
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Google Maps 

Google Maps adalah sebuah paket lengkap untuk menciptakan suatu 

rancangan sistem aplikasi yang berkenaan dengan pemetaan atau petunjuk suatu 

lokasi, kita bisa berkreasi dengan berbagai fitur yang disediakan oleh Google 

Maps, memanfaatkan layanan Maps Application Programming Interface (API)  

perancang sistem Aplikasi bisa menghemat waktu karena tidak membuat peta dari 

awal. Kita berhak menentukan apa-apa saja yang ingin ditampilkan pada Maps 

dan menentukan lokasi sesuai keinginan kita sebagai pengguna Google Maps API. 

Google  Maps  merupakan  salah  satu  fasilitas dari Google yang  

menyediakan layanan  pemetaan   suatu   daerah.   Pemetaan   tersebut  dilengkapi   

dengan berbagai kemampuan dan mudah digunakan. Kelengkapan lain  

pendukung  peta  tersebut  seperti layanan informsi bisnis, jasa, layanan public, 

jalan, lokasi, dan lain-lain (Febrian, 2008).  Google Maps adalah suatu library 

yang berbentuk JavaScript. Cara membuat Google Maps untuk ditampilkan pada 

suatu web atau blog sangat mudah, hanya dengan membutuhkan pengetahuan 

mengenai HTML serta JavaScript, serta koneksi Internet. Dengan menggunakan 

Google Maps kita dapat menghemat waktu dan biaya untuk membangun aplikasi 

peta digital sehingga kita dapat fokus hanya pada data-data yang akan 

ditampilkan. Dengan kata lain, dengan hanya membuatan suatu data atau atribut 

dan peta yang akan ditampilkan adalah milik Google sehingga tidak dipusingkan 

dengan membuat peta suatu lokasi. 

Melalui fitur Google Maps, pengguna internet dapat mengakses informasi 

grafis berikut: 

1. Satellite Maps  

Pengguna dapat menikmati gambar satelit planet bumi. Pengguna juga 

dapat menikmati foto satelit lebih detail lengkap dengan cara zooming 

pada bagian peta yang diinginkan.  

 



7 

 

2. Hasil Pencarian Integrasi  

Mencari lokasi, bisnis, peta buatan pengguna dan real estate.  

3. Draggable Maps  

Peta digital mapping yang dragable (bisa digeser) dengan bantuan mouse.  

4. Terrain Maps (Peta Topograpi)  

Terrain Maps menyediakan informasi fitur peta fisik atau peta topograpi 

yang biasa disediakan buku peta Atlas. 

5. Earth Map  

Earth Map menyediakan informasi peta bumi dimana akan tampak bumi 

secara utuh dan bila di-zoom akan terlihat awan yang menyelimuti bumi 

beserta pulau dan lautan yang tampak nyata dari ketinggian.  

6. My Location  

Dengan fitur ini pengguna dapat mengetahui letak dimana lokasi dari  

pengguna tersebut. 

2.1.1.  Application Programming Interface (API) 

Merupakan suatu fungsi untuk membangun sebuah perangkat lunak untuk  

memudahkan Developers mencipatakan suatu program aplication untuk  

diintegrasikan dengan perangkat lunak yang lain. API dapat dikatakan sebagai 

penghubung suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya yang memungkinkan aplikasi 

dengan aplikasi lainnya dapat saling berhubungan dan berinteraksi. 

API atau Application Programming Interface bukan hanya satu set class 

dan method atau fungsi dan signature yang sederhana. Akan tetapi API, yang 

bertujuan utama untuk mengatasi “clueless” dalam membangun software yang 

berukuran besar, berawal dari sesuatu yang sederhana sampai ke yang kompleks 

dan merupakan perilaku komponen yang sulit dipahami. Secara sederhana dapat 

dipahami dengan membayangkan kekacauan yang akan timbul bila mengubah 

database atau skema XML. Perubahan ini dapat dipermudah dengan bantuan API 

(Tulach, 2008). 

Google juga menyediakan layanan Google Maps API yang memungkinkan 

para pengembang untuk mengintegrasikan Google Map ke dalam website atau 



8 

 

perangkat aplikasi masing-masing dengan menambahkan data point sendiri. Agar 

aplikasi Google Maps dapat muncul di web atau aplikasi, diperlukan adanya API 

key. API key merupakan kode unik yang digenerasikan oleh Google untuk suatu 

website tertentu, agar server Google Maps dapat mengenali. 

