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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Dalam pembahasan kerangka teori ini dalah bertujuan untuk 

memperlihatkan dan memperjelaskan konsep-konsep teori yang digunakan 

dan berhubungan dengan masalah-masalah penelitian ini sebagai berikut:  

1. Pengertian Persepsi  

Dalam bahasa inggris, persepsi adalah perception, yaitu cara 

pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan 

daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang 

direspon melalui panca indra, daya ingat, dan daya jiwa
8
. 

Menurut Pareek, persepsi merupakan sebagai proses menerima, 

menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan 

reaksi kepada rangsangan panca indra atau data
9
. 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses 

pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu 

melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris
10

. Namun proses itu 

tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan 

proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi 

tidak dapat lepas dari proses pengindraan, dan proses pengindraan 

merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. 

Proses pengindraan akan berlangsung setiap saat, pada waktu 

individu menerima stimulus melalui alat indra, yaitu melalui mata sebagai 

alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat 

pembau, lidah sebagai alat pengecapan, kulit pada telapak tangan sebagai 

alat perabaan, yang kesemuanya merupakan alat indra yang digunakan 

untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indra tersebut merupakan 

alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Stimulus yang di 

                                                             
8
 Rosleny Marliany, Psikologi umum, (Bandung: Pustaka Setia,2010), hal. 87 

9
 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hal. 446 

10
 Bimo Wilgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 99 
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indra itu kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan. 

Sehingga individu meyadari, mengerti tentang apa yang di indra itu, dan 

proses ini disebut persepsi.  

Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga dapat 

datang dari dalam individu sendiri. Namun demikian, terbesar stimulus 

datang dari luar individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi dapat 

melalui macam-macam alat indra yang ada pada diri individu, tetapi 

sebagai persepsi melalui alat indra penglihatan.  

2. Faktor-faktor yang Berperan dalam Persepsi 

Dalam persepsi individu mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus 

tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Dengan 

demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor 

yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang 

berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, 

yaitu
11

. 

a. Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, 

tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan 

yang berlangsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai 

reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.  

b. Alat indra, syaraf dan pusat susunan syaraf 

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat 

untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susuanan 

syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk 

mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. 
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c. Perhatian  

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian. Yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan 

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.  

3. Persepsi Sosial 

Persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang 

menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial 

individu merupakan proses pencapaian pengetahuan dan proses berfikir 

tentang orang lain, missal berdasar pada cirri-ciri fisik, kualitas, bahkan 

pada kepribadiannya
12

. Individu membangun gambaran tentang orang lain 

dalam upayah menetapkan memungkinkan, meramalkan, dan mampu 

mengelola dunia sosialnya. 

Menurut Osgood, Suci, dan Tanenbaum dalam penelitiannya yang 

dikenal dengan differential sematic, terdapat tiga dimensi dasar didalam 

persepsi sosial, yaitu dimensi evaluasi (baik buruk), dimensi potensi 

(lemah kuat), dan dimensi aktivitas (aktif pasif)
13

. 

Secara umum, persepsi sosial atau persepsi interpersonal dapat 

didefenisikan sebagai suatu proses pamahaman terhadap suatau realitas 

sosial. Dalam wacana yang lebih khusus, Baron Byrne menjelaskan bahwa 

persepsi sosial adalah usaha-usaha seseorang untuk memahami orang lain, 

dalam rangka memperolah gambaran menyeluruh tentang intensi, 

kepribadian, dan motif-motif yang melingkupi diri orang lain tersebut. 

Robins yaitu mengemukakan bahwa persepsi sosial adalah persepsi dalam 

diri seseorang yang menunjukan organisasi dan interpretasi terhadap 

kesan-kesan indrawi, dalam usaha untuk memberi makna terhadap orang 

lain sebagai objek persepsi.  

 

                                                             
12

 Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, (Bandung: Rosdakarya, 2010), 

hal. 37 
13

 Agus Abdul Rahman, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 81 
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4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Sosial 

Robin mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang 

memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang. 

