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BAB II 

KERANGKA TEORI  

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah ada sebelumnya dan 

memiliki topik atau objek yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti saat ini. 

Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan atau melanjutkan antara 

penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang saat ini diteliti oleh 

peneliti. Dari penelitian terdahulu juga memungkinkan peneliti untuk melihat objek 

yang akan diteliti dari sudut pandang atau sisi lainnya, sehingga dapat menambah 

penelitian yang sudah ada sebelumnya atau bahkan menambah penelitian yang dulu 

belum ada.  

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian 

sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau 

kelebihan yang sudah ada. Selain itu, penulis juga menggali informasi dari buku-

buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 

sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk 

memperoleh landasan teori yang ilmiah.  

 Sumber penelitian terdahulu yang pertama, yakni penelitian dari Danielisa 

Putriadita Mahasiswi Konsentrasi Jurnalistik Program Studi Ilmu Komunikasi, 
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Universitas Multimedia Nusantara pada tahun 2016 dengan judul penelitian 

“Proses Gatekeeping Program Trending Topic Metro TV”.  

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teori 

gatekeeping oleh Pamela J. Shoemaker yang bersifat deskriptif dengan paradigma 

konstruktivis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai 

beberapa produser program Trending Topic Metro TV. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa adanya fungsi gatekeeping yang dilakukan produser dalam 

seluruh berita yang akan ditampilkan pada program Trending Topic Metro TV.  

 Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah penelitian dari Dian Kurniati Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 

Diponegoro pada tahun 2015 dengan judul penelitian “Proses Gatekeeping 

Pemberitaan RUU Pilkada pada Koran Tempo”. Objek dalam penelitian ini adalah 

Koran Tempo.  

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan teori gatekeeping yang digagas 

oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen Reese. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan mewawancarai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penerbitan 

berita RUU Pilkada di Koran Tempo dengan reporter, redaktur, redaktur pelaksana, 

dan pemimpin redaksi, analisis dokumen dan studi pustaka. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Koran Tempo mendorong demokrasi deliberatif berjalan di 

Indonesia sehingga menolak RUU Pilkada. Iklim demokrasi juga didorong dalam 

redaksi Koran Tempo dengan mempersilakan setiap orang untuk berpartisipasi 
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dalam rapat perencanaan pemberitaan. Dengan demikian, proses gatekeeping yang 

paling dominan di Koran Tempo adalah level rutinitas media.  

Melihat dari dua penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

banyak media konvensional, baik cetak dan elektronik yang tidak lepas dari adanya 

proses gatekeeping. Proses gatekeeping terjadi tidak hanya ada pada peran 

gatekeeper saja tetapi ada pada beberapa level yang terjadi dalam proses 

gatekeeping.  

Dua penelitian di atas masuk dalam kategori media konvensional, yang 

membedakan dengan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah 

penulis mengambil objek yang berbeda yakni media online pada Republika.co.id. 

Selain itu, seperti yang kita ketahui media online adalah medium yang hingga pada 

saat ini digemari oleh sebagian orang karena mudahnya akses untuk mendapatkan 

berita tersebut dan juga cepatnya informasi pada media online membuat masyarakat 

menjadikan media online salah satu medium yang terus diikuti. Terlebih dengan 

adanya media sosial yang membuat segala informasi mengalir dengan cepat. 

Dengan efisiensi waktu dan tidak ada lintas wilayah yang di miliki media online, 

dapat membuat masyarakat secara cepat mengetahui informasi yang beberapa jam 

lalu terjadi. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang proses gatekeeping di 

ruang redaksi Republika Online.  

Dengan menggunakan level-level hirarki pengaruh yang dikemukakan oleh 

Pamela J. Shoemaker, peneliti dapat melihat proses gatekeeper mengolah berita 

sampai berita tersebar. Karena konten media massa, terutama media online, 
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memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat, dan berperan penting 

untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu tertentu. 

Sehingga, diharapkan konten-konten yang ada pada media online tersebut bisa 

membawa pengaruh positif kepada masyarakat dan tidak sebaliknya.  

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu 

 Danielisa Putriadita 
(2016) 

Dian Kurniati 
(2015) 

Peneliti  
(2017) 

Judul Penelitian  Proses Gatekeeping 
Program Trending 
Topic Metro TV 

Proses Gatekeeping 
Pemberitaan RUU 
Pilkada pada Koran 
Tempo 

Proses 
Gatekeeping di 
Ruang Redaksi 
(Sebuah Studi 
Kasus Proses 
Produksi Konten 
Berita Koran 
Republika dan 
Republika Online) 

Tujuan 
Penelitian  

Mengetahui proses 
gatekeeping pada 
program berita yang 
memanfaatkan UGC 
dalam 
pemberitaannya 
dalam memproduksi 
tayangan.  