Pada Google Maps API terdapat 4 jenis pilihan model peta yang 

disediakan oleh Google, diantaranya adalah: 

1. Roadmap  

Yang sering dipilih untuk menampilkan peta biasa 2 dimensi, karena 

relatif lebih ringan. 

2. Satellite  

Untuk menampilkan foto satelit. 

3. Terrain  

Untuk menunjukan relief fisik permukaan bumi dan menunjukan seberapa 

tingginya suatu lokasi, misalnya akan menunjukan gunung dan sungai 

dengan ketinggian masing-masing.  

4. Hybrid  

Menunjukkan foto satelit yang diatasnya tergambar pula apa yang tampil 

pada Roadmap (jalan dan nama kota). 

 

2.1.2. Google Maps API pada Android 

Pada sistem operasi berbasis Android kita bisa memanfaatkan GPS yang 

sangat memudahkan kita dalam menentukan lokasi maupun menentukan suatu 

lokasi tertentu atau dikenal dengan LBS (Location Based Service), API pada 

Android berfungsi untuk memudahkan manipulasi data pada peta kedalam 

aplikasi berbasis Andorid. 

Location Based Service (LBS) atau layanan berbasis lokasi adalah istilah 

umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk 

menemukan lokasi perangkat yang kita gunakan (Safaat H, 2011). Dua unsur 

utama LBS adalah: 

1. Location Manager (API Maps)  

Meneyediakan tool/source untuk LBS, Application Programming 
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Interface (API) Maps menyediakan fasilitas untuk menampilkan, 

memanipulasi peta beserta feature-feature lainnya seperti tampilan satelit, 

street (jalan), maupun gabungannya. Paket ini berada pada 

com.google.android.maps.  

2. Location Providers (API Locations)  

Menyediakan teknologi pencarian lokasi yang digunakan oleh perangkat. 

API Location berhubungan dengan data GPS dan data lokasi real-time. 

Dengan Location Providers kita dapat menentukan lokasi kita saat ini, 

Track gerakan atau perpindahan, serta kedekatan dengan lokasi tertentu 

dengan mendeteksi perpindahan.  

Pada dasarnya, penentuan posisi itu menggunakan teknologi Assisted GPS 

(A-GPS), yaitu sebuah teknologi yang menggunakan sebuah server bantu untuk 

mempercepat waktu yang diperlukan dalam menentukan sebuah posisi 

menggunakan perangkat GPS dengan memberi tahu unit GPS satelit mana saja 

yang sebaiknya layak untuk langsung didengarkan daripada harus mendeteksi 

seluruh satelit yang ada sehingga dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan secara 

signifikan untuk menentukan posisi saat ini yang juga disebut sebagai Time to 

First Fix (TTFF) dan Location Based Service (LBS), dimana beberapa BTS 

mengukur posisi suatu device dengan prinsip triangulasi. 

Pengguna memiliki suatu perangkat (misalnya GPS), maka GPS akan 

mengirimkan parameter posisi pengguna (melalui aplikasi klien) ke WMS melalui 

jaringan nirkabel, WMS akan merespon dengan memproses data posisi tadi ke 

dalam database, kemudian data dapat diterima dari database (misalkan Google 

Maps). Terakhir, data yang diminta akan dikirimkan kembali ke aplikasi klien 

sebagai peta dalam bentuk gambar. 
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2.2. Android 

2.2.1. Sejarah Android 

Sistem operasi berbasis android milik Google ini dikenal sangat populer di 

kalangan Developers karena sistem operasi perangkat mobile ini gratis untuk 

modifikasi oleh pengembang tampa harus meminta izin atau membeli licensi 

kepada pihak pemilik. 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mereka. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan 

pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel/ smartphone. 

Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 

konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak dan telekomunikasi, 

termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia 

(Susanto, 2011). 

Android dipuji sebagai “platform mobile pertama yang Lengkap, Terbuka 

dan Bebas”. 

1. Lengkap (Complete Platform): Para desainer dapat melakukan pendekatan 

yang komprehensif ketika mereka sedang mengembangkan platform 

Android. Android merupakan sistem operasi yang aman dan banyak 

menyediakan tools dalam membangun software dan memungkinkan untuk 

peluang pengembangan aplikasi. 