Faktor-faktor itu adalah faktor penerima (the perceiver), situasi (situation), 

dan objek sasaran (the target)
14

. 

a. Faktor penerima  

Apabila seseorang mengamati orang lain menjadi objek sasaran 

persepsi dan mencoba untuk memahaminya, tidak dapat disangka 

bahwa pemahaman sebagai suatu proses kognitif akan sangat 

dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seseorang pengamat. Di 

antara karakteristik kepribadian utama itu adalah konsep diri, nilai, dan 

sikap, pengalaman dimasa lalu, dan harapan-harapan yang terdapat 

dalam dirinya.  

Seseorang yang memiliki konsep diri (self konsept) tinggi dan 

selalu merasa diri secara mental dalam keadaan sehat, cenderung 

melihat orang lain dari sudut tinjauan yang bersifat positif dan 

optimistic, dibandingkan seseorang yang memiliki konsep diri rendah. 

Nilai dan sikap seseorang tidak pula lagi memberi sumbangan bagi 

pendapat seseorang tentang orang lain.  

b. Faktor situasi  

Pengaruh faktor situasi dalam proses persepsi sosial dapat dipilah 

menjadi tiga , yaitu seleksi, kesamaan, dan organisasi. Secara alamiah, 

seseorang akan lebih memusatkan perhatian pada objek-objek yang 

dianggap lebih disukai, ketimbang objek-objek yang tidak disukainya. 

Proses kognitif semacam itu lazim disebut dengan seleksi informasi 

tentang keberadaan suatu objek, baik yang bersifat fisik maupun sosial.  

Unsur kedua dalam faktor situasi adalah kesamaan. Kesamaan 

adalah kecenderungan dalam proses persepsi sosial untuk 

mengklasifikasikan orang-orang kedalam suatu kategori yang kurang 

lebih sama. Dalam hal ini, terdapat kecenderungan dalam diri manusia 
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untuk menyesuaikan orang-orang lain atau objek-objek fisik kedalam 

skema struktural yang telah ada dalam dirinya. Pada kontes relasi 

sosial dengan orang lain, seringkali individu mengelompokkan orang 

lain kedalam streotif tertentu, seperti berdasar pada latar belakang jenis 

kelamin, status sosial dan etnik.  

Kemudian sebagai unsur ketiga dalam faktor situasi adalah 

organisasi perseptual. Dalam proses persepsi sosial, individu 

cenderung untuk memahami orang lain sebagai objek persepsi ke 

dalam sistem yang besifat logis, teratur, dan runtut. Pemahamn 

sistematik semacam itu biasa disebut dengan organisasi perseptual. 

Apabila seseorang menerima informasi maka ia mencoba untuk 

menyesuaikan informasi itu kedalam pola-pola yang telah ada.  

c. Faktor objek  

Selain faktor kepribadian penerima dan faktor situasi, proses 

pembentukan persepsi sosial dapat juga dipengaruhi oleh faktor objek. 

Dalam persepsi sosial secara khusus, objek yang diamati itu adalah 

orang lain. Beberapa ciri yang terdapat dalam diri objek sangat 

memungkinkan untuk dapat memberi pengaruh yang menentukan 

terhadap terbentuknya persepsi sosial.  

Ciri pertama yang dapat menimbulkan kesan pada diri penerima 

adalah keunikan (novelty) suatu objek. Dalam hal ini, cirri-ciri unik 

yang terdapat dalam diri seseorang adalah salah satu unsur penting 

yang menyebabkan orang lain merasa tertarik untuk memusatkan 

perhatiannya. Orang yang memiliki cirri-ciri yang relatif berbeda dari 

orang lain pada umumnya lebih mudah dipersepsi keberadaannya. 

Sebagai contoh, seorang ibu akan lebih mudah mengenali teman 

anaknya yang berambut gundul, ketimbang yang teman-teman anaknya 

yang umumnya berambut cepak rapi.
15

 

Ciri kedua adalah kekontrasan. Seseoeang akan lebih mudah 

dipersepsi oleh orang lain terutama apabila ia memiliki karakteristik 
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berbeda dibanding lingkungan fisik maupun lingkungan sosilnya. 

Misal, seorang kulit hitam akan lebih mudah dikenali dilingkungan 

yang biasa ditempati oleh orang kulit putih, seperti pernah terjadi 

diamerika sebelum tahun 1950-an atau seperti pernah terjadi pada 

zaman undang-undang apherteid di Afrika Selatan.  