Mengetahui proses 
gatekeeping dalam 
mekanisme kerja 
media sebagai alat 
kontrol kebijakan 
pemerinah mengenai 
Pemberitaan RUU 
Pilkada di Koran 
Tempo 

Mengetahui 
bagaimana proses 
gatekeeping 
Republika Online 
dan Koran 
Republika 
berperan di 
redaksi dalam 
meliput peristiwa 
dan 
menyampaikannya 
menjadi sebuah 
berita 

Metode 
Penelitian  

Studi Kasus - Studi Kasus 
Robert E. Stake 

Teori  Teori gatekeeping, 
Teori Digital 

Teori gatekeeping, 
Teori politik media 
massa 

Komunikasi 
massa, Teori 
Gatekeeping 

Konsep Media Massa, User 
Generated Content, 
New Media 

Media Massa, 
Gatekeeper 

Media Massa, 
Media Online, 
Jurnalisme Online, 
Hierarchy of 
Influence, 
Gatekeeper 
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Hasil Penelitian  Menunjukkan level-
level di proses 
gatekeeping selalu 
terjadi dalam 
produksi media. 
Level rutinitas media 
memiliki kekuatan 
yang dominan 
dibandingkan dengan 
level-level yang lain. 
Level rutinitas media 
selalu memiliki 
keterkaitan dengan 
level individu dengan 
level organisasi.  

Menunjukkan Koran 
Tempo mendorong 
demokrasi deliberatif 
berjalan di Indonesia 
sehingga menolak 
RUU Pilkada. Koran 
Tempo sebagai 
media massa yang 
bertugas untuk 
mengobrol kebijakan 
pemerintah merasa 
wajib untuk 
mengawal, 
mengkritik, dan 
menggagalkan 
pengesahan RUU 
Pilkada.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 Kerangka Teori dan Konsep  

   2.2.1 Komunikasi Massa 

 2.2.1.1 Definisi Komunikasi Massa  

Menurut Joseph A. Devito dalam Nurudin (2007, h. 11-12), definisi 

komunikasi massa dijelaskan lebih mendalam dalam dua poin, yaitu:  

“First, mass communication is communication addressed to 
masses, to extremely large society. This does not mean that 
the audience include all people or everyone who reads or 
everyone who watches television; rather it means an 
audience that is large and generally rather poorly defined. 
Second, mass communication is communication mediated by 
audio or visual transmitter. Mass communication is perhaps 
most easily and most logically defined by its; television, 
radio, newspaper, magazines, films, books, tapes”  
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Dalam pernyataan di atas, Joseph A. Devito mengemukakan 

komunikasi massa tidak hanya ditujukan kepada audiens yang membaca 

koran atau menonton televisi secara intens, tetapi juga kepada audiens 

secara luas yang umumnya tidak tedefinisikan dengan jelas. Ia juga 

menjelaskan bahwa komunikasi massa dalam penyalurannya menggunakan 

pemancar audio atau visual yang bisa dimengerti sebagian televisi, radio, 

koran, majalah, buku, dan film.  

 2.2.1.2 Karakteristik Komunikasi Massa  

Berdasarkan definisi komunikasi massa di atas, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan mengenai karakteristik dari komunikasi massa 

(Nurudin, 2007, h. 19).  

1. Komunikasi Melembaga 

Menyampaikan pesan-pesan komunikasi massa melibatkan 

lebih dari satu orang. Komunikator berasal dari orang-orang 

yang terkumpul di suatu lembaga. Dalam hal ini, yang 

dimaksud adalah media massa.  

Republika Online dalam hal ini dilembagai oleh PT Abdi 

Bangsa sebagai perusahaan induk, dan Republika Online di 

bawah PT Republika Media Mandiri, salah satu anak 

perusahaan PT Abdi Bangsa.  

2. Komunikasi bersifat Heterogen  

Media Sosial Dalam..., Pryastuti Handhayani, FIKOM, 2018
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Heterogen dalam hal ini ialah, khalayak yang menerima 

berbagai pesan beragam dari latar belakang yang berbeda.  

Republika Online tentunya mempunyai berbagai khalayak 

yang berbeda latar belakang.  

3. Pesan bersifat Umum  

Penerima pesan dalam komunikasi massa merupakan 

khalayak yang banyak jumlahnya. Pesan yang disampaikan 

dalam komunikasi pun tidak merta hanya tertuju pada satu 

orang, tetapi secara umum dan terbuka kepada seluruh 

masyarakat.  

Republika Online memiliki banyak kolom dalam situsnya 

yang menandakan sifatnya umum, tidak dikhususkan untuk 

satu orang. Jadi, penerima pesan bisa memilih berita yang 

dinginkan secara bebas.  

4. Komunikasi Satu Arah 

Komunikasi massa melakukan penyebaran pesan kepada 

khalayak dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu, antara 

komunikator dan komunikan yang menerima pesan tidak 

dapat berhubungan secara langsung, karena komunikasi 

bersifat satu arah.  

5. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan 

Pesan-pesan yang disebarkan oleh media massa secara 

serempak hanya berselisih waktu yang sedikit, informasi 
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yang sudah disebarkan dapat dinikmati oleh khalayak dari 

berbagai wilayah lintas Negara.  

Republika Online sebagai media online yang memiliki ciri 

lintas wilayah tentunya bisa dinikmati oleh khalayak dari 

berbagai wilayah.  

6. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis  

Dalam hal ini, media massa sebagai yang menyebarkan 

pesan-pesan mengandalkan peralatan teknis agar khalayak 

menikmati langsung informasi yang sudah disebarkan. 

Peralatan teknis yang dimaksud bisa berupa smartphone 

dalam mengakses media online.  

Tentunya dalam mengakses sebuah berita diperlukan media 

online, dalam hal ini Republika Online bisa diakses 

menggunakan smartphone.  

7. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

Adanya gatekeeper dalam media massa untuk menyeleksi 

dari banyaknya berita yang masuk menjadi berita yang layak 

untuk disebarkan kepada khalayak.  

Tidak dapat dipungkiri setiap media tentunya memiliki 

gatekeeper, salah satunya Republika Online karena media 

online yang memiliki kecenderungan dengan kecepatan, 

dengan banyaknya informasi yang masuk tentunya akan 

diseleksi terlebih dahulu.  
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2.2.2 Media Massa  

 2.2.2.1 Pengertian Media Massa 

Media merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara. 

Sedangkan, massa berarti sekumpulan atau kelompok. Dengan demikian, 

pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh 

massa pada satu sama lain. Pengertian lain tentang media dikemukakan oleh 

Association for Education Communications and Technology dikutip dalam 

Sadiman (2009, h. 6) di mana media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi.  

Keberadaan media massa dalam kehidupan masyarakat tidak dapat 

dianggap remeh, karena media massa merupakan satu komponen yang ada 

di dalam masyarakat. Oetama (1989, h. 92) mengemukakan bahwa media 

massa dalah suatu negara, tidak berada di luar masyarakat itu, melainkan 

dalam masyarakat. Media massa menjadi bagian dari masyarakat, dan juga 

menjadi bagian dari suatu sistem masyarakat secara keseluruhan.  

Fungsi utama dari media massa ialah menyampaikan informasi 

kepada masyarakat dan setiap informasi yang disampaikan harus bersifat 

akurat, faktual, menarik, benar, berimbang, relevan, dan bermanfaat 

(McQuail, 2005, h. 66).  
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 2.2.2.2 Jenis Media Massa 

Ardianto, dkk, (2012, h. 100) mengemukakan media massa sebagai 

media yang menunjang komunikasi massa terbagi atas 3 jenis, yaitu:  

1) Media Cetak (Printed Media) 

Media ini merupakan media tradisional, dari segi formatnya, 

media cetak ini berupa koran atau surat kabar, majalah, dan 

tabloid. Isi media massa umumnya terbagi tiga bagian tulisan, 

yakni berita, opini, dan feature. Dengan media cetak relative 

jelas siapa konsumennya. Oleh karena itu, media cetak lebih 

mewakili opini kelompok masyarakat.  

Fungsi utama media cetak menurut Ardianto, dkk (2012, h. 

104):  

a. To inform, yaitu memberi informasi secara objektif 

kepada pembaca mengenai peristiwa yang terjadi di 

dalam suatu komunitas, negara, dan dunia.  

b. To comment, yaitu memberi komentar terhadap 

berita yang disampaikan  

c. To provide, yaitu menyediakan keperluan informasi 

bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa 

melalui pemasangan iklan di media.  

2) Media Elektronik  

Menurut Ardianto, dkk (2012, h. 106) jenis media ini isinya 

disebarluaskan melalui gambar, dan suara dengan 
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menggunakan teknologi elektro, seperti radio, televisi, dan 

film. Media elektronik memiliki karakteristik ditujukan 

semua khalayak, baik yang bias membaca maupun yang 

tidak bias membaca. Radio merupakan media elektronik 

tertua, kekuatan yang paling ditonjolkan adalah 

memunculkan theatre of mind. Sementara, televisi menjadi 

media elektronik yang paling mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. Keunggulan televisi yakni untuk menyajikan 

audio dan visual secara bersamaan, yang menambah daya 

tarik dan juga memperkuat informasi yang disampaikan.  

3) Media Online 

Menurut Ardianto, dkk (2012, h. 109) jenis media ini 

biasanya kita temukan di internet. Alur kerja dalam media 

secara teknis, tugas redaksi online hanya perlu mengisi 

sebuah formulir online, yang berisikan isian judul, ringkasan 

berita, artikel penuh dan isian lainnya. Media online 

memiliki alur kerja yang tidak jauh berbeda dengan media 

cetak, hanya saja karena sifatnya yang menyaijkan berita 

secara cepat, maka dari itu media online perlu melakukan 

beberapa penyesuaian di dalam proses kerjanya.  
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2.2.3 Media Online  

 2.2.3.1 Pengertian Media Online 

Kemunculan internet melahirkan produk media massa baru bernama 

media online yang berbasis sebuah situs atau website (Romli, 2003, h. 12). 