2. Terbuka (Open Source Platform): Platform Android disediakan melalui 

lisensi open source. Pengembang dapat dengan bebas untuk 

mengembangkan aplikasi. Android sendiri menggunakan Linux Kernel 

2.6. 

3. Bebas (Free Platform): Android adalah platform/ aplikasi yang bebas 

untuk developer. Tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk dikembangkan 

pada platform Android. 
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2.2.2. Android SDK (Software Development Kit)  

Android SDK adalah tools API (Application Programming Interface) yang 

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Android merupakan subset perangkat 

lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi, midlleware dan aplikasi kunci 

yang di-release oleh Google. Saat ini disediakan Android SDK sebagai alat bantu 

dan API untuk mulai mengembangkan aplikasi Android menggunakan bahasa 

pemrograman Java. 

 

2.3. Unifield Modelling Language (UML) 

UML merupakan salah satu model bahasa untuk mempersentasikan bentuk 

rancangan sistem Aplikasi secara terstruktur sehingga alur kerja sistem bisa di 

mengerti dengan mudah, pengambaran sistem dengan tools UML menggunakn 

diagram agar setiap rincian rancangan dapat dilihat secara berurutan. 

Menurut Fowler (2004), UML (Unified Modeling Language) adalah 

kumpulan notasi grafis yang membantu dalam menggambarkan dan merancang 

system perangkat lunak, khususnya system perangkat lunak yang dibangun 

dengan object oriented.  

UML menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai 

aspek dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara 

lain: 

1. Diagram use case (use case diagram). 

2. Diagram aktivitas (activity diagram). 

3. Diagram sekuensial (sequence diagram). 

4. Diagram kelas (class diagram). 

5. Diagram kolaborasi (collaboration diagram). 

6. Diagram statechart (statechart diagram). 

7. Diagram komponen (component diagram). 

8. Diagram deployment (deployment diagram). 
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2.3.1. Use Case Diagram 

Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di 

dalam sebuah sistem infirmasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-

fungsi itu (Rosa & Salahuddin, 2013).  

Berikut simbol serta keterangan dari use case diagram  dilihat pada Tabel 

2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

Actor 

Actor adalah segala sesuatu yang 

berinteraksi langsung dengan sistem 

aplikasi komputer, seperti orang, benda 

atau lainnya. Tugas actor adalah 

memberikan informasi kepada sistem 

dan dapat memerintahkan sistem agar 

melakukan sesuatu tugas. 

 

Use Case 

Use case digambarkan sebagai 

lingkaran elips dengan nama use case 

dituliskan didalam elips tersebut. 

 

Assosiation 

Relationship 

Asosiasi digunakan untuk 

menghubungkan actor dengan use case. 

Asosiasi digambarkan dengan garis 

yang menghubungkan Actor dengan 

Use case. 

 Generalization 

Relationship 

Generalization menunjukkan hubungan 

antara elemen yang  lebih umum ke 

elemen  yang  lebih  spesifik. 
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Tabel 2.1 Use Case Diagram(Lanjutan). 

 

2.3.2. Activity Diagram  

Menurut (Rosa dan Salahuddin, 2013) diagram aktivitas atau activity 

diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem 

atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu 

diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas 

sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

sistem. 

Berikut adalah simbol activity diagram dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram 

 

Simbol Nama Keterangan 

 

<<extend>> 

 

Extend Relationship 

Extend menunjukkan bahwa 

suatu bagian dari elemen di 

garis tanpa panah bisa 

disisipkan kedalam elemen 

yang ada di garis dengan 

panah.    

 

<<include>> 

 

Include  Relationship 

Include menunjukkan suatu 

bagian  dari  elemen  (yang  

ada  digaris  tanpa  panah) 

memicu eksekusi bagian 

dari elemen lain (yang ada 

di garis dengan panah) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Action 

State dari sistem yang 

mencerminkan eksekusi dari 

suatu aksi. 
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Tabel 2.2 simbol activity diagram (Lanjutan). 

Simbol Nama Keterangan 

 
Start State 

Bagaimana objek 

dibentuk atau diawali. 

 

End State 

Bagaimanaobjek  

dibentuk dan 

dihancurkan. 

 
Process 

Pilihan untuk 

mengambil keputusan. 

 

Fork Node 

Satu aliran yang pada 

tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa 

aliran. 