Ciri ketiga adalah ukuran dan intensitas yang terdapat dalam 

diri objek. Dalam konteks ini, seorang Ratu Dunia (Miss World) 

dengan ukuran fisik tertentu dan wajah yang cantik akan lebih mudah 

menimbulkan kesan pada orang lain ketimbang apabila seseorang 

melihat gadis-gadis pada umumnya.  

Ciri keempat adalah kedekatan (proximity) objek dengan latar 

belakang sosial orang lain. Orang-orang dalam suatu depertemen 

tertentu akan cenderung untuk diklasifikasikan sebagai memiliki ciri-

ciri yang sama karena hubungan yang dekat diantara mereka, misalnya 

orang-orang yang bekerja menjadi dosen fakultas ekonomi 

diklasifikasikan sebagai orang yang memiliki sifat ekonomis atau 

efisien dan efektif seperti halnya lulusan fakultas ekonomi pada 

umumnya.
16

 

5. Pengertian Reporter/Wartawan 

Reporter atau wartawan adalah profesi yang dituntut untuk 

mengungkapkan kebenaran dan menginformasikan ke publik seluas 

mungkin temuan-temuan dari fakta-fakta yang berhasil digalinya, apa 

adanya tanpa rekayasa dan tanpa tujuan-tujuan subjektif tertentu. 

Selain semata-mata demi pembangunan dan kehidupan peradaban 

kemanusiaan yang lebih baik.
17

 Memberikan berita yang akurat dapat 

membantu mengembangkan perspektif dan pemikiran para pembaca. 

Berita yang diberikan oleh para wartawan di harapkan dapat 

mencerdaskan para pembacanya. Dengan berita yang akurat, 

masyarakat tidak merasa dibodohi. Kredibilitas seorang jurnalis 
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 Fattah Hanurawan. Op.cit,  
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 Djatmika dan Yayat Hayati, Perilaku Organisasi, (Bandung: CV Alfabeta, 2004), 25 
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dianggap baik apabila informasi yang disajikan dapat dinilai akurat. 

Seringkali pembaca tidak bisa menentukan berita mana yang akurat 

atau berita yang tidak akurat.  

Secara praktik jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau 

berita (news processing) dan penyebarluasan melalui media. Menurut 

UU Pers No 40 tahun 1999 bab 1 (ketentuan umum) pasal 1 ayat (4) 

yang dimaksudkan dengan wartawan(jurnalis) adalah orang yang 

secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Untuk menjadi 

wartawan seseorang harus memiliki kualifikasi sebagai berikut : 

a. Menguasai teknik jurnalistik yaitu skill meliput dan menulis berita, 

feature dan tulisan opini 

b. Menguasai bidang liputan (beat) 

c. Serta mampu menguasai dan mentaati Kode Etik Jurnalistik 

Penjelasan diatas dapat memberikan gambaran bahwa yang 

dimaksud jurnalistik adalah suatu aktivitas yang mengandung 

keahlian dalam bidang kajian untuk mengumpulkan, mengkaji dan 

mengolah idea, gagasan, pemikiran, serta menyebarluaskan 

informasi melalui media massa.  

Tugas kewartawanan pada dasarnya hanya berkisar pada 

tiga fungsi, yaitu : 

1. Peliput 

Seorang wartawan berfungsi meliput setiap 

peristiwa yang terjadi untuk dijadikan bahan berita 

2. Penyusun  

Peristiwa yang telah diliput akan disusun menjadi 

suatu berita yang menarik untuk publik  

3. Penyebar Informasi 

Berita yang telah disusun akan disampaikan kepada 

publik sehingga menjadi informasi untuk mereka. 

 



 15 

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban mencari beritasudah tentu 

wartawan akan berinteraksi dengan berbagai kalangan atau golongan 

dalam masyarakat. Salah satu kalangan yang berhubungan dengan 

wartawan adalah perusahaan atau instansi. Dalam hal ini perusahaan 

biasanya diwakili oleh petugas hubungan masyarakat (humas) yang 

berusaha untuk menumbuhkan citra positif masyarakat dan image yang 

baik terhadap perusahaan atau instansi tempat ia bekerja. 

 

6. Kode Etik  

Kode etik secara umum adalah suatu system norma, nilai dan juga 

aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar 

dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional, kode 

etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa 

yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari.  