Keberadaan new media dengan jaringan internet dan teknologi serba digital 

dalam kehidupan manusia saat ini membawa banyak dampak terhadap 

keberlangsungan aktivitas kita sehari-hari.  

Media online diartikan sebagai media yang berkapasitas menwarkan 

berita yang terbentuk berdasarkan teknologi hypermedia dan hypertext yang 

berkembang pesat. Kelebihan dari media online adalah beritanya yang 

selalu diperbaharui secara berkelanjutan (continuous update), memiliki 

interaktivitas, hypertext, dan multimedia (Craig, 2005, h. 5).  

Media online memiliki kelebihan yang tidak dimiliki media cetak 

dan media elektronik (McLuhan, 1999, h. 126), yaitu:  

a. Pembaca dapat menggunakan link untuk menyebarkan kepada 

khalayak dalam membaca lebih lanjut pada setiap berita  

b. Pembaca dapat memperbarui berita secara langsung dan teratur  

c. Unlimited space, infomasi pada online sangat luas  

d. Dapat menyimpan arsip online dari berita yang sudah lama 

seperti beberapa tahun yang lalu.  
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Menurut Lister dalam New Media: A Critical Intoduction (2009, h. 

13) perkembangan pada new media merupakan pengalaman baru tekstual, 

cara baru mewakili dunia, hubungan baru antar subjek, dan media teknologi. 

Pengalaman baru tekstual dalam hal ini berbentuk seperti kepuasan, hiburan, 

dan pola konsumsi media. Cara baru mewakili dunia di mana media lebih 

jelas menggambarkan berbagai hal.  

Peneliti komunikasi Carrie Heeter (1988, h. 25) mengurutkan 

dimensi-dimensi interaktivitas yang digunakan pada media online, yakni:  

1. Dimensi kompleksitas dari pilihan yang tersedia.  

Dalam waktu yang sama, khalayak dihadapi dengan berbagai 

macam konten atau pilihan informasi.  

Republika Online memiliki banyak kanal pada situsnya, seperti 

nasional, ekonomi, internasional, olahraga, dan sebagainya. 

Gambar 2.1 Tampilan Republika Online 

(Sumber: republika.co.id) 
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2. Dimensi besaran usaha yang harus dikeluarkan oleh khalayak 

untuk dapat menerima pesan dari media yang bersangkutan.  

3. Dimensi tingkat respon media terhadap khalayaknya.  

Bagaimana media dapat memberikan feedback pada 

khalayaknya. Media dengan interaktivitas tinggi mampu 

merespon khalayaknya dalam waktu yang cepat.  

Republika Online dalam situsnya terdapat kolom komentar yang 

memungkinkan khalayak memberi responnya dan terjadi 

feedback di dalamnya.  

Gambar 2.2 Tampilan Interactivity Republika Online 

(Sumber: republika.co.id) 

4. Dimensi kemampuan untuk mengawasi pengguna informasi 

oleh khalayaknya. Media interaktivitas tinggi dapat memantau 

perilaku khalayak dalam menerima informasi.  

5. Dimensi kemudahan dalam menambah informasi baru. 

Dimensi ini melihat sejauh mana khalayak dapat turut 

menyebarkan atau share informasi kepada khalayak lain.  

Republika Online tentunya sebagai media online memiliki ciri 

dengan kemudahannya dalam mengakses berita.  

Media Sosial Dalam..., Pryastuti Handhayani, FIKOM, 2018



23 
 

Gambar 2.3 Tampilan Share informasi di Republika Online 

(Sumber: republika.co.id) 

6. Dimensi kemampuan memfasilitasi komunikasi internet.  

Dimensi ini menjelaskan bagaimana seberapa mudah interaksi 

antara media dan khalayak dalam proses saling tukar informasi 

melalui internet.  

Interaktivitas menjadi salah satu kelebihan besar yang dibawa oleh 

media online, di mana akses masuk dan keluar konten bisa diperoleh kapan 

saja, di mana saja, dan oleh siapa saja tanpa batas waktu dan jarak. Dengan 

kemampuan interaktivitas ini, dimungkinkan pula antar sesama khalayak 

menciptakan komunitasi di sekitar konten media (Romli, 2003, h. 131).  

Media online memiliki karakteristik unik, siapapun bisa menjadi 

komunikator dan komunikan dalam media online kemudian dengan bebas 

mencari dan menyebarkan informasi tersebut. Khalayak memiliki kuasa 

penuh atas informasi yang di dapat.  
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Secara umum, new media atau media online tidak hanya 

menjembatani perbedaan pada beberapa media, tetapi juga pada batasan 

kegiatan komunikasi pribadi dengan batasan kegiatan komunikasi publik. 