 

2.3.3. Sequence Diagram  

Diagram sekuen menggambarkan kelakuakn objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan diagram sekuen maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat diagram 

sekuen juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case (Rosa & 

Salahuddin, 2013). 

Sequence diagram dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3  Simbol Diagram Sequence 

Simbol Nama Keterangan 

 

Object 

Object merupakan instance dari 

sebuah class dan dituliskan tersusun 

secara horizontal. 

Digambarkan sebagai sebuah class 

(kotak) dengan nama obyek 

didalamnya yang diawali dengan 

sebuah titik koma 

 

Actor 

Actor dapat berkomunikasi atau 

berinteraksi dengan sistem. 

 

Lifeline 

Lifeline mengindikasikan 

keberadaan sebuah object dalam 

basis waktu. Notasi untuk Lifeline 

adalah garis putus-putus vertical 

yang ditarik dari sebuah obyek. 

 

Activation 

Activation dinotasikan sebagai 

sebuah kotak segi empat yang 

digambar pada sebuah lifeline. 

Activation mengindikasikan sebuah 

obyek yang akan melakukan sebuah 

aksi. 

 

 

message Message 

Message, digambarkan dengan anak 

panah horizontal antara Activation. 

Message mengindikasikan 

komunikasi antara object-object. 

 

 

Object 1 
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2.4. Metode Waterfall 

Saat ingin membuat sistem aplikasi kita membutuhkan metode agar sistem 

aplikasi dibuat sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga aplikasi nantinya 

menjadi sebuah perangkat lunak yang bisa membantu mengurangi permasalahan 

yang ada. 

Metode rekayasa peranti lunak yang digunakan peneliti adalah Metode 

waterfall. Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam 

membangun software (Pressman, 2010). Berikut ini gambaran dari waterfall 

model. 

Berikut Fase-fase dalam model waterfall menurut referensi Pressman pada 

Gambar 2.1 berikut ini. 

Communication

-project initiatiom

-requirements 

gathering

Planning

-estimating

-scheduling

-tracking

Modeling

-analysis

-design

Construction

-code

-test

Deployment

-delivery

-support

-feedback
 

Gambar 2.1 Waterfall Pressman 

 

2.5. Sejarah Berdirinya PWI dan SPS  

Pada 9 Februari 1946, sewaktu pasukan Inggris dan Belanda sedang 

meningkatkan operasi pendaratan dan pendudukan di berbagai daerah republik, 

serta terus meningkatkan strategi pengekangannya, wartawan-wartawan 

Republiken mengadakan kongres pertamanya di Surakarta untuk membentuk 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pada pertemuan mendirikan PWI itu,  

selain wartawan dari daerah republik, juga hadir wartawan-wartawan yang 

berhasil lolos dari daerah-daerah pendudukan dan dari incaran serdadu 

Sekutu/Belanda.  Pada masa perang kemerdekaan sejak deklarasi kemerdekaan 

sampai saat berlangsungnya perundingan KMB, para tokoh PWI berhasil 

melangsungkan tiga kali kongres. Kongres pertama di Surakarta, 9-10 Februari 

1946, menghasilkan pengurus yang diketuai Mr. Sumanang, diperkuat Sudarjo 
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Tjokrosisworo, Sjamsuddin Sutan Makmur, B.M. Diah, Sumantoro, Ronggo 

Danukusumo, Djawoto dan Harsono Tjokroaminoto. Kongres kedua di kota 

Malang, 23-24 Februari 1947, menetapkan pengurus baru terdiri Usmar Ismail 

sebagai ketua, dibantu Djamal Ali, Sudarjo Tjokrosisworo, Sumanang, dan lain-

lain. Usmar Ismail mengundurkan diri tidak lama kemudian, diganti Sumanang. 

Sumanang juga kemudian mundur, diganti Djawoto, waktu kepala kantor berita 

Antara pusat di Yogyakarta. Pada kongres ketiga di Yogyakarta, 7-9 Desember 

1949, Djawoto terpilih kembali sebagai ketua, dibantu Djamal Ali, Darsjaf 

Rachman, Mashud dan lan-lain. 