Atau secara singkatnya definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, 

tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu pekerjaan atau 

kegiatan, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman 

berperilaku.  

Kode etik sendiri disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-

masing dari profesi mempunyai kode etik tersendiri. Seperti misalnya kode 

etik guru, pustakawan, dokter, pengacara dan sebagainya. Pelanggaran 

kode etik tidaklah diadili oleh pengadilan, sebab melanggar kode etik tidak 

selalu berarti melanggar hukum. Sebagai contohnya untuk Ikatan Dokter 

Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Jika seorang dokter telah 

dianggap melanggar kode etik tersebut, maka ia akan diperiksa oleh 

Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukan diperiksa oleh 

pengadilan.  

7. Kode Etik Jurnalistik 

Kode etik jurnalistik adalah ikrar yang bersumber pada hati nurani 

wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang 

dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan 
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konstitusional wartawan dalam melaksanakan tugasnya yang terangkum 

pada mukaddimah kode etik jurnalistik Indonesia.  

Kode etik wartawan Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Kode 

Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ merupakan landasan moral pofesi dan rambu-

rambu atau kaidah penuntun sekaligus member arah kepada wartawan 

tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari 

dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku, 

acuan ini memberikan batasan kepada wartawan tentang baik-buruk dan 

layak tidaknya sebuah berita. Termasuk didalamnya tentang baik-buruk 

dan boleh-tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta 

pemuatan berita.  

Kode etik jurnalistik bersifat personal dan otonom. Artinya, kode 

ertik jurnalistik dibuat dari, oleh dan untuk wartawan yang bergabung 

dalam suatu organisasi profesi, kemudian berikrar untuk 

melaksanakannya. Di Indonesia, pertama kali KEJ dirumuskan pada 

konferensi PWI di Malang pada masa revolusi tahun 1947. Sejalan dengan 

perubahan zaman, pada tahun 1950-an dan tahun-tahun berikutnya, hal-hal 

yang dianggap kurang sempurna diperbarui lagi oleh PWI. Selama itu 

pula, dikenal dan yang berlaku hanyalah KEJ-PWI.  

Pada zaman reformasi atau setelah kejatuhan rezim Orde Baru pada 

tahun 1999, degerulasi dibidang pers telah melahirkan banyak organisasi 

wartawan diluar PWI. Disamping itu, kebebasan dan keterbukaan pers 

juga kian berkembang. Pada tanggal 6 Agustus 1999 di Bandung 

dicetuskan pula 7 butir Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang 

dilahirkan oleh 27 organisasi wartawan Indonesia. 

Mengingat kode etik disusun dan dirumuskan sendiri oleh anggota 

PWI, kalau terjadi pelanggaran, pihak yang memutuskan dan menetapkan 

sanksi atau pelanggaran itu adalah organisasi seperti ditegaskan dalam 

pasal 17 KEJ-PWI yakni: “Wartawan Indonesia mengaku bahwa 

pengawasan dan penetapan sanksi atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik 

ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari PWI dan dilaksanakan oleh 
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Dewan Kehormatan PWI. Tidak satu pihak pun diluar PWI yang dapat 

mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan medianya berdasar 

pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini”.
18

 

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), sebagaimana terdapat 

dalam Surat Keputusan Dewan Pers No. 1/2000 yang dirumuskan di 

Bandung 1 September 1999 (yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh 

Dewan Pers), menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan 

informasi yang bersifat dusta, fitnah, dan sadis, dan pornografi serta tidak 

menyebutkan identitas korban kejahatan susila”. Sementara itu “Kode Etik 

Jurnalistik” Indonesia (tahun 2003) dalam pasal 3 menyebutkan, 

“Wartawan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, dan suara) 

yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, 

serta sensasional”.  