Bahan dan kegunaan media semacam itu dapat dipakai secara bergantian 

untuk kepentingan pribadi dan publik. Internet sebagai media komunikasi 

dan perturakaran informasi, berpeluang merevolusi sistem, struktur, dan 

proses demokrasi yang selama ini kita kenal. Menurut Firmanzah (2008, h. 

22) di mana munculnya istilah “digital democracy” atau “virtual democracy” 

yang menggambarkan bagaimana kehidupan demokrasi yang berlangsung 

di internet. Dengan kata lain, masyarakat sudah bisa melakukan 

interaktivitas melalui media online dalam hal ini termasuk di dalamnya 

yaitu media sosial.  

2.2.3.2 Perkembangan Media Online di Indonesia    

Lahirnya media online di Indonesia tidak lepas dari booming-nya 

media online di luar negeri. Pada saat itu, media online ini hanya digunakan 

untuk memindahkan isi berita pada koran fisik ke situs online (Margianto 

dan Syaefullah, 2012, h. 16). Kebanyakan pada saat itu, konten dan produk 

versi surat kabar dan situs online-nya tidak berubah banyak, hanya 

memindahkan saja dari koran ke versi online. Seperti yang terjadi pada 

Tempo, pada tahun 1996, Tempo mengeluarkan versi online-nya, namun 

pada saat itu versi online Tempo merupakan pemindahan saja dari surat 

kabar Tempo ke versi online, karena pada saat itu Tempo mengalami 
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pembredelan di era orde baru yang dipegang oleh Presiden Kedua, Soeharto 

(Margianto dan Syaefullah, 2012, h. 16).   

Pada 8 Juli 1988, detik.com muncul sebagai media online yang 

berdiri sendiri, tanpa adanya media cetak yang mendukung detik 

memperkenalkan berita yang ringkas (Margianto dan Syaefullah, 2012, h. 

17-18). Berita ringkas yang tidak selalu menggunakan lengkap unsur 5W + 

1H layaknya pada media cetak. Konsep ini mendapat tempat di hati 

pembaca di tengah penetrasi internet yang sangat rendah dan berbiaya 

mahal. Seiring perkembangan teknologi internet yang hadir dengan web 

2.0-nya, situs-situs itu mulai membuka ruang terjadinya interaksi antar 

pembaca di situs mereka (Margianto dan Syaefullah, 2012, h. 22). Media 

online yang mewarnai pada generasi-generasi awal tetap bertahan dan 

memperbaiki penampilannya dari masa ke masa.  

   

 2.2.4 Media Sosial 

 2.2.3.1 Pengertian Media Sosial  

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya 

yang bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan sebuah 

informasi meliputi blog, forum, dan jejaring sosial. McQuail (2005, h. 136) 

menyampaikan pemikirannya soal new media, yaitu:  

“Mass media have changed, certainly from the early-twentieth-
centruy days of one way, one directional, and undifferentiated flow to an 
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undifferentiated mass. There are social and economics as well as 
technological reason for this shift, but it is real enough.”  

Menurut Abbas (2014, h. 27) menyatakan ciri-ciri media sosial 

sebagai berikut:  

1. Content yang disampikan dibagikan kepada banyak orang 

yang tak terbatas  

2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak 

ada gerbang penghambat 

3. Isi disampaikan secara online.  

4. Content dapat diterima secara online dalam waktu lebih 

cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung 

waktu interaksi yang ditentukan  

5. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai creator dan 

actor yang memungkinkan diri untuk beraktualisasi diri.  

6. Dalam content media sosial terdapat sejumlah aspek 

fungsional seeperti percakapan (interaksi), berbagi (sharing), 

hubungan (relasi, dan kelompok (grup).  

 

2.2.5 Jurnalistik Online  

 Jurnalistik online lahir pada era new media, yang merupakan generasi baru 

dari jurnalistik konvensional, seperti media cetak dan media elektronik yang dalam 

penyampaian informasinya menggunakan internet (Romli, 2003, h. 11-12).  
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Foust (2005, h. 26) mengemukakan karakteristik jurnalistik online dan 

sekaligus menjadi keunggulannya, dalam bukunya “Online Journalism. Principles 

and Practices of News for The Web.”  

1. Audience Control 

Jurnalistik online membebaskan khalayak dengan leluasa memilih 

berita apa yang ingin dibaca. Khalayak atau audiens bisa dengan leluasa 

berpindah berita yang diinginkan.  

Khalayak dengan mudah bisa berpindah berita yang diinginkan, 

Republika Online dengan jelas memberikan beberapa pilihan dalam 

situsnya, seperti topik terhangat dan unggulan. Ada pula banyak kanal 

seperti ekonomi, internasional, nasional, bola, politik, dan sebagainya.  

2. Nonlinearity  

Dalam jurnalistik online setiap berita yang disampaikan berdiri sendiri, 

yang maksudnya adalah khalayak bisa membaca berita terbaru, bahkan 

bisa membaca berita yang sudah disebarkan beberapa bulan yang lalu.  

