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ABSTRAK

Penelitian ini terfokus pada peran gatekeeper dalam jurnalisme Radio Merdeka
FM dan Suara Surabaya. Urgensi dan ketertarikan dalam penelitian ini
berdasarkan pada gatekeeper yang menjadi salah satu elemen dalam komunikasi
massa, di mana keberadaannya akan sangat memengaruhi berita atau informasi
yang disebarluaskan di media massa. Pengadaan peran gatekeeper secara khusus
jarang dilakukan di radio. Hal ini disebabkan radio saat ini lebih banyak
difungsikan sebagai media hiburan yang secara tidak langsung meninggalkan
siaran berita/informasi atau jurnalisme radio. Dua radio tersebut meletakkan peran
gatekeeper secara khusus dalam proses jurnalisme radionya. Namun
penamaannya berbeda, yaitu editor di Radio Merdeka FM dan gatekeeper di
Radio Suara Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan
tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini
menyebutkan bahwa pengadaan peran gatekeeper secara khusus di Radio
Merdeka FM dan Suara Surabaya bukan hanya untuk menjaga kualitas berita atau
informasi sebelum disiarkan, namun juga ditempatkan untuk tujuan yang spesifik.

Kata kunci: radio, gatekeeper, jurnalisme radio, peran, fungsi

PENDAHULUAN

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

dan memodifikasi dalam komunikasi manusia.

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.

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.

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 situs

(http://www.romelteamedia.com/2014/04/jumlah-pendengar-radio-menurun-drastis.html)

bahwa hanya 11% dari seluruh penduduk Indonesia yang mengakses radio untuk
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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.

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.

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

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.

Kota Surabaya 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.
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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

menyeleksi berita atau informasi sebelum disiarkan, lantas mengapa keduanya

tidak dijuluki dengan satu nama yang sama.

Jika menengok pada teori hierarki pengaruh yang dikemukakan oleh Reese

dan Shoemaker dalam sebuah situs

(http://thekurangajar.wordpress.com/2011/11/02/teori-hirarki-pengaruh/) , 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.

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
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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).

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 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 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.

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.

PEMBAHASAN
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Radio yang menerapkan jurnalisme radio sudah tentu akan memerhatikan

berita atau informasi yang akan disiarkan. Sebab mengutip pernyataan dari Astuti

(2008, hal. 56) bahwa ‘tulang punggung jurnalisme radio adalah berita –news,

dalam berbagai bentuk.’ Bentuk berita radio ini menurut Tebba (2005) terdiri dari

berita tulis (writing news), berita bersisipan, phone in news, jurnalistik interaktif

(news interview), news feature, dan buletin berita. Bentuk berita radio yang akan

disiarkan menyesuaikan dengan format yang dibentuk oleh radio itu sendiri.

Karakter dari format berita yang telah dibentuk oleh masing-masing dari

Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya sebisa mungkin dijaga sebagai pembeda

dengan radio lainnya. Sebab selain untuk identitas dan ciri khas, format radio juga

digunakan sebagai acuan mengelola program dan memasarkan program.

Penyusunan program yang tepat berdasarkan karakter format yang telah ditentukan

akan bisa memenuhi sasaran khalayak secara spesifik dan siap untuk berkompetisi

di pasar media massa, radio khususnya (Morissan 2008). Untuk itu, Radio

Merdeka FM dan Suara Surabaya merasa perlu untuk mengadakan sebuah posisi

khusus agar tetap bisa menjaga bahkan memperkuat karakter format berita radio.

Radio Merdeka FM agar materi siaran yang disiarkan sesuai dengan

standar yang telah ditentukan berdasarkan format radionya, informasi dan musik,

yaitu tetap memutarkan musik namun dominasi siarannya menyampaikan berita

atau informasi yang mempunyai karakter ringan dan informatif. Maka kemudian

diadakan peran seorang editor. Seperti yang dijelaskan Ulin Rostiti selaku station

manager bahwa untuk menjaga agar konten materi siaran yang disiarkan itu sesuai

dengan standar yang telah ditentukan, maka Radio Merdeka FM merasa butuh

seorang editor khusus. Sebab penyiar biasanya terjebak pada tahap mampu

menyampaikan maksudnya tetapi tidak tahu bagaimana mengemas bahasanya.

Terlebih lagi, Radio Merdeka FM merupakan radio yang baru saja berganti format,

dari format oldies ke format informasi dan musik.

Sementara untuk Radio Surabaya Surabaya yang berfomat news interactive

sejak awal bersiar, juga meletakkan peran gatekeeper agar konsep citizen

journalism tetap bisa berjalan dengan meminimalkan resiko dari keamanan. Sebab

memang yang dikhawatirkan saat mengusung konsep citizen journalism adalah
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dari segi keamanan. Terlibatnya pendengar untuk bisa mengudara berpotensi

munculnya perkataan atau penyataan yang melanggar etika, seperti mengumpat,

memaki, berkata jorok, yang pada akhirnya membahayakan Radio Suara Surabaya

itu sendiri. Sehingga untuk tetap mempertahankan karakter dari format berita yang

dibentuk oleh Radio Suara Surabaya, diadakan lah peran gatekeeper.

Gatekeeper sendiri bukan mutlak menjadi sebuah posisi. Melainkan

aktivitas yang bisa dimainkan oleh siapa saja dalam media massa, asalkan

memenuhi fungsi utamanya yaitu ‘menambah atau mengurangi,

menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan lebih mudah

dipahami’ (Nurudin 2007, hal. 31). Berdasarkan yang disebutkan Astuti (2008),

dia mengelompokkan editor berita, produser program, hingga penanggungjawab

perusahaan media sebagai posisi yang memainkan fungsi gatekeeper.

Sebagaimana pula disebutkan John R. Bittner dalam Nurudin (2007) di mana

gatekeeper akan berfungsi sebagai pemantau informasi dalam media massa. Oleh

karenanya gatekeeper seringkali dikaitkan dengan teori agenda setting, teori

framing, dan teori gatekeeping sendiri yang dimasukkan dalam teori tentang

proses dan produk.

Oleh karena gatekeeper yang menjadi aktivitas bukan hanya posisi di

media massa, dan bisa dimainkan oleh siapa saja akan berimplikasi pada tugas

yang harus dilakukannya. Di Radio Merdeka FM sendiri aktivitas gatekeeping

diperankan oleh editor yang berimplikasi pada tugasnya merujuk pada editor di

media massa yaitu mengedit naskah atau tulisan berita atau informasi sebelum

disiarkan. Berbeda dengan yang dilakukan gatekeeper di Radio Suara Surabaya.

Tidak hanya menapis berita atau informasi tapi gatekeeper di Suara Surabaya juga

menulis dan menyiapkan materi siaran untuk dibacakan oleh penyiar.

Di sini memang yang terlihat antara editor dan gatekeeper merupakan

peran yang difungsikan untuk menyeleksi berita atau informasi sebelum disiarkan.

Dengan pertimbangan khusus sesuai dengan standar yang ditentukan, editor dan

gatekeeper ini mengolah berita atau informasi. Namun atas pemahaman yang

berbeda dari kedua radio mengakibatkan adanya gap antara editor dan gatekeeper

menjadi seolah-olah dua entitas yang berbeda. Padahal secara konseptual, editor
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dan gatekeeper ini adalah orang yang sama-sama berperan dalam proses

pemberitaan. Disebutkan oleh Wahyudi (1991, hal. 54) ‘gatekeepers adalah

orang-orang yang bekerja pada media massa yang fungsinya menyaring, dan

mengolah berita yang akan disajikan melalui media massa tempat mereka bekerja,

bisa media massa cetak, bisa elektronik.’

Penamaan yang berbeda ini memang didukung kuat oleh tujuan dari

masing-masing radio. Editor di Radio Merdeka FM dan gatekeeper di Radio

Suara Surabaya diperankan sesuai dengan visi misi radio namun tetap

menjalankan fungsi yang saling tumpang tindih. Ada beberapa perbedaa namun

tetap dengan benang merah yang sama.

Editor dan gatekeeper di Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya

kemudian ditempatkan pada sebuah posisi khusus untuk menyeleksi atau

menyaring dan mengontrol berita atau informasi yang akan disiarkan atau

dibacakan oleh penyiar. Tugas ini lebih kepada materi siaran sebelum disiarkan,

sebab editor dan gatekeeper di Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya diadakan

dalam sebuah proses pemberitaan di radio.

Peran editor di Radio Merdeka FM, ditujukan untuk tujuan yang spesifik

atas dasar pembingkaian berita atau informasi yang ingin dicapai Radio Merdeka

FM. Rostiti sendiri mengakui editor ada agar Radio Merdeka FM konsisten

dengan format baru, sebab ini merupakan hal yang susah. Untuk itu diperlukan

satu posisi khusus agar Radio Merdeka FM konsisten dengan format yang telah

dibentuk. Agar seberubah apa pun standar yang ada, akan tetap terdengar rapi dan

seragam serta konsisten.

Editor ini sebagai gatekeeper di Radio Merdeka FM yang akan menyeleksi

atau menapis berita atau informasi sebelum akhirnya diudarakan oleh penyiar.

Penamaan editor dipilih Rostiti berkaitan dengan fungsi dan tugas yang akan

dilakukannya. Editor di Radio Merdeka FM ini berkaca pada apa yang ada di

editor media cetak. Secara sederhana, editor di Radio Merdeka FM menyaring

berita atau informasi dengan mengedit naskah siaran yang sudah dicari oleh

penyiar sebelumnya.
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Maka seperti ini lah alur penyeleksian materi siaran oleh editor dalam

jurnalisme Radio Merdeka FM:

Sedangkan peran gatekeeper di Radio Suara Surabaya ditempatkan untuk

menjaga kredibilitas berita atau informasi yang disampaikan dan juga kredibilitas

radio itu sendiri. Melalui konsep yang disebut citizen journalism di Radio Suara

Surabaya yang merupakan perwujudan dari cita-cita salah satu founder Radio

Surabaya, Soetoyo Soekomiharjo (Alm.), menjadikan Radio Suara Surabaya

mengangkat nuansa jurnalistik radio. Dengan diterjemahkan oleh Errol Jonathan

yang sekarang menjabat sebagai CEO Radio Suara Surabaya, bahwa menurutnya

radio dengan basis jurnalistik harus mengikuti beberapa kaidah jurnalistik, yaitu

faktual, aktual, dan menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu dipilihlah

konsep citizen journalism, di mana laporan pendengar merupakan sumber berita

atau informasi utama dalam Radio Suara Surabaya yang berformat news

interactive.

Namun menerapkan citizen journalism dalam media radio bukan tanpa

resiko. Konsep interaktivitas yang mengizinkan pendengar untuk mengudara

merupakan langkah yang terbilang berani. Sebab sejatinya tidak ada yang bisa

mengontrol apa yang akan dikatakan pendengar di udara. Sekali pun sudah

memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Maka agar kredibilitas Radio Suara Surabaya tetap terjaga diperlukanlah

peran gatekeeper. Bahkan Jonathan menganggap peran gatekeeeper di Radio

Suara Surabaya merupakan representasi atau citra dari Radio Suara Surabaya.

Penyiar mencari dan membuat
berita atau informasi dengan
bahasa tutur dari media massa
lain, internet atau pengalaman
pribadi

Editor mengedit diksi dan konten
materi siaran dari penyiar sesuai
standar nilai berita yang
ditentukan

Editor mengirim materi siaran
yang sudah diedit ke penyiar
melalui email

Materi siaran boleh disiarkan
oleh penyiar
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Sebab gatekeeper lah yang akan pertama kali berhubungan dengan pendengar dan

kualitas berita atau informasi yang disiarkan berdasarkan news value dan news

judgment yang telah dipertimbangkan oleh gatekeeper.

Sehingga alur penyeleksian materi siaran oleh gatekeeper dalam jurnalisme

Radio Suara Surabaya terbilang sedikit lebih rumit dibandingkan proses di Radio

Merdeka FM, yaitu:

Di samping adanya tujuan yang spesifik terkait pengadaan peran

gatekeeper secara khusus dalam jurnalisme radio di Radio Merdeka FM dan Suara

Surabaya, yaitu editor di Radio Merdeka FM untuk menjaga konsistensi format

baru yang dibentuknya dan gatekeeper di Radio Suara Surabaya untuk menjaga

kredibilitas berita atau informasi yang disiarkannya serta kredibilitas radio itu

sendiri, maka ada faktor ekonomi pula yang mendorong pengadaan gatekeeper di

Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya. Sebab bukan lagi menjadi rahasia jika

media massa, termasuk radio saat ini juga berkembang ke arah industri yang

menerapkan logika ekonomi. Di mana disebutkan Habermas (1989), media massa

sebagai institusi sosial-politik sekaligus sebagai institusi ekonomi. Sebagai

institusi ekonomi, media bekerja berdasarkan rasionalitas ekonomi atau bisnis,

yakni mencari keuntungan.

Pendengar melaporkan
berita atau informasi
melalui telepon ke Radio
Suara Surabaya setelah
dilakukan pendataan
tentang informasi pribadi
oleh gatekeeper

Gatekeeper memutuskan
apakah berita atau
informasi bisa disiarkan
langsung penelepon,
disampaikan gatekeeper,
atau tidak disiarkan sama
sekali

Gatekeeper mencarikan
solusi untuk berita atau
informasi tertentu dengan
menghubungi pihak-pihak
terkait

Gatekeeper
mengembangkan berita
atau informasi dengan
menghubungi pihak-pihak
terkait

Gatekeeper membuat
news content, dan news
content bisa dibacakan
penyiar
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Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Mosco dalam Mufid (2005)

terkait media massa sebagai industri ini yaitu komodifikasi. Komodifikasi

diartikan sebagai ‘proses pengambilan barang/jasa yang bernilai dalam

pemakaiannya, dan mengubahnya dengan komoditas yang bernilai pada apa yang

dapat dihasilkan pasar’ (Mufid, 2005, hal. 87). 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.

Secara kasat paham memang menjadi titik balik dari pernyataan

sebelumnya bahwa media massa sebagai industri yang menjadikan berita atau

informasi sebagai komoditas yang dijual. Di sini justru seolah khalayak yang

menjadi komoditas untuk diperjualbelikan antara media massa dengan pengiklan.

Namun antara khalayak, berita atau informasi, dan pengiklan ini akan menjadi

rangkaian rantai yang tak teputus. Radio sebagai industri media massa

membutuhkan pengiklan untuk menopang ekonomi media. Agar pengiklan

tertarik untuk memasang iklan, radio harus mempunyai khalayak atau dalam hal

ini pendengar yang banyak. Sementara untuk meraih pendengar yang banyak,

maka radio harus secara kreatif mengolah program siaran dengan menyajikan

berita atau informasi yang dibutuhkan khalayak agar menarik minat dengar

pendengar. Jika target pendengar tercapai, semakin mudah pula untuk menarik

minat pengiklan. Begitu seterusnya.

Sehingga komoditas khalayak dalam konsep Mosco berkaitan dengan

komodifikasi isi. Di mana Mosco dalam Mufid (2005, hal. 88) menjelaskan

‘komodifikasi isi yaitu proses mengubah pesan dan sekumpulan data ke dalam

sistem makna sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bisa dipasarkan.’

Walau bagaimana pun, secara mendasar radio harus tetap memberikan berita atau

informasi sebagai pesan dari sebuah media massa yang dikemas dengan menarik

melalui program siaran yang diusung. Seperti yang dituliskan Kansong (2009)
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bahwa pasar media massa adalah khalayak dan pengiklan. Untuk berkompetisi

memperebutkan pasar dan mendapatkan keuntungan, media massa harus

mengetahui selera pasar dan memenuhi kebutuhan pasar.

Terkait dengan hal ini, pengadaan gatekeeper di Radio Merdeka FM dan

Suara Surabaya merupakan salah satu kunci untuk menuju pada pengemasan

program yang menarik. Sebab dengan peran dan fungsi yang dimainkan oleh

masing-masing dari editor di Radio Merdeka FM dan gatekeeper di Radio Suara

Surabaya pada intinya bertujuan untuk menjadikan siaran di radio tersebut “enak

didengar” oleh pendengar. Maka secara tak langsung pun pengadaan gatekeeper

di Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya pun masuk dalam rantai radio sebagai

industri media massa. Hal ini mengingatkan pada satu lagi identifikasi

komodifikasi yang disebutkan oleh Mosco dalam Mufid (2005, hal. 88), yaitu

‘komodifikasi tenaga kerja yang menggunakan teknologi untuk memperluas

prosesnya dalam rangka penghasilan komoditas barang dan jasa.’ Maka editor dan

gatekeeper sebagai tenaga kerja juga “dijual” dalam radio sebagai industri media

massa.

Hal ini tepat sebab secara tidak langsung editor di Radio Merdeka FM dan

gatekeeper di Radio Suara Surabaya ditempatkan untuk deferensiasi produk

masing-masing media sesuai dengan format radio dan standar yang berlaku.

Deferensiasi produk ini yang merujuk pada upaya produsen (media massa) untuk

membuat sesuatu yang berbeda dengan produk produsen lain (media massa lain)

(Kansong, 2009). Dengan adanya deferensiasi produk, maka pengiklan pun akan

lebih mudah untuk memetakan potensi media mana untuk beriklan.

Namun menjadi dilematis tersendiri bagi pelaku media massa, sebab harus

menyeimbangkan betul antara media massa sebagai institusi yang mempunyai

tanggung jawab menyampaikan berita atau informasi sesuai yang dibutuhkan dan

diinginkan khalayak, tapi juga harus menjalankan media massa sebagai industri

yang harus tetap meraup keuntungan dari pengiklan dengan cara bagaimana pun.

KESIMPULAN
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Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya mempunyai tujuan yang spesifik

dalam pengadaan peran gatekeeper untuk praktek jurnalisme radionya. Tujuan

yang spesifik ini didasarkan pada visi misi masing-masing radio. Oleh karenanya

Radio Merdeka FM menempatkan editor sebagai gatekeeper yang akan menapis

berita atau informasi sebelum disiarkan, sedangan Radio Suara Surabaya tetap

menggunakan penamaan gateekeper untuk orang yang menjalankan fungsi

penapisan berita atau informasi.

Pengadaan peran editor di Radio Merdeka FM digunakan untuk menjaga

konsistensi format berita radio yang sudah dibentuk. Sedangkan peran gatekeeper

di Radio Suara Surabaya digunakan untuk menjaga kredibilitas radio. Oleh

karenanya pengadaan editor di Radio Merdeka FM dan gatekeeper di Radio Suara

Surabaya dianggap penting karena menyangkut tujuan spesifik dari masing-

masing radio. Tujuan yang spesifik dari masing-masing radio ini rupanya

berimplikasi pada fungsi yang harus dilakukan. Pun dalam pemilihan namanya,

dua radio ini membedakan antara editor dan gatekeeper. Meskipun pada dasarnya

editor atau gatekeeper menjalankan fungsi yang sama yaitu menyeleksi berita atau

informasi sebelum disiarkan oleh penyiar.

Radio Merdeka FM menggunakan perspektif media cetak dalam

membentuk fungsi dan tugas editor sebagai gatekeepernya. Sehingga editor di

Radio Merdeka FM  lebih akan melakukan penyuntingan dan penyetujuan berita

atau informasi yang sudah dibuat oleh penyiar. Sedangkan Radio Suara Surabaya

menyesuaikan dengan konsep citizen journalismnya. Sehingga gatekeepernya

difungsikan untuk menapis berita atau informasi yang dilaporkan oleh pendengar

melalui telepon dan juga menulis atau menyediakan materi siaran untuk penyiar.

Perbedaan fungsi dan tugas antara editor dan gatekeeper ini juga

memengaruhi alur penyeleksian materi siaran dalam jurnalisme radio di Radio

Merdeka FM dan Suara Surabaya. Di mulai dari sumber beritanya, Radio

Merdeka FM lebih pada sumber berita online, dari media massa lain, atau

pengalaman pribadi yang ditulis oleh penyiar. Sedangkan Radio Suara Surabaya

sumber beritanya tidak hanya dari media massa lain, melainkan yang dominan

adalah dari laporan interaktif pendengar. Sehingga penetapan news value atau
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berita yang dianggap layak untuk disiarkan pun juga akan berbeda, sesuai dengan

kebijakan dan standar dari masing-masing radio.

Tak hanya itu perbedaan perspektif antara editor dan gatekeeper ini juga

berdampak pada kualifikasi, jumlah dan kewenangan yang diberikan dalam

melaksanakan tugas. Sekali pun Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya

mengklaim editor dan gatekeeper merupakan peran khusus untuk tujuan yang

spesifik, namun dalam prakteknya editor dan gatekeeper pun juga harus

melaksanakan double job yaitu sebagai penyiar. Hanya saja aktivitas yang editor

dan gatekeeper lakukan bukan menjadi aktivitas sampingan melainkan tetap jadi

aktivitas utama yang masuk dalam rutinitas media.

Alur penyeleksian materi siaran oleh editor dalam jurnalisme Radio

Merdeka FM dimulai dari penyiar yang menulis berita berdurasi 2 sampai 3 menit

dengan bahasa tutur. Lalu editor yang akan menyunting secara konten dan diksi.

Proses transaksi berita atau informasi dilakukan melalui email. Setelah diedit oleh

editor, maka materi siaran boleh untuk disiarkan.

Sedangkan alur penyeleksian materi siaran oleh gatekeeper dalam

jurnalisme Radio Suara Surabaya dimulai dari pendengar yang melaporkan berita

atau informasi melalui telepon. Gatekeeper akan menilai dan mempertimbangkan

apakah laporan tersebut disiarkan langsung oleh pendengar, disiarkan oleh

gatekeeper atau tidak disiarkan sama sekali. Dari laporan-laporan pendengar

tersebut, gatekeeper juga akan membuat news content dan dengan izin supervisor,

news content akan dibacakan penyiar.

Di Radio Suara Surabaya peran gatekeeper juga tidak hanya dimainkan

oleh gatekeeper itu sendiri melainkan ada supervisor yang juga berpengaruh pada

berita atau informasi apa yang layak untuk disiarkan. Sedangkan di Radio

Merdeka FM,  editor merupakan gatekeeper mutlak yang menjadi penapis berita

atau informasi sebelum disiarkan. Perbedaan hal ini lagi-lagi didorong kuat oleh

kebijakan masing-masing radio dalam penempatan peran gatekeeper.

Namun kesamaan dan perbedaan ini bukan sebuah hal yang salah atau

benar. Sebab adanya irisan antara peran editor dan gatekeeper merupakan

kebijakan dari Radio Merdeka FM dan Suara Surabaya sendiri. Bahkan sekalipun
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dalam prakteknya ada hal-hal yang berbeda akan tetapi baik editor di Radio

Merdeka FM dan gatekeeper di Radio Suara Surabaya telah memenuhi pemaparan

fungsi secara dasar yang sama dari peran gatekeeeper di sebuah media massa,

yaitu menyeleksi atau menapis berita atau informasi sebelum disebarluaskan.
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