuah 

Observasi Proses Produksi Program di Media Massa Televisi. Di penelitian 

tersebut disebutkan dengan jelas bahwa seorang gatekeeper yang bertugas 

menyeleksi, memotong, hingga membentuk suatu berita mempunyai pengaruh 

yang sangat besar terhadap berita atau informasi yang disampaikan ke masyarakat. 

Bahkan dalam proses gatekeeping juga dipengaruhi oleh banyak faktor internal 

dan ekternal. 
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Kedua penelitian pertama memang tidak menjelaskan secara khusus peran 

gatekeeper dalam proses produksi berita atau informasi dalam media massa yang 

disasar. Meskipun dnegan penamaan yang berbeda. Sedangkan pada penelitian 

yang ketiga memang secara khusus membahas tentang proses gatekeeping suatu 

program acara. Namun penelitian itu dilakukan di media televisi yang proses 

produksi berita atau informasinya pun berbeda dengan radio. 

Masih jarangnya yang mengulas tentang peran gatekeeper materi siaran 

dalam radio menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. 

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengungkap bahwa gatekeeper yang lazim 

ada di media massa secara khusus radio saat ini dalam menjalankan fungsinya 

sangat dipengaruhi oleh perspektif radio dalam memahami peran gatekeeper. 

Sehingga akan ada saja hal-hal yang berbeda meskipun pada dasarnya sama. Serta 

pengadaan gatekeeper di radio memunculkan tendensi adanya tujuan yang 

spesifik, utamanya oleh dua radio yang dijadikan objek penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 

deskriptif dan metode studi kasus. Tujuannya adalah untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan informasi-informasi tentang peran gatekeeper dalam jurnalisme 

Radio Merdeka FM dan Radio Suara Surabaya, di mana peneliti dapat 

memperoleh data primer melalui hasil observasi langsung dan wawancara secara 

mendalam (indepth-interview) yang dilakukan kepada pihak Merdeka FM 

Surabaya dan Suara Surabaya. Serta data sekunder dari pengumpulan arsip, 

dokumentasi, dan literatur-literatur pendukung. 
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Data-data yang diperoleh selanjutnya 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 di Radio Merdeka FM dan Suara 

Surabaya. Melalui dua pokok bahasan ini diharapkan penelitian ini dapat 

menggambarkan atau mendeskripsikan informasi-informasi terkait peran  

gatekeeper dalam jurnalisme Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran gatekeeper dalam jurnalisme Radio Merdeka FM dan 

Suara Surabaya? 

2. Bagaimana alur penyeleksian materi siaran oleh gatekeeper dalam 

jurnalisme Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan informasi-informasi tentang 

peran gatekeeper dalam jurnalisme Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya. Juga 

untuk menjelaskan alur penyeleksian materi siaran oleh gatekeeper dalam 

jurnalisme Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya. 
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I.4. Manfaat Penelitian 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam ranah komunikasi media massa dan jurnalisme radio, khususnya 

pembahasan mengenai gatekeeper.  

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menyajikan data atau 

informasi rujukan tentang peran gatekeeper dalam jurnalisme Radio Merdeka FM 

dan Suara Surabaya, sehingga dapat menjadi rekomendasi dan pendorong radio-

radio lain dalam hal pengadaan peran gatekeeper materi siaran dalam radio. 

 

I.5. Kajian Pustaka 

I.5.1. Jurnalisme Radio sebagai Jurnalisme Penyiaran (broadcasting 

journalism)  

Jurnalisme berasal dari dua kata, yaitu journal yang berarti catatan harian 

atau catatan mengenai kejadian sehari-hari. Sedangkan isme berarti paham atau 

ajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jurnalisme merujuk pada 

“pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita di surat 

kabar, dsb; kewartawanan”. Seringkali jurnalisme disamakan dengan jurnalistik. 

Meskipun memang kedua kata ini saling berkaitan, namun dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata jurnalistik berarti “yang menyangkut kewartawanan dan 

persuratkabaran”. Sehingga pendeknya, jurnalistik masuk dalam ranah jurnalisme. 

Jurnalisme, jurnalistik, jurnalis, biasa merujuk atau justru menyamakannya 

dengan surat kabar. Hal ini dijelaskan Assegaff (1991) karena media massa yang 
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paling tua adalah media cetak. Sehingga lazimnya jurnalisme atau jurnalistik 

dikaitkan dengan media cetak atau pers.  

Sedangkan penyiaran atau broadcasting seringkali dikaitkan dengan dunia 

pertelevisian atau radio. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, 

menyebutkan bahwa penyiaran adalah “kegiatan pemancarluasan siaran melalui 

sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, dan di antariksa 

dengan menggunakan spectrum frekwensi radio (sinyal radio) yang berbentuk 

gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel dan atau media 

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat 

dengan perangakat penerima siaran”. Singkatnya, penyiaran merujuk pada 

kegiatan penyampaian informasi (siaran) yang dilakukan melalui media dengan 

pemancar yang merambat melalui udara untuk diterima oleh khalayak luas secara 

bersamaan. 