Republika Online memiliki kolom disebelah kanan situs yang 

bertuliskan topik terhangat. Topik terhangat itu merupakan topik-topik 

yang masih hangat walau sudah disebarkan beberapa minggu yang lalu.  
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Gambar 2.4 Tampilan Nonlinearity Republika Online 

(Sumber: republika.co.id) 

3. Storage and Retrieval  

Jurnalistik online memungkinkan berita tersimpan dan bisa di akses 

kembali dengan mudah.  

Republika Online sebagai media online tentunya bisa menyimpan data 

berita atau informasi dari beberapa tahun yang lalu sehingga bisa 

diakses kembali dengan mudah.  

4. Unlimited Space  

Salah satu keunggulan jurnalistik online relatif tidak ada batasan jumlah 

berita yang akan diinformasikan. Sebuah media online seharinya bisa 

menghasilkan kurang lebih 600 berita, maka dari itu tidak ada ruang 

batasan terhadap berita yang akan disebarkan. Berbeda dengan media 

cetak yang dibatasi kolom atau halaman, dan media elektronik yang 

dibatasi durasi.  
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Seperti pada media online umumnya, Republika Online terus menerus 

memperbaharui informasinya, itu yang menjadi salah satu 

keunggulannya karena tidak ada batasan jumlah, maka setiap jam ada 

berita baru yang akan disebarkan.  

5. Immediacy  

Keunggulan terbesar pada jurnalistik online yakni informasi dapat 

disampaikan secara cepat dan langsung kepada khalayak. Misalnya, 

seperti yang sudah terjadi beberapa bulan lalu yaitu bom panci di 

kampung melayu.  

Sebagai media online, Republika Online menerapkan ciri kecepatan 

pada setiap informasi yang disampaikan, seperti bom panci di kampung 

melayu yang tersebar melalui media sosial, lalu Republika Online 

memberitakannya.  

6. Multimedia Capability  

Jurnalistik online sudah mencangkup berita dalam format teks yang 

dilengkapi foto, audio, dan video.  

Republika Online juga menerapkan video selain foto dan teks dalam 

beritanya. Biasanya merupakan wawancara dari narasumber berita 

tersebut.  

7. Interactivity 

Jurnalistik online memungkin adanya interaksi dari khalayak dalam 

setiap pemberitaan, dengan adanya kolom komentar, fasilitas media 
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sosial memungkinkan khalayak untuk memberikan pendapatnya atau 

membagi berita di akun media sosial pribadi.   

Seperti pada konsep dan contoh media online di atas, Republika Online 

dalam setiap pemberitaannya disajikan kolom komentar, dan fasilitas 

media sosial untuk membagikan berita tersebut.  

 Di era yang berkembang ini, tidak bisa dipungkiri media online 

mengungguli media cetak. Masyarakat lambat laun berpindah ke media online, 

karena sifatnya yang immediacy, informasi dapat disampaikan secara cepat dan 

langsung kepada khalayak.  

 Dalam bukunya, Richard Craig (2005, h. 3-7) merangkum tiga poin utama 

pembeda media online dengan media konvesional lainnya. Pertama, aktualitas 

(timeliness), Richard menggambarkan bagaimana industri media online 

mempengaruhi kecepatan masyarakatan dalam memperoleh informasi. Kedua, 

konsep kedekatan (proximity), berkaitan dengan aktualitas dengan diperkecilnya 

batas ruang dan waktu. Informasi-informasi yang ada di mancanegara, kini dengan 

adanya perkembangan internet dan teknologi pemberitaan secara online tidak lagi 

menjadi jauh. Dan yang ketiga, konsep keterkenalan atau prominence. Richard 

menilai bahwa media online membuka kesempatan yang lebih besar kepada 

masyarakat untuk bisa menjadi sorotan publik.  

 Media cetak dan media online sama-sama memiliki kelemahan dan 

keunggulannya masing-masing. Media cetak memiliki karakteristik yang lebih 
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mendalam terhadap suatu isu atau peristiwa, sedangkan online lebih kepada 

kecepatan dalam menyampaikan informasinya.   

Prinsip-prinsip dalam jurnalistik online dikemukakan oleh Paul Bradshaw 

(2008) dalam www.onlinejournalismblog.com, yaitu:  

1. Brevity (Keringkasan)  

Berita pada media online berbeda dengan media cetak. Isi pada berita 

online lebih ringkas, singkat, dan padat karena kebanyakan orang 

membacanya pada telepon genggamnya atau pada saat jam kerja 

sehingga memaksimalkan efektifitas untuk suatu informasi. 

Keringkasan berita dinilai juga dari pola penulisan kalimat yang tidak 

boleh terlalu kompleks.  

2. Adaptability (Adaptif)  

Prinsip pada konsep ini dilihat dari sisi konten, yaitu berita yang adaptif 

merupakan berita yang dilengkapi dengan fitur penanda (tag), kata 

kunci (keyword), dan mudah untuk disimpan.  