Pada kongres PWI pertama di Surakarta, para wartawan pergerakan sudah 

memikirkan pentingnya upaya di bidang pengusahaan pers demi kelangsungan 

hidup pers sebagai alat perjuangan dan pembangunan bangsa. Mengingat 

kepentingan inilah peserta kongres sepakat untuk membentuk panitia berjumlah 

10 orang. Dibentuknya panitia tersebut mendorong  lahirnya Serikat Perusahaan 

Suratkabar (SPS) di Yogyakarta pada 8 Juni 1946 (namanya kemudian menjadi 

Serikat Penerbit Suratkabar). Anggota  pengurus SPS pada saat pembentukannya 

termasuk wartawan-wartawan pergerakan seperti Sjamsuddin Sutan Makmur, 

Djamal Ali, Ronggo Danukusumo dan Sumanang (pwiriau.org).  

 

2.6. Sejarah PWI Riau 

Pada tahun 1963 sejumlah insan pers Pekanbaru yang selama ini masih 

berjalan sendiri sendiri secara individu, mulai menunjukan hasrat untuk 

berhimpun dibawah payung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Bumi 

Lancang Kuning ini. Waktu itu PWI sudah berusia 17 tahun, sedang di sebagian 

besar ibukota sudah berdiri cabang atau perwakilan PWI. Di Pekanbaru saat itu 

baru ada 11 orang wartawan yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota biasa. 

Mereka adalah Aspan Diar, A. Moesi Hadjads, Moeslim Roesli, Noerbahrij 

Joesoef, Haroen Al Rasyid, A. Syamari Siregar, Mawardiittam, A. Rachman 

Yunus, G.N.T Ilyas, Boer Simoboer Adam dan Wan Sajafruddin Idrus. Adapun 

persyaratan untuk mendirikan sebuah perwakilan PWI minimal perlu 5 anggota 

biasa, sedang untuk cabang 10 anggota biasa. 
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Pada awal 1963, mereka mulai mengadakan pertemuan informasi secara 

terpisah dan belum teratur, untuk menghimpun serta untuk menyatukan pendapat 

dan hasrat untuk berorganisasi. Mereka membicarakan langkah dan upaya untuk 

mendirikan PWI Riau. Rapat-rapat secara maraton mulai diadakan sejak Januari 

hingga April 1963, mengingat kongres PWI XI akan diadakan 13-16 Agustus 

1963 di Jakarta. Noerbahrij Joesoef dan kawan-kawan bekerja keras untuk 

mempersiapkan laporan tentang keadaan pers dan kewartawanan di Riau saat itu, 

berikut persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan oraganisasi PWI di daerah. 

Untuk mematangkan rencana dan mencari anggota tambahan, dibentuklah 

panitian persiapan, diketuai oleh Aspan Diar (Suluh Indonesia) dan A, Moeis 

Hadjads (Sinarmasa). Sebuah koensep persiapan pembentuk perwakilan, yang 

dilengkapi dengan segala data keadaan persuratkabaran dan jumlah wartawan di 

Riau, disusun dengan rapi. Semua bahan itu dikirim ke PWI pusat di jalan Medan 

Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, untuk dapat diajukan dan dimusyawarahkan 

dalam kongres, dengan harapan mendapat persetujuan. 

Tanggal 27 Maret 1963 PWI pusat menetapkan sejumlah nama wartawan 

Pekanbaru yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi “Pengurus 

Perwakilan Sementara PWI Pekanbaru” (belum disebut Riau). Hal itu disambut 

baik oleh insan pers Pekanbaru walaunpun belum disahkan oleh kongres. 

Sementara itu dibentuklah pengurus Perwakilan Sementara PWI Riau dengan 

susunan sebagai berikut: Aspan Diar – Ketua, A. Moeis Hadjads – Wakil Ketua, 

Noerbahrij Joesoef – Sekretaris, G.N.T. Ilyas – Wakil Sekretaris, Harun Al Rasyid 

– Bendahara, dilengkapi dua Komisaris, A. Rachman Junus XI Agustus 1963. 

Sesegeranya status Perwakilan PWI Pekanbaru definitif disahkan kongres nanti, 

maka pemgurus harus mengadakan rapat anggota untuk memilih pengurus 

perwakilan definitif. 

Tanggal 16 Juli 1963 diterima sepucuk telegram dari Panitia Kongres PWI 

XI, yang memperbolehkan PWI Perwakilan Sementara Pekanbaru mengikuti 

kongres dengan setatus sebagai peninjau, dan semua biaya penginapan dan makan 

peserta menjadi tanggung jawab PWI Perwakilan Sementara Pekanbaru. 