Pasal 3 ini diubah menjadi pasal 4 dalam Kode Etik Jurnalistik 

(tahun 2006 disebut sebagai pengganti KEWI tahun 2000) dan 

rumusannya juga dipersingkat menjadi, “Wartawan Indonesia tidak 

membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dalam penjelasannya 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyesatkan” disitu adalah 

berita yang membingungkan, meresahkan, membohongi, memperbodoh 

atau melecehkan kemampuan berpikir khalayak. Sementara itu, maksud 

kata fitnah adalah membuat kabar atau tuduhan yang tidak berdasarkan 

fakta. Cabul adalah perbuatan yang melukai perasaan susila dan berselerah 

rendah, singkatnya yang sering kita sebut dengan istilah pornografi.
19

 

Adapun kode etik jurnalistik (Dewan Pers) yaitu: 

a. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang 

akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 

b. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam 

melaksanakan tugas jurnalistik. 
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 Zaenuddin HM,  The Journalist, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal.  67-68 
19
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c. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara 

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, 

serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 

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

cabul. 

e. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan atau menyiarkan identitas 

korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang 

menjadi pelaku kejahatan. 

f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak 

menerima suap. 

g. 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.  

h. 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. 

i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan 

pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 

j. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki 

berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf 

kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. 

k. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara 

professional. 

Penilaian akhir atas penggunaan Kode Etik Jurnalistik dilakukan 

Dewan Pers. Sanksi atas penggunaan Kode Etik Jurnalistik dilakukan 

oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan Pers.
20
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8. Teori Gatekeeper 

Teori dasar yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teori 

Gatekeeper, istilah Gatekeeper pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin 

pada bukunya Human Relation. Gatekeeper dapat berupa orang atau satu 

kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber 

kepada penerima. Gatekeeper adalah penjaga gerbang (seleksi) terhadap 

suatu bahan-bahan.  

Informasi yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber 

informasi yang ada dikantor redaksi, hal ini terjadi karena terbatasnya 

ruang di satu pihak informasi yang datang berjumlah banyak, dilain pihak 

ruang yang tersedia memuatnya terbatas.  

Hal ini dapat diartikan bahwa Gatekeeper merupakan satu gerbang 

yang bertugas menyeleksi bahan berita di redaksional. Gatekeeper 

bertugas untuk menyeleksi berita-berita yang layak disiarkan, yang baik 

menjadi headline, dan yang memiliki daya pikat yang menarik bagi 

informan yang membutuhkan informasi. Fungsi Gatekeeper dalam badan 

pers pada umumnya dilakukan oleh wartawan adalah orang-orang yang 

pekerjaannya mencari informasi. Informasi yang dicari dan ditulis oleh 

wartawan selanjutnya dikirim kemeja redaksi. Wartawan pekerjaannya 

berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran dalam 

bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar dan lain-lain.  

Melalui fungsi Gatekeeper berbagai informasi yang masuk dari luar 

dikenakan sensor, diperiksa dan diperiksa lagi kemudian diputuskan 

berdasarkan kebijaksanaan redaksi yang diterbitkan. Dengan demikian 

informasi yang disajikan hasil olahan didasarkan kepada kebijaksanaan 

redaksi dengan harapan mampu memberikan berita-berita yang benar-

benar dibutuhkan masyarakat.
21

 

Fungsi utama Gatekeeper adalah untuk membatasi pesan yang 

diterima komunikasn. Editor surat kabar, majalah, penerbitan juga dapat 
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disebut Gatekeeper. Seorang Gatekeeper dapat memilih, mengubah, 

bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Fungsi 

tersebut merupakan fungsi Gatekeeper dalam peranannya menyaring berita 

yang akan diinformasikan ke khalayak ramai, untuk mempermudahkan 

wartawan dalam menyeleksi berita, Kode Etik dapat menjadi Gatekeeper 

yang baik karena merupakan aturan yang berasal dari hati nurani profesi 

tersebut (Wartawan). 

Keputusan Gatekeeper mengenai informasi yang harus dipilih atau 

ditolak dipengaruhi oleh beberapa variabel, Bittner dalam bukunya 

mengidentifikasikan variabel-variabel tersebut sebagai berikut:
22

  

a. Ekonomi, kebanyakan media massa mencari keuntungan dari 

memasang iklan, sponsor dan kontributor yang dapat mempengaruhi 

seleksi berita dan editorial. 

b. Pembatasan ilegal, semacam hukum atau peraturan baik yang besifat 

local maupun nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan 

penyajian berita. 

c. Batas waktu, deadline dapat mempengaruhi apa yang akan diterbitkan  

d. Etika pribadi dan profesionalisme dari seorang Gatekeeper  

e. Kompetisi, diantara media juga berpengaruh terhadap sebuah berita 

f. Nilai berita, intensitas sebuah berita dibandingkan dengan berita 

lainnya yang tersedia dalam ruang berita, jumlah ruang dan waktu 

yang diperlukan untuk menyajikan berita harus diseimbangkan. 

g. Redaksi terhadap feedback tertunda, menulis feedback dalam bentuk 

surat. 