Sehingga jika disatukan, definisi dari jurnalisme penyiaran yaitu suatu 

kegiatan pemberitaan yang dilakukan melalui media dengan pemancar untuk 

diterima khalayak luas secara bersamaan. Sehingga jurnalisme penyiaran erat 

kaitannya dengan aktivitas produksi hingga penyiaran sebuah berita. 

Namun saat ini istilah jurnalisme penyiaran telah terpecah menjadi 

jurnalisme radio dan jurnalisme televisi. Konsep-konsep tentang jurnalisme radio 

dibedakan dengan jurnalisme televisi dan sebaliknya. Sehingga terdapat 

ambiguitas bahwa jurnalisme penyiaran memang sama dengan jurnalisme radio, 

atau jurnalisme penyiaran memang sama dengan jurnalisme televisi. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN GATEKEEPER DALAM ... ISTIQOMAH



I-16 

Assegaff (1991) dalam bukunya memberikan setitik pencerahan mengenai 

jurnalisme radio. Dijelaskan Assegaff (1991), jurnalisme radio muncul pada awal 

abad ke-20. Di mana pada masa itu ditemukan media massa baru, yang mampu 

menyampaikan pesan lebih cepat, yaitu radio. Radio  dalam perkembangannya 

ternyata dapat untuk menyampaikan berita-berita, secara lebih cepat dan mencapai 

jarak yang jauh. Hal ini penawar dari fungsi awalnya sebagai media hiburan dan 

promosi. Sehingga dari sini kemudian muncullah istilah jurnalisme radio yang 

disamadengankan jurnalisme penyiaran atau broadcast journalism.  

Terlepas saling tertukar atau tumpang tindihnya istilah, dalam hal ini 

maksud jurnalisme penyiaran lebih ke arah jurnalisme radio. Maka berarti sebuah 

kegiatan pemberitaan melalui media radio. Jurnalisme radio dibedakan dari 

konsep jurnalisme secara umum dan dijadikan konsep sendiri, karena memang 

sifat media massa berbeda-beda. Effendy (1991) menuliskan bahwa ciri 

jurnalisme radio ada pada beritanya. Berita yang disiarkan adalah berita yang 

benar, obyektif dan bersusila, yang disusun dengan bahasa sederhana sedemikian 

rupa, sehingga dapat dimengerti dan informasi tersampaikan kepada khalayak 

dalam sekilas dengar. Radio yang memang hanya berkekuatan pada auditori 

menjadikan praktik jurnalismenya perlu untuk dibahas tersendiri. Meskipun secara 

garis besar tetap tak jauh beda dengan praktik jurnalisme media cetak atau pun 

televisi. Namun selain itu juga berkaitan dengan perkembangan radio itu sendiri. 

Mengutip pernyataan Chapman & Marie (2009, hal. 9) bahwa „broadcast 

journalism emerged only after a systematic struggle for acceptance within the 

media – not just by inventors and pioneers of equipment, but by reporters and 
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broadcasters‟. Meneguhkan jika jurnalisme penyiaran –dalam bukunya masih 

merujuk pada jurnalisme radio- dimulai setelah proses penyampaian berita itu 

dianggap penting, bukan sekedar keberadaan medianya saja. Karena itu cara 

penyampaian dan kemasan berita pun mulai diperhitungkan dalam perkembangan 

jurnalisme radio.  

Di Indonesia, jurnalisme radio mulai berkembang sejak terbitnya SK 

Menteri Penerangan, M. Yunus Yosfiah, Nomor 134/SK/Menpen/1998 tertanggal 

5 Juni 1998, yang memperbolehkan radio non RRI untuk menyusun berita sendiri, 

me-relay media asing dan menghapus kewajiban relay 14 kali dalam sehari 

menjadi 3 kali sehari (Masduki 2001). Ini merupakan angin segar bagi radio non 

RRI (radio swasta). Sebab memang sebelumnya sangat sulit untuk berkelit dari 

kewajiban untuk me-relay berita yang dimonopoli oleh RRI. Seolah kreativitas 

radio hanya berkutat untuk media hiburan, bukan sebagai media informasi dan 

pendidikan. 

Sejak saat itu, mulai lah berlomba-lomba radio swasta untuk menyisipkan 

program berita pada format radio mereka. Dan dari situ lah muncul praktik 

jurnalisme radio. Namun dikarenakan usia jurnalisme radio yang masih terlalu 

muda, Masduki (2001) juga menuturkan bahwa sampai saat ini masih belum ada 

formula yang tepat untuk menjadi acuan jurnalisme radio. Meskipun beberapa 

radio swasta bahkan sudah ada yang mendeklarasikan bahwa dirinya radio 

berformat berita yang hanya menyiarkan informasi yang bersifat berita (ekonomi, 

sosial, politik). 
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Di samping itu, seolah memang sudah menjadi nasib radio yang saat ini 

justru dijuluki sebagai media tua (old media) atau media massa konvensional. 

Padahal masih mempunyai praktik jurnalisme yang muda. Radio belum sempat 

menunjukkan kegagahannya dalam menyajikan berita yang faktual dan aktual 

serta dijadikan rujukan utama khalayak dalam mengakses informasi, sudah 

didahului oleh televisi dan internet. Meskipun memang tak menampik, radio 

masih pernah merasakan kejayaan menjadi media massa utama yang diakses 

masyarakat. Namun kondisi saat ini berbeda. Hanya beberapa radio yang berani 

memberi label sebagai media massa yang “cepat” dalam memberikan informasi. 