Walaupun atas beban sendiri dan dengan status peninjau tampa hak suara, 
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mengingat pentingnya arti Kongres yang akan membicarakan status PWI 

Pekanbaru itu, maka disepakatilah untuk mengirimkan dua wakil ke Kongres, 

yakni A. Moeis Hadjads dan A. Rachman Junus. Mereka membaca konsep 

persiapan pendirian PWI Perwakilan sebagaimana telah dikirimkan terdahulu 

kepada pengurus PWI Pusat. Alhamdulillah berkat pendekatan dan lobby yang 

merka lakukan secara intensif, baik didalam maupun diluar sidang usul diterima 

dan Kongres menyetujui pendirian PWI Perwakilan Pekanbaru dengan catatan, 

susunan pengurus perlu dimatangkan lebih lanjut sesuai dengan PD/PRT. 

Seminggu kemudian (23 Agustus 1963) diadakan rapat anggota untuk 

memilih pengurus PWI Perwakilan Pekanbaru yang definitif. Belum sempat hasil 

putusan rapat itu diusulkan ke Jakarta, terdengar kabar mengenai pemindahan 

ibukota Provinsi Riau dari Tanjung pinang ke Pekanbru. Berdasarkan informasi 

itu, tanggal 25 Oktober 1963, diadakan rapat anggota susulan untuk merobah 

konsep pendirian PWI Perwakilan Pekanbru menjadi Perwakilan Riau (H. 

Rosihan Anwar, 2005). Menurut Pasal 4 tentang Tujuan dan Upaya, Tujuan PWI 

adalah: 

1. Tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Terwujudnya kehidupan Pers Nasional yang merdeka, profesional, 

bermartabat, dan beradab. 

3. Terpenuhinya hak publik memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan 

benar. 

4. Terwujudnya tugas   pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

 

2.7.  Keanggotaan PWI 

1.  Pasal 6 

a. PWI beranggotakan Wartawan Indonesia  yang melaksanakan kegiatan 

jurnalistik dan orang yang berjasa kepada organisasi.  

b. Pola keanggotaan bersifat stelsel aktif, organisasi aktif merekrut  

 anggota. 
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2. Pasal 7 

1. Keanggotaan PWI terdiri atas: 

a.  Anggota Muda. 

b.  Anggota Biasa. 

c.  Anggota Luar Biasa. 

d.  Anggota Kehormatan. 

3. Pasal 8 

a. Syarat-syarat  menjadi Anggota Muda adalah: 

1. Bekerja sebagai wartawan pada perusahaanmedia yang berbadan 

hukum. 

2. Tidak pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak 

pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi 

kewartawanan. 

b. Untuk menjadi Anggota Biasa PWI seseorang harus memenuhi 

persyaratan. 

1. Mempunyai sertifikat Kompetensi atau dinyatakan Kompeten oleh 

PWI Pusat. 

2. Sudah  menjadi  Anggota  Muda PWI  selama 2 (dua) tahun. 

3. Mengajukan permohonan peningkatan status keanggotaan. 

4. Menjalankan profesi kewartawanan secara aktif. 

5. Bekerja  pada perusahaan media yang berbadan hukum. 

6. Tidak  dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri karena 

melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan 

profesi kewartawanan dan asas serta tujuan PWI. 

7. Anggota  Biasa  yang  tidak  aktif  lagi melakukan kegiatan 

jurnalistik dapat menjadi Anggota Luar Biasa. 

8. Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan PWI 

seseorang (Warga Negara Indonesia) harus berjasa luar biasa bagi 

perkembangan Pers Nasional, khususnya PWI. 
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4.  Pasal 9 

1. Setiap Anggota PWI berkewajiban: 

a. Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta 

keputusan-keputusan organisasi. 

b. Menjaga  kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi; 

c. Menaati Kode Etik Jurnalistik. 

d. Membayar uang iuran. 

5.  Pasal 10 

Anggota PWI dilarang menjadi anggota organisasi wartawan lainnya yang 

berbadan hukum di tingkat nasional dan daerah.  

6.  Pasal 10 

a. Anggota Biasa berhak: 

1. Menghadiri Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota dan Konferensi 

Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota. 

2. Mengemukakan pendapat serta mengajukan usul dan saran. 

3. Memilih dan dipilih menjadi pengurus jika memenuhi persyaratan. 

4. Memberikan suara pada pengambilan keputusan yang dilakukan 

melalui pemungutan suara. 

b. Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan dapat 

diundang menghadiri Kongres, Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota, 

dan Konferensi Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta dapat  mengemu-

kakan pendapat dan mengajukan usul atau saran. 

c. Setiap Anggota PWI berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara 

yang dihadapi berkenaan dengan profesi kewartawanannya. 

 

2.8. Istilah Pers 

Pengertian Pers menurut UU Pers No. 40 Tahun 1999, Pers adalah 

lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan 

jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gambar dan 
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suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan 

media elektronik, media cetak dan segala jenis saluran yang tersedia. 

Istilah pers berasal dari kata persen bahasa Belanda atau press bahasa 

Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus 

ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas 

(Susanto; Hukum Pers di Indonesia. 2010). dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

pers diartikan: 

1. Usaha percetakan dan penerbitan. 

2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita. 

3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio. 

4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita. 

5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan 

film. 

Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang 

juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata pers atau press 

mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang 

cetakan. Tetapi sekarang, kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua 

kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun 

berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik. 

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam 

arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang 

menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan 

barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut 

kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media 

elektronik seperti radio, televisi maupun internet (Susanto, 2010:20). 

 

2.9.  Kode Etik Jurnalistik (KEJ)  

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia 

yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk 

memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan 
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meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan 

pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, 

tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. 

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers 

menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan 

terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. 

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk 

memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan 

moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan 

publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan 

Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik: 

1. Pasal 1 

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang 

akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 

2. Pasal 2 

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam 

melaksanakan tugas jurnalistik. 

3. Pasal 3 

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara 

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta 

menerapkan asas praduga tak bersalah. 

4. Pasal 4 

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan 

cabul. 

5. Pasal 5 

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban 

kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi 

pelaku kejahatan. 

6. Pasal 6 

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima 

suap. 



24 

 

7. Pasal 7 

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber 

yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, 

menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the 

record” sesuai dengan kesepakatan. 

8. Pasal 8 

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan 

prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, 

ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan 

martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 

9. Pasal 9 

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan 

pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 

10. Pasal 10 

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita 

yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada 

pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 

11. Pasal 11 

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara 

proporsional. 

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan 

Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi 

wartawan dan atau perusahaan pers. (Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006). Pertama 

kali kode etik jurnalistik dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 

menetapkan antara lain:  

1. Berita diperoleh dengan cara yang jujur.  

2. Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan 

(check and recheck). 

Kode etik jurnallistik ini kemudian ditetapkan sebagai kode etik yang berlaku bagi 

seluruh wartawan Indonesia. Penetapan dilakukan Dewan Pers sebagaimana 

diamanatkan UU No. 40 Tahun 1999 melalui SK Dewan Pers No.1/SK-DP/2000. 
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2.10  Wartawan 

Pasal 1 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa wartawan 

adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam Kamus 

Besar Indonesia, wartawan diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mencari 

dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, atau televisi. 

Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, kata wartawan 

diartikan journalist atau reporter, (Edy Susanto, hal 21). Wartawan adalah mereka 

yang mereka bertugas mencari, mengumpulkan, mengolah dan menulis karya 

jurnalistik, dan tercatat sebagai staff sebuah penerbitan. (Aceng Abdullah, Press 

Relation, hlm.17). 

 

2.11  Black Box Testing 

Black Box testing (pengujian kotak hitam) menurut Shalahuddin dan Rosa 

(2013) adalah menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa 

menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Black Box Testing bukanlah solusi alternatif dari 

White Box Testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang 

tidak dicakup oleh White Box Testing. Pengujian dapat dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang fungsional program melalui kuesioner 

dan perhitungannya dilakukan dengan Rumus. 

Persentase   berhasil      awaban berhasil
 umlah pertanyaan

                (2.1) 

 

Berikut kerangka dari pertanyaan dari Black Box Testing yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Kerangka Pengujian Black Box 

NO 
Deskripsi 

Pengujian 

Prosedur 

Pengujian 

Data 

Masukkan 

Hasil 

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 

Aktor 

1 Menu A     

2 Menu B     

3 Menu C     

4 dst     

 