Ketujuh variabel yang menjadi unsur penyaring keputusan 

Gatekeeper tersebut menjelaskan bahwa peran KEJ sebagai Gatekeeper 

sangat berpengaruh dalam penyeleksian berita, berita yang disiarkan harus 

berkualitas sehingga instansi yang menerbitkan berita tersebut dapat 

menjaga mutu dari berita yang diterbitkan dan juga berita tersebut harus 

dapat menarik konsumen pembaca dari instansi tersebut sehingga instansi 
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tersebut dapat memperoleh laba dari iklan maupun hal lain yang dapat 

menambah penghasilan dari instansi tersebut.   

 

B. Kajian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewanti mengenai “Kode Etik 

Jurnalistik Dalam Penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif Praktek Penerapan 

Kode Etik Jurnalistik dalam Kegiatan Jurnalistik di Kalangan Wartawan 

Harian Jonglosemar)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam 

menulis berita: 1) Wartawan di Harian Jonglosemar memahami tentang 

ketentuan cover both sides atau keberimbangan fakta. Hal tersebut sesuai 

dengan pasal 1dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, Wartawan 

Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang 

dan tidak beritikad buruk. Ketentuan tentang menghasilkan berita yang 

berimbang juga tertulis pada pasal 3 dalam Kode Etik Jurnalistik yang 

berbunyi, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara 

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta 

menerapkan asas praduga tak bersalah, 2) Wartawan Harian Jonglosemar 

menghargai hak narasumber yang enggan memberikan kesaksiannya, menolak 

untuk konfirmasi isu atau tidak ingin disebutkan identitasnya dalam penulisan 

berita. Hal tersebut sesuai dengan pasal 7 dalam Kode Etik Jurnalistik yang 

menyebutkan, Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi 

narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, 

menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang, atau off the record 

sesuai kesepakatan, 3) Wartawan Jonglosemar menyajikan berita secara 

obyektif dan tidak mendapat intervensi dari pihak manapun. Kalaupun ada 

intervensi dari perusahaan hanyalah campur tangan dalam menentukan space 

dan halaman berita. Harian Jonglosemar rupanya menyajikan berita apa 

adanya sesuai fakta yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 dalam 
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Kode Etik Jurnalistik, Wartawan Indonesia bersikap independen, 

menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
23

 

Selanjutnya penelitian Rangga untuk mendeskripsikan pemahaman 

wartawan Global TV terhadap Kode Etik Jurnalistik. Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dengan melakukan sensus, melalui wawancara terbuka 

kepada seluruh populasi, yaitu reporter Global TV yang berjumlah 10 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reporter Global TV yang paham dengan 

mampu menjelaskan secara lengkap dan terperinci Kode Etik Jurnalistik, 

paling banyak hanya mampu memahami 5 pasal. Sementara pasal yang kurang 

dipahami, dimana reporter bisa menjelaskan namun tidak secara lengkap 

berdasarkan penafsiran Dewan Pers yaitu, terbilang tinggi dengan 10 pasal, 

dan pasal yang tidak dipahami atau dijelaskan secara lengkap oleh reporter 

berdasarkan penafsiran Dewan Pers, yaitu sebanyak 6 pasal dari 11 pasal 

Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan pasal Kode Etik Jurnalistik yang paling 

banyak dipahami seluruh reporter Global TV adalah pasal 10, sementara pasal 

yang kurang dipahami adalah pasal 6, dan yang tidak dipahami adalah pasal 2. 