Sisanya, hanya berani menjuluki dirinya sebagai radio yang faktual, artinya 

menyampaikan informasi berdasarkan fakta saja. Informasi yang disiarkan di 

radio bagaimana pun masih kalah aktual dari informasi yang disiarkan di televisi 

mau pun tertuang dalam internet. 

Ketidak-aktual-an radio menjadikan tamparan sendiri, mengingat salah 

satu keunggulan radio adalah sifatnya yang aktual dan faktual. Namun Masduki 

(2001) kembali memaparkan bahwa persoalan yang kerap kali muncul dalam 

praktik jurnalisme radio memang ada pada SDM (Sumber Daya Manusia). Sejauh 

mana SDM di radio mampu mencari peristiwa bernilai berita yang layak untuk 

disiarkan. 

Karenanya dalam jurnalisme radio terdapat dua sumber berita, yaitu 

sumber berita primer/langsung dengan melibatkan reporter atau announcer untuk 

meliput suatu kejadian secara langsung. Ada juga sumber berita sekunder/tidak 
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langsung yang didapat dari media lain, seperti televisi, koran, majalah, internet, 

hingga pengalaman pribadi atau pun orang lain (Masduki 2001). 

Sebab pada kenyataannya praktik jurnalisme radio masih belum 

independen, masih ada ketergantungan dengan media massa lain, maka 

dibutuhkan lah personel dalam sebuah institusi radio yang menyeleksi berita 

sebelum disiarkan, yaitu keberadaan editor dan gatekeeping dalam newsroom di 

radio. Hal ini yang juga masuk dalam proses penting praktik jurnalisme radio. 

I.5.2. Editor dalam Jurnalisme 

Tak bosan kembali menyatakan bahwa praktik jurnalisme dalam 

media massa tentunya tak lepas dari sebuah pemberitaan. Berita yang 

disajikan untuk khalayak haruslah berita yang berdasarkan fakta, bukan 

sekedar rekayasa jurnalis. Untuk menghindari ketimpangan, kepalsuan, 

atau pun keambiguan sebuah berita, maka dalam praktik jurnalisme ada 

sebuah fungsi editor. Dilihat dari asal katanya saja “edit” yang berarti 

menyunting atau membenarkan sesuatu yang salah, maka editor berarti 

orang yang menyunting atau membenarkan sesuatu yang salah –dianggap 

salah-.  

Hampir semua media massa pasti menyertakan peran editor dalam 

proses jurnalistiknya. Meskipun karakteristik dan pembagian tugas editor 

berbeda di setiap media massa, namun inti dari seorang editor memang 

pada kewenangannya memeriksa dan menyunting sebuah berita yang 

masuk dalam newsroom sebelum siap untuk disajikan kepada khalayak.  
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Masduki (2001, hal. 105) mendefinisikan „fungsi editor sebagai 

penyaring berita (news adjustment person), menggabung (mixing) data, 

melakukan editing tekstual, dan auditif sebelum berita diudarakan‟. 

Melengkapi pernyataan ini, Potter (2006) menyebutkan bahwa editor 

mempunyai tugas untuk memastikan bahwa cerita (berita, red.) yang 

disajikan kepada publik adalah berita yang telah dikemas dengan baik, 

akurat, lengkap, dan adil. Adanya editor juga dilihat dari fungsi 

redaksional dan substansinya. Secara redaksional, editor memperbaiki kata 

dan kalimat supaya lebih logis, mudah dipahami, dan tidak rancu. 

Sedangkan secara substansi, editor bertugas untuk memperhatikan fakta 

dan data agar mendapatkan berita yang akurat dan benar adanya (Anwar, 

Tri, & Wachidatun 2013). 

Pengertian di atas merupakan intisari dari fungsi editor. Seperti 

diulas sedikit sebelumnya, jurnalisme memang lebih terkenal pada suatu 

aktivitas pemberitaan di media cetak. Untuk jurnalisme penyiaran belum 

sampai mengalahi pamor jurnalisme media cetak. Sehingga adanya peran 

editor ini juga lebih banyak dikaitkan dengan jurnalisme media cetak. 

Umumnya dalam jurnalisme di televisi atau radio, editornya juga lebih 

kompleks. Yaitu mengedit suara, lagu (backsound dan sound effect), 

hingga konten.  
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Rogers dalam situsnya4, memaparkan tentang detail pembagian 

peran dan fungsi editor dalam sebuah jurnalisme media cetak. Di sana 

disebutkan bahwa terdapat beberapa istilah editor dengan tugas yang 

berbeda sebelum akhirnya sebuah berita sampai ke tangan publisher. 

Berikut adalah pembagiannya:  

Tabel I.1. 

Pembagian Peran dan Fungsi Editor dalam 

Sebuah Jurnalisme Media Cetak 

The editor in chief Lebih disebut sebagai pemimpin 
redaksi yang bertanggungjawab 
atas semua aspek operasi berita, 
mulai dari konten, SDM, hingga 
anggaran. 