3. Scannability (Baca Sekilas)  

Prinsip ini mengacu pada kemudahan berita untuk dicerna dalam satu 

kali baca. Bradshaw menekankan bahwa pembaca berita online 

membutuhkan materi baca yang lebih spesifik daripada membaca 

keseluruhan informasi. Prinsip ini bisa diterapkan dengan beberapa 

langkah, yaitu:  

a. Menetepakan judul yang tepat tidak bermakna ambigu,  

b. Membuat intisari berita pada paragraf pertama,  
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c. Menentukan pokok pikiran pada setiap awal paragraf,  

d. Menggunakan tanda atau angka dalam bentuk poin,  

e. Membuat kutipan langsung yang menjorok ke dalam,  

f. Mengaktifkan tautan (hyperlink),  

4. Interactivity (Interaktivitas)  

Karakter utama pada media online ini membagi dimensinya menjadi dua, 

yaitu berdasarkan ruang dan waktu.  

5. Community and Conversation  

Konsep ini memperluas makna masyarakat yang selama ini dinilai pasif. 

Melalui media online, masyarakat yang memiliki kesamaan dari latar 

belakang, hobi, pendidikan, dll menjadi suatu kumpulan komunitas tak 

lupa melibatkan conversation.  

 Dengan konsep-konsep dan ciri-ciri dari media online yang ditunjukan di 

atas, maka dari itu peneliti memilih Republika Online karena sesuai dengan ciri dan 

konsep yang sudah di jelaskan.  

 

  2.2.6  Teori Gatekeeping  

Proses gatekeeping merupakan akar awal dari komunikasi interpersonal. 

Belajar atau memahami sesuatu merupakan jalan pertama, yang membuka jalan 

pengetahuan. Individu meneruskan beberapa informasi yang selektif, terkontrol dan 

kemudian di edit oleh orang lain. Dalam “Mediterranean Journal of Social Sciences” 

(Shabir, 2015, h. 589) mengatakan proses ini terus berjalan dan kemudian di tahun 
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1922, Robert Park mengindentifikasi konsep tersebut, pada saat itu belum diberi 

nama teoritis, Park menjelaskan proses di mana semua kejadian yang terjadi dan 

dicatat setiap harinya oleh koresponden, wartawan, dan kantor berita, kemudian 

editor akan memilih informasi tertentu untuk dipublikasikan yang menurutnya lebih 

penting atau lebih menarik daripada yang lain. Sisanya, akan dibiarkan begitu saja, 

ada banyak sekali berita ‘terbunuh’ setiap harinya (Shabir, dkk, 2015, h. 589).  

a. Gatekeeping Kurt Lewin  

Istilah gatekeeping pertama kali dikemukakan oleh psikolog asal 

Austria bernama Kurt Lewin (1947) dalam Robert (2005, h. 5) Lewin 

menggagas individu atau kelompok orang yang mempengaruhi perjalanan 

berita dalam suatu saluran komunikasi. Lewin memberikan perumpaan 

seperti ibu rumah tangga sebagai seorang gatekeeper, dimana mereka 

mengkontrol atau memilah makanan yang masuk “pada saluran” yang 

berasal dari supermarket atau perkebunan lalu membawanya ke dalam 

rumah yang akan disajikan di atas meja makan (Robert, 2005, h. 5). Setiap 

saluran dikelilingi oleh gatekeeper – pengambil keputusan yang 

menentukan makanan apa saja yang masuk ke dalam saluran, atau pindah 

ke saluran berikutnya. Dari seluruh proses, bisa saja ibu rumah tangga yang 

sebagai seorang gatekeeper mengarahkan untuk tidak menerima ataupun 

menolak makanan tersebut. Dalam hal ini, seseorang yang mempunyai tugas 

sebagai gatekeeper yang dapat menentukan topik atau editorial dalam 

pengolahan dan kontrol pesan yang akan disebarluaskan dalam media massa 

kepada publik.  
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Lewin menguraikan bahwa gatekeeping tidak hanya sekedar 

bagaimana makanan yang berasal dari supermarket atau toko yang akan 

disajikan ke meja makan. Lewin juga menjelaskan bahwa teorinya tidak 

hanya berlaku pada pemilihan makanan tetapi juga untuk suatu informasi 

berita melalui saluran komunikasi tertentu dalam sebuah kelompok (Robert, 

2005, h. 5).  