Hasil penelitian juga menunjukkan banyaknya pelanggaran yang terjadi saat 

ini, lebih disebabkan karena pamahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik 

wartawan Global TV masih jauh dari memadai.
24

  

Penelitian yang dilakukan oleh meliya mengenai “Penerapan Kode 

Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Inodnesia”. Menggunakan metode 

analisis isi dengan teknik dokumentasi yang mengumpulkan data berupa 

guntingan berita kriminal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Harian 

Serambi Indonesia telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada penulisan 

berita kriminal.
25
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Penelitian yang dilakukan Lukas mengenai “Hubungan Keanggotaan 

Wartawan dalam organisasi Pers dengan Pengetahuan tentang Kode Etik 

Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap Wartawan Anggota PWI Cabang 

Yogyakarta)”. Penelitian ini merupakan studi eksplanatif kuantitatif dengan 

menggunakan metode survey dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keanggotaan wartawan dalam 

organisasi pers tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan wartawan 

tentang Kode Etik Jurnalistik. Namun pengalaman, tingkat pendidikan, 

fasilitas, dan penghasilan mampu mengontrol hubungan keanggotaan 

wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik 

Jurnalistik.
26

  

Sehubungan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi persamaan adalah sama-sama menggunakan 

perspektif Kode Etik Jurnalistik sebagai teori untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu serta objek 

penlitian. Selain itu, metode analisis data yang digunakan berbeda, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. 

 

 

C. Kerangka Pikir 

Setelah melihat secara jelas tentang kerangka teori, maka untuk 

melanjuti hal tersebut, perlu disajikan kerangka berfikir, sehingga dapat 

dimudahkan untuk mengetahui sejauh mana “Penerapan Kode Etik Jurnalistik 

Menurut Persepsi Reporter Harian Riau Pos Kota Pekanbaru” yang beralamat 

di Graha Pena Lt. 3 Jalan HR. Soebrantas, Pekanbaru. Media yang sudah 

menjalankan atau melaksanakan Kode Etik Jurnalistik, maka dapat dinilai 

media surat kabar Harian Riau Pos tersebut menjalankan kewajibannya sesuai 

aturan jurnalistik. Untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik tersebut 

dapat dilihat dari: 
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1. Kode Etik Jurnalistik 

Pasal 1:  Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita 

yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 

Penafsiran 

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan 

suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari 

pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. 

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa 

terjadi. 

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-

mata untuk menimbulkan kerugikan pihak lain. 

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional 

dalam melaksanakan tugas jurnalistik. 

Penafsiran  

Cara-cara professional adalah: 

a. Menunjukan identitas diri kepada narasumber 

b. Menghormati hak privasi 

c. Tidak menyuap 

d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya 

e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar foto 

suara 

Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan 

secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang 

menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 

Penafsiran 

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang 

kebenaran informasi itu. 

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada 

masing-masing pihak secara proporsional. 
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c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini 

berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa 

interpretasi wartawan atas fakta. 

d.  Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. 

Pasal 4 :  Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, 

dan cabul. 

Penafsiran 

a. Bohong berarti sesuatu yangsudah diketahui sebelumnya oleh 

wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. 

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja 

dengan niat buruk. 

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, 

gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk 

membangkitkan nafsu birahi. 

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan 

mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. 

Pasal 5:  Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan 

identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan 

identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 

 

Penafsiran 

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri 

seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. 

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum 

menikah. 

Pasal 6:  Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan 

tidak menerima suap. 

Penafsiran  
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a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil 

keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas 

sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. 

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas 

dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. 

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.  

Penafsiran  

a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan 

keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. 

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai 

dengan permintaan narasumber. 

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari 

narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan 

narasumbernya. 

d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang 

tidak boleh disiarkan atau diberitakan. 

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. 

Penafsiran 

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu 

sebelum mengetahui secara jelas. 

b.  Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. 

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang 

kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 

Penafsiran  
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a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-

hati 

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan 

keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. 

Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki 

berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan 

maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa.  

Penafsiran  

a. Segera berarti tidakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada 

maupun tidak ada teguran dari pihak luar. 

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan 

substansi pokok. 

Pasal 11:  Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara 

professional  

Penafsiran  

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk 

memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa 

fakta yang merugikan nama baiknya. 

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan 

informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun 

tentang orang lain. 

c. Professional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. 

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 
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Gambar II.1 Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Kode Etik Jurnalistik 

Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, 
dan tidak beritikad buruk. 

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas 

jurnalistik. 

Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak 
mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 

Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 

Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan susila 
dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 

Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 

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 

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, cacat jiwa atau cacat 
jasmani. 

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali 

untuk kepentingan publik 

Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan 

tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa 

Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara professional 

 