Managing editor Bertugas untuk mengawasi 
operasional sehari-hari. 
Memastikan bahwa berita yang 
diterbitkan adalah berita yang 
tepat (faktual dan aktual). Akan 
membawahi asisten editor dalam 
bidang pemberitaan masing-
masing, seperti berita olahraga, 
politik, dll. 

Assignment editor Editor ini yang berhubungan 
langsung dengan 
jurnalis/wartawan. Mereka 
terbagi dalam editing 
pemberitaan spesifik, misalnya 
berita olahraga, politik, dll. 
Bertugas terhadap konten 
pemberitaan. 

Copy editor Bertugas pada editing tata bahasa 
dan tata letak sebuah 
pemberitaan. 

Sumber: Rogers, T ______, What editors do. Diakses pada 1 Mei 2014, dari 
http://journalism.about.com/od/careersinjournalism/ss/editstructure_3.htm 

                                                             
4 http://journalism.about.com/od/careersinjournalism/ss/editstructure_3.htm 
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Sedangkan untuk editor dalam jurnalisme penyiaran atau broadcast 

journalism, mengutip pernyataan Potter (2006): 

the title of editor in a television newsroom sometimes is 
given to the person charged with the technical production 
of news stories, the one who cuts the video and sound 
together to make the finished product that goes on the air. 
In many newsrooms, the photojournalist who shot the 
video does the cutting, working with a script written and 
voiced by the reporter. (hal. 32) 

 

Dalam kutipan di atas jelas terpaparkan bahwa editor dalam 

jurnalisme penyiaran identik dengan editor teknis yang menyunting 

gambar, video, atau pun musik. Meskipun yang tertuang dalam kutipan itu 

adalah media televisi. Sedangkan penyuntingan naskah atau materi berita 

yang akan disiarkan memungkinkan akan langsung ditangani oleh 

produser. 

Penyebutan siapa editor dan apa sebenarnya tugas editor dalam 

sebuah media massa memang dipengaruhi beberapa hal, salah satunya 

kebijakan adan struktur organisasi institusi media tersebut. Namun jika 

ditarik benang merah dari paparan di atas, maka pendek kata editor dalam 

jurnalisme terdapat dua macam, yaitu editor teknis non-konten yang 

menyunting segala hal tentang teknis, seperti menyunting foto, grafis, 

menggabungkan suara dengan musik. Kemudian editor konten yang 

menyunting segala hal tentang konten berita, mulai dari pengambilan topik 

hingga ejaan bahasa. 
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I.5.2.1. Radio dan Gatekeeper 

Telah disebutkan pada latar belakang masalah bahwa gatekeeper 

merupakan salah satu dari unsur komunikasi massa. Merujuk pada model 

komunikasi Bruce Westley dan Malcom McLean pula, gatekeeper 

merupakan unsur baru yang ditambahkan yang juga dibedakan dengan 

peran seorang reporter. 

Munculnya istilah gatekeeper pertama kali digagas oleh Kurt 

Lewin, seorang Psikolog German. Melalui Lewin's Field Theory of Social 

Science, kata gatekeeper dipergunakan dalam sebuah proses bagaimana 

makanan sampai pada sebuah meja makan. Metafor ini kemudian 

dikembangkan dalam sebuah produksi berita di media massa. Adalah 

David Manning White dari University of Lowa yang kemudian 

mengembangkan gatekeeping dalam sebuah proses produksi di media 

massa. Kala itu dipraktekkan pertama kali pada sebuah surat kabar. White 

meminta editor untuk menyimpan berita yang didapat dalam satu minggu 

kemudian diseleksi dengan sangat selektif. 

Disebutkan oleh Shoemaker dalam Soroka (2012, hal. 515) bahwa 

“simply put, gatekeeping is the process by which the billions of messages 

that are available in the world get cut down and transformed into the 

hundreds of messages that reach a given person on a given day”. Sehingga 

gatekeeper dianggap sebagai pelaku dalam sebuah proses seleksi 

informasi/pesan di media massa. Meneguhkan pernyataan ini dalam sebuah 
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situs web5 yang mengutip pernyataan Stacks & Salwen, disebutkan bahwa 

“gatekeeping is the process by which countless occurrences and ideas are 

reduced to the few messages we are offered in our news media”. Kata 

“reduksi” dalam pernyataan tersebut juga merujuk kembali pada anggapan 

bahwa seorang gatekeeper berfungsi sebagai penyaring informasi/pesan 

yang dalam media massa itu artinya seorang gatekeeper sebagai penyaring 

berita sebelum disajikan kepada khalayak. 

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Nurudin (2007), terdapat John 

R. Bittner (1996) yang meringkas gatekeeper sebagai individu-individu atau 

kelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran 

komunikasi (massa). Lebih lanjut juga dijelaskan fungsi dari gatekeeper 

yaitu: 

a. Menyiarkan informasi  

b. Membatasi informasi dengan mengeditnya sebelum disebarkan  

c. Memperluas kuantitas informasi dengan menambah fakta dan 

pandangan lain 

d. Menginterpretasikan informasi  

Studi tentang gatekeeper dan gatekeeping dalam media massa 

seringkali tidak dijelaskan secara spesifik peran gatekeeper dalam masing-

masing media massa. Ada asumsi yang didasarkan pada percobaan pertama 

yang dilakukan White pada sebuah surat kabar di atas dan pemamaparan 

fungsi gatekeeper oleh John R. Bittner, bahwa pada prakteknya peran 

                                                             
5 http://gatekeepingtheory.weebly.com/ 
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gatekeeper ini akan berbeda-beda istilahnya di media massa. Namun tetap 

dengan satu inti fungsi yaitu sebagai penyaring atau penyeleksi berita. 

Seperti yang dituliskan kembali oleh Nurudin (2007) bahwa contoh dari 

gatekeeper adalah reporter, editor berita, dan editor film. Sehingga asumsi 

ini merujuk pada istilah gatekeeper yang bukan lagi sebagai suatu posisi di 

media massa melainkan aktivitas dalam proses produksi berita atau 

informasi di media massa. 

Oleh karena gatekeeper dikaitkan dalam sebuah proses komunikasi 

massa yang pasti menggunakan media massa, maka tidak menutup 

kemungkinan gatekeeper juga ada dalam sebuah proses pemberitaan di 

media radio. Sekalipun radio mempunyai sifat selintas dalam 

menyampaikan informasi dan cenderung dianggap sebagai media hiburan. 

Dalam beberapa literatur peran gatekeeper atau fungsi gatekeeping 

tidak dimasukkan dalam sebuah struktur organisasi sebuah radio. Seperti 

yang disebutkan oleh Prayudha (2004) bahwa dalam departemen program 

terdapat DJ’s atau announcer, copywriters, production, dan music library. 

Sedangkan departemen news terdapat news director, newscaster, reporters, 

dan writers. Kompak dengan pernyataan ini, Masduki (2004, hal. 117) 

menyebutkan bahwa „tiga profesi penting bagi orang yang bekerja mengolah 

acara siaran adalah announcer, dee-jay, dan newscaster’. Tidak ada secara 

jelas dituliskan adanya peran gatekeeper dalam sebuah produksi 

materi/berita sebelum disiarkan di radio. 
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Di sisi lain, menjadi angin segar, dalam bukunya yang lain Masduki 

(2001, hal. 105) mendefinisikan gatekeeper „merupakan penghubung antara 

reporter dan editor, ketika akan melakukan laporan langsung. Ia menjadi 

koordinator pelaksana komunikasi reporter, produser, script writer, dengan 

pendengar dalam segala aktivitas pemberitaan‟.  

Sehingga memang tidak menutup kemungkinan, bahkan seharusnya 

menjadi wajar, dalam radio terdapat peran gatekeeper atau fungsi 

gatekeeping. Meskipun masih jarang dijelaskan secara gamblang atau pun 

disebut dalam istilah lain. 

I.5.3. Jurnalisme Berita Radio 

Diusut dari definisinya, jurnalisme tak lepas dari sebuah berita atau 

informasi. Jurnalisme radio pun secara tak langsung merujuk pada kegiatan 

pemberitaan dalam media radio. Disebutkan oleh Astuti (2008, hal. 56) 

„tulang punggung jurnalisme radio adalah berita‟. Dalam hal ini sangat 

berkaitan dengan format yang ada pada sebuah radio. 

Radio merupakan media massa yang sangat spesifik dalam hal 

segmentasi. Oleh karena itu setiap radio pasti mempunyai pendengar yang 

spesifik juga. Sifat radio yang spesifik ini mempengaruhi radio dalam 

membuat sebuah program atau acara radio. Dalam hal ini kemudian 

disesuaikan pula dengan format sebuah radio.  

Morissan (2008, hal. 220) menuliskan „setiap program siaran harus 

mengacu pada pilihan format siaran tertentu seiring makin banyaknya 

stasiun penyiaran dan makin tersegmennya audien‟. 
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Format stasiun adalah pola atau bentuk dominan yang menunjukkan 

ciri dan identitas tertentu dari stasiun radio yang bersangkutan (Triartanto 

2010, hal.107). Melalui format stasiun ini, dalam hal ini stasiun radio, maka 

akan mempengaruhi kemasan program di sebuah stasiun radio. Kombinasi 

kemasan program yang menarik yang disesuaikan dengan format radio yang 

dibetuk, maka akan mempermudah untuk meraih pendengar yang dibidik. 

Disebutkan oleh Prayudha (2004) menuliskan dalam bukunya format radio 

yang berkembang di Amerika Serikat, yaitu terdapat 10 format diantaranya 

country, news/talk, oldies, adult contemporary, hispanic, adult standards, 

TOP 40, hot 40, hot AC, sport, dan clasic rock. Menambahkan daftar format 

radio tersebut, Yuliarti6 menyebutkan format radio menurut Keith (2007) 

adalah adult contemporary, contemporary hits radio, country, easy 

listening, rock & alternative, all news/ all talks, oldies/nostalgia, religi, 

etnik, dan middle of the road.  

Singkatnya jika melihat praktik radio yang ada saat ini, terlebih di 

Indonesia juga, maka jenis format radio dibedakan menjadi format musik 

(seperti adult contemporary, contemporary hits radio, country, easy 

listening, clasic rock, rock&alternative, oldies, dan hispanic), format berita 

(news), dan format khusus (seperti etnik, religi). Mengerucut pada radio 

berformat berita, Keith (2000) memaparkan, 

stasiun-stasiun yang sepenuhnya menyiarkan berita 
muncul pada pertengahan tahun 1960an. Inovator 
program Gordon McLendon, yang sebelumnya 
merupakan tokoh utama dalam perkembangan dua format 

                                                             
6 Dalam materi powerpoint yang didapat dari google.com dengan judul Radio Format & 
Programming. 
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musik, beautiful music dan top 40, menjalankan acara 
khusus berita All news melalui stasiun WNUS-AM 
(NEWS) di Chicago pada tahun 1965. (hal. 23) 

 

Sedangkan di Indonesia sendiri, seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, mulanya radio swasta hanya boleh memutarkan musik 

sehingga lebih dianggap sebagai radio berformat musik dan berfungsi 

sebagai media hiburan. Radio berita hanya didominasi oleh RRI. Namun 

setelah terbitnya SK Menteri Penerangan, M. Yunus Yosfiah, Nomor 

134/SK/Menpen/1998 tertanggal 5 Juni 1998, mulai lah bermunculan radio 

dengan format berita. 

Radio dengan format apa pun pasti mempunyai segmen atau 

program yang membahas sebuah berita atau menyiarkan berita. Hanya saja 

radio dengan format berita atau radio berita materi siaran yang 

disampaikan oleh penyiar akan lebih didominasi oleh materi berita. 

Meskipun dalam radio berita juga tetap memutarkan musik. Mengutip 

sebuah catatan dalam website7 ‘berita radio adalah berita yang disiarkan 

atau dipublikasikan lewat media radio. Berita Radio (Radio News) 

merupakan materi utama program siaran Radio Berita (News Radio), yaitu 

radio dengan format “All News”. Berita radio merupakan produk 

utama jurnalistik radio‟. 

Dilengkapi kembali oleh Morissan (2008), dalam radio yang 

berformat berita akan menyiarkan berita dan informasi, yang keduanya 

dibedakan. Siaran berita menyajikan fakta yang diolah kembali sedangkan 

                                                             
7 http://www.komunikasipraktis.com/format-dan-jenis-jenis-program-siaran-berita-radio/ 
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siaran informasi tidak selalu bersumber dari fakta di lapangan. Namun 

keduanya tetap dikerjakan menurut kaidah jurnalistik radio.   

Oleh sebab materi utama yang disampaikan penyiar radio dalam 

radio berita adalah sebuah berita atau informasi, maka memang menjadi 

lumrah jika radio dengan format berita erat kaitannya dengan jurnalisme 

radio. Sehingga secara otomatis praktik jurnalistik radio sangat diterapkan 

dalam radio berformat berita. 

Dalam radio berformat berita, terdapat beberapa pemberitaan yang 

lazim disiarkan di radio, seperti yang dituliskan Masduki (2001) yaitu: 

a. Berita tulis (writing news, adlibs, spot news) : berita pendek 

yang bersumber dari media lain atau ditulis ulang. 

b. Berita bersisipan (news with insert) :  berita yang dilengkapi 

dengan suara narasumber. 

c. News feature : berita atau laporan jurnalistik yang berisi human 

interest 

d.  Phone in news: berita yang disiarkan melalui laporan via 

telepon. 

e. Buletin berita (news bulletin) : gabungan beberapa berita 

pendek yang disajikan dalam satu blok waktu. 

f. Jurnalisme interaktif (news interview) : berita yang sumber 

terbanyak dari khalayak. 
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Dengan demikian radio yang kontennya dominan menyiarkan 

materi siaran berita dalam bentuk seperti di atas, maka bisa disebut sebagai 

radio berformat berita.   

I.5.4. Radio sebagai Industri 

Dewasa ini radio bukan hanya menjalankan fungsinya sebagai media 

massa yang menyajikan informasi pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 

Namun juga berkembang menjadi sebuah industri atau institusi ekonomi 

(Kansong 2009). Pernyataan ini seolah menjadi titik balik dari Wilbur 

Scramm yang masih tertera dalam Kansong bahwa media massa sebagai 

media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.  

Media massa sebagai institusi sosial dan istitusi ekonomi bagaikan 

dua sisi mata uang. Bersinggungan dan bertolak belakang tapi saling 

membentuk. Bahkan dengan jelas Dennis McQuail (1991) menyebutkan 

fenomena media massa modern sebagai dwi-karakter media atau karakter 

ganda media yang tak terpisahkan. Media massa dalam menjalankan 

fungsinya tidak hanya karena faktor ideologi tapi juga logika ekonomi. Dua 

hal ini lah yang memang terkadang saling berbenturan. Sebab terkadang 

karena ingin memenuhi karakter media sebagai industri atau institusi 

ekonomi akibatnya fungsi media sebagai institusi sosial jadi terabaikan. 

Media sering kali mengabaikan kualitas produk yang mereka hasilkan demi 

mengejar keuntungan (Kansong 2009, hal. 5). Mufid (2005) meneguhkan 

asumsi ini: 

Bila selama ini media dilihat hanya dipengaruhi oleh 
aspek ideologi dan politis, maka ekonomi politik media 
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massa melihat media dalam keterpengaruhannya dengan 
ekonomi, walaupun pada beberapa titik masih 
diperdebatkan. (hal. 91) 

 

Media sebagai industri memang kemudian akan mengerucut pada 

ekonomi media. Studi tentang ekonomi media di Indonesia terbilang baru 

yaitu muncul pada tahun 2000-an. Dari sekian banyak definisi, salah satu 

definisi yang disebutkan Albarran dalam Kansong (2009): 

ekonomi media sebagai studi tentang bagaimana industri 
media menggunakan sumber-sumber yang terbatas untuk 
menghasilkan jasa yang didistribusikan kepada konsumen 
dalam masyarakat untuk memenuhi berbagai keinginan 
dan kebutuhan. (hal. 2) 

 

Sebagai institusi ekonomi, maka media bekerja berdasarkan 

rasionalitas ekonomi atau bisnis, yaitu mencari keuntungan. Radio sebagai 

media massa tentunya juga mengikuti tradisi dwi-karakter media massa 

ini. Radio sebagai institusi sosial dan radio sebagai industri atau institusi 

ekonomi. Untuk mendapatkan keuntungan dalam ekonomi media, radio 

juga berkompetisi tidak hanya dengan sesama radio tapi juga sesama 

media massa lain. Kompetisi antarindustri media adalah kompetisi 

memperebutkan khalayak dan pengiklan (Kansong, 2009, hal. 5). Dalam 

hal ini khalayak radio adalah para pendengar.  

Radio berupaya memancing keuntungan dari banyaknya jumlah 

pendengar dengan mengemas siaran semenarik mungkin. Tentunya sesuai 

segmentasi dan positioning yang telah dibentuk. Dengan menyajikan 

konten siaran yang menarik dan dibutuhkan oleh pendengar, maka radio 

berkesampatan besar mampu mencuri hati banyak pendengar. Semakin 
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banyak siaran radio meraih pendengar, semakin tergiur pengiklan untuk 

memasang iklan di radio tersebut. Keuntungan materiil yang didapatkan 

dari pengiklan ini yang akan dijadikan sebagai sumber kehidupan sebuah 

radio agar tetap bertahan. Sehingga sebuah institusi radio memang sangat 

bergantung pada keuntungan yang diberikan dari pendengar dan 

pengiklan. 

Berbicara mengenai ekonomi media, salah satu konsep yang 

menarik ditawarkan oleh Mosco dalam Mufid (2005) yaitu komodifikasi. 

Di mana Mosco mengidentifikasi empat bentuk komodifikasi yang salah 

satunya adalah komoditas khalayak. Komoditas khalayak adalah proses 

media untuk menghasilkan khalayak yang kemudian diserahkan kepada 

pengiklan. Jalan untuk menuju komoditas khalayak misalnya melalui 

program-program media yang digunakan untuk menarik khalayak untuk 

kemudian perusahaan yang akan mengakses khalayak tersebut akan 

memberikan imbalan materiil kepada media.  

Maka seolah yang terjadi adalah khalayak media yang 

diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan dari pengiklan yang 

digunakan sebagai penopang hidup media.  

Namun kembali pada empat identifikasi komodifasikasi Mosco, 

satu yang lain adalah komodifikasi isi yaitu proses mengubah pesan dan 

sekumpulan data ke dalam sistem makna sedemikian rupa sehingga 

menjadi produk yang bisa dipasarkan (Mufid 2005, hal. 88). Ini menjadi 

pelengkap bahwa dalam memandang radio sebagai industri, tidak hanya 
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mengkomodifikasikan pendengarnya untu meraih keuntungan. Namun 

juga sebisa mungkin mengkomodifikasi isi siaran agar bisa meraih 

keuntungan dari pengiklan. Sekaligus daya tarik bagi pendengar. 

Untuk itu radio sebagai industri juga melakukan hal sedemikian 

rupa. Radio akan tetap menjaga pendengarnya agar setia mengikuti setiap 

konten siaran yang disajikan. Siregar (2001) menuliskan, informasi dari 

radio tidak lain adalah alat pemikat agar radio memiliki daya tarik. 

Sehingga pada akhirnya pengelola radio akan merancang informasinya 

dalam bentuk program untuk selanjutnya mempunyai kepribadian dan 

identitas yang khas bagi radio itu sendiri. 

Maka menjadi relevan jika peran gatekeeper di sini pun juga 

digunakan untuk memenuhi logika ekonomi sebuah radio, di samping 

memenuhi idealismenya. Sebab dari gatekeeper lah yang akan menjaga 

konsistensi dan sisi menarik materi siaran sebelum disiarkan oleh penyiar. 

Tentu saja agar mengerucut pada segmentasi dan positioning yang telah 

dibentuk radio itu sendiri. Sehingga akan menjadi bermasalah jika peran 

gatekeeper ini ditiadakan. Terlebih lagi untuk radio yang berformat berita, 

yang dituntut untuk menyajikan berita secara akurat dan faktual.  
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I.6. Metodologi Penelitian 

I.6.1. Metode dan Fokus Penelitian 

Penelitian ini hendak menggambarkan peran gatekeeper dalam jurnalisme 

media radio. Dikarenakan gatekeeper merupakan elemen dari komunikasi massa 

yang menjadi ciri khas dari komunikasi massa itu sendiri, maka penelitian ini pas 

jika menggunakan metode penelitian studi kasus. Sebab metode penelitian studi 

kasus memang untuk penelitian yang bersifat unik dan akan memusatkan pada 

satu kasus secara intensif dan rinci Surachrnad (1982)8. Metode studi kasus 

berusaha menguji dan membongkar suatu fenomena, kasus maupun individu 

secara mendalam. Sehingga dengan metode studi kasus, peneliti ingin berfokus 

pada peran editor dan gatekeeper materi siaran di media radio. 

Dengan metode penelitian studi kasus, maka pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Ida (2011, hal. 21) menyebutkan bahwa 

„penelitian kualitatif lebih menekankan pada cara yang berbeda yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mengungkap (reveal) realitas sosial yang diamatinya dan 

komitmen politisnya terhadap metodologi yang  ditempuhnya‟. Dalam penelitian 

ini memang tidak akan mengungkap benar atau salah sebuah peran gatekeeper 

dalam jurnalisme di radio, sehingga pendekatan kualitatif yang menggunakan cara 

penelitian dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen dan 

literatur dirasa sejalan dengan penelitian ini. 

 

 

                                                             
8  Dalam http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/metode-penelitian-studi-kasus/ 
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I.6.2. Tipe Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hal ini 

selaras dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan peran gatekeeper dalam jurnalisme radio, yaitu Radio 

Merdeka FM Surabaya dan Suara Surabaya. 

 

I.6.3. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah pihak yang menjai gatekeeper dalam 

kedua media radio yang dipilih, yaitu editor di Radio Merdeka FM Surabaya dan 

gatekeeper di Radio Suara Surabaya. Mereka pula yang akan menjadi narasumber 

utama dalam pengumpulan data dan informasi nantinya. 

Selain itu aktivitas dalam editing dan gatekeeping juga menjadi objek 

penelitian ini. Sebab melalui observasi aktivitas tersebut juga akan didapatkan 

data atau informasi tentang peran gatekeeper dalam jurnalisme di media radio 

tersebut. 

1.6.4. Unit Analisis 

Unit analisis dari penelitian ini adalah narasi kualitatif yang dihasilkan dari 

transkrip wawancara, hasil observasi, dan studi dokumen dan literatur yang 

berkaitan dengan peran gatekeeper dalam jurnalisme radio, khususnya Radio 

Merdeka FM Surabaya dan Suara Surabaya. 
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I.6.5. Teknik Pengumpulan Data 

  Dengan metode penelitian studi kasus dan pendekatan kualitatif 

yang bertipe deskriptif, maka untuk teknik pengumpulan data, peneliti 

melakukan: 

1. Wawancara mendalam (indepth interview).  

Melalui wawancara mendalam dan terstruktur dengan narasumber akan 

didapatkan data primer untuk penelitian ini. Target narasumber untuk 

wawancara mendalam penelitian ini adalah orang/pihak yang menjadi 

gatekeeper, yaitu editor di Radio Merdeka FM Surabaya dan 

gatekeeper di Radio Suara Surabaya, head of program/station 

manager, direktur utama radio, dan penyiar radio. Pihak-pihak ini 

adalah narasumber utama. Untuk narasumber pendukung akan sangat 

memungkinkan ditemui saat peneliti di lapangan. 

2. Observasi 

Melalui observasi, peneliti akan lebih mendapatkan gambaran secara 

jelas dan detail tentang aktivitas yang berkaitan dengan peran 

gatekeeper. Seperti bagaimana proses pemilihan berita atau informasi 

yang layak untuk disiarkan hingga proses penyeleksian. Untuk 

observasi sendiri dilakukan di masing-masing radio dengan melihat 

dan mengamati langsung dalam setiap tahapan editing dan gatekeeping 

materi untuk disiarkan. Hal ini untuk memadukan antara data atau 

informasi yang didapat dari narasumber dengan apa yang terjadi dalam 

praktiknya. 
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3. Studi dokumen dan literatur 

Untuk mendapatkan data atau informasi pendukung, peneliti juga akan 

melalukan studi dokumen dan literatur. Dokumen dan literatur yang 

akan diteliti adalah yang berkaitan dengan peran gatekeeper dalam 

radio. Bisa berupa data atau informasi resmi dari instansi radio terkait, 

buku-buku, jurnal, artikel internet, dan penelitian lain yang relevan. 

I.6.6. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data atau informasi yang telah didapat melalui teknis 

pengumpulan data, maka selanjutnya untuk analisis data terlebih dahulu akan 

dilakukan adalah mentranskrip hasil wawancara mendalam. Dari situ akan 

diketahui poin-poin yang merujuk pada inti dari penelitian ini. Setelah itu, peneliti 

akan mencocokkan apa yang telah dikatakan narasumber dalam wawancara 

mendalam dengan observasi langsung.  

Apabila data atau informasi telah terhimpun, maka selanjutnya akan 

dihubungan dengan studi dokumen dan literatur yang sudah ada. Dari sini 

kemudian akan ditarik dalam 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. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana 

yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang vaTerdapat dua hama 
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