Dari penguraian Lewin tersebut dapat dilihat bahwa seorang 

gatekeeper melakukan pengambilan keputusan dari saluran informasi yang 

mengalir, pengambilan keputusan tersebut dapat disesuaikan dengan 

kebijakan atau ideologi perusahaan tersebut yang dianut lalu ditentukan 

secara individual oleh gatekeeper itu sendiri. Konsep yang di ambil oleh 

Lewin ini kemudian dikembangkan oleh beberapa pemikir gatekeeping.  

b. Model David White Manning  

White merupakan orang pertama yang menerjemahkan konsep 

gatekeeping Lewin yang kemudian mencoba untuk menerapkannya ke 

media pada tahun 1950 (Robert, 2005, h. 5). Dari model gatekeeping yang 

dikemukakan oleh Lewin yang kemudian diterapkan kepada pola model 

komunikasi massa. White mengutip Shcramm’s “source – message – 

receiver” pendekatan penelitian komunikasi massa ke dalam paradigma 

yang dominan dan menjadi salah satu saluran di teori gatekeeping itu sendiri 

(Shabir, 2015, h. 590). White berfokus pada gatekeeper atau editor yang 

mempunyai faktor-faktor untuk menerapkan berita mana saja yang layak 
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diberitakan atau di tidak layak diberitakan, sebagaimana seperti gambar di 

bawah ini:  

 

Gambar 2.5 Model Gatekeeping David White  

 

(Sumber: Shoemaker dan Vos, 2009, h. 110) 

  N = Sumber berita  

  N 1, 2, 3, 4 = Macam-macam berita 

  M = audiens  

  N1, N4 = Berita yang tidak layak  

  N21, N31 = Berita yang layak 

Dari gambar diatas diketahui N sebagai sumber berita mengirimkan 

berbagai macam miliaran berita (N1, 2, 3, 4) kepada gatekeeper untuk 

disaring dan diseleksi. Dari proses seleksi tersebut, terpilih berita yang layak 

tayang (N21, N31) dan berita yang tidak layak tayang (N1, N4) yang 

nantinya akan dibuang atau disimpan untuk kebutuhan sewaktu-waktu. 

Berita layak tayang yang terpilih akan disebarkan kepada audiens. Model 

yang diterapkan oleh White ini merupakan model terbatas, karena 
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gatekeeper pada model ini memiliki konsepsi peran mereka sendiri atau 

posisi dalam pengumpulan, membentuk, dan mengirimkan berita 

(Shoemaker, 2009, h. 110).  

  c. Model Gatekeeping Bruce Westley dan Malcolm MacLean 

Berdasarkan pada Robert (2005, h. 8) model ini bisa dilihat dari 2 

konteks, interpersonal dan komunikasi massa, perbedaan yang mencolok 

dari interpersonal dan komunikasi massa adalah feedback yang diterima. 

Dari konteks interpersonal, feedback yang diterima cepat dan langsung, 

sedangkan komunikasi massa feedback yang diterima tidak langsung dan 

lambat. Model komunikasi massa ini menekankan peran gatekeeper di 

konteks proses komunikasi massa. Model ini dapat membantu memahami 

dan menganaslisis komunikasi yang kompleks.  

Gambar 2.6 Model Gatekeeping Westley dan MacLean 

 

(Sumber: Nurudin, 2007, h. 157) 
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  X = Peristiwa atau sumber informasi 

  A = Komunikator (Reporter) 

  C = Gatekeeper (Editor)  

  B = Publik >> Audiens yang membaca, mendengar, atau melihat 

tergantung dari media yang digunakan oleh audiens yang sudah dilaporkan oleh 

gatekeeper.   

  fBC = Audiens dapat merespon editor maupun reporter  

  fCA = Editor menyediakan ‘umpan balik’ kepada reporter  

X menunjukkan pada peristiwa atau sumber informasi, seperti 

kejadian kebakaran yang terjadi di pasar klewer Solo yang dikirim oleh 

masyarakat. Lalu, A adalah komunikator dalam komunikasi massa sebagai 

reporter dalam hal ini yang menuliskan kembali suatu informasi atau 

peristiwa yang terjadi menjadi berita. Sementara itu C sebagai gatekeeper 

yang diperankan oleh editor, memiliki tugas yakni menghapus atau 

menambah kembali tulisan yang sudah ditulis oleh reporter berdasarkan 

peristiwa atau sumber informasi yang sudah diliput oleh reporter. B adalah 

audiens yang membaca, melihat, dan mendengar kejadian yang sudah 

dilaporkan oleh gatekeeper setelah sebelumnya ditulis oleh reporter. Dalam 

hal ini, fBC pembaca bisa memberikan respon atau feedback kepada editor 

dan juga reporter (fBA) terkait dengan ketepatan dan kebenaran dari berita 

tersebut, bila ada salah satu berita yang tidak tepat, seperti pencantuman 

nama narasumber, maka audiens dapat memberikan respon terkait tidak 
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ketepatan tersebut. Terakhir, editor bisa menyediakan ‘umpan balik’ kepada 

reporter (fCA) (Nurudin, 2007, h. 157).  

Model gatekeeping oleh Westley dan MacLean ini merupakan 

produksi berita media massa yang biasa dilakukan di ruang redaksi di 

beberapa media (Nurudin, 2007, h. 158). Dari model ini dapat dilihat proses 

penyampaian berita yang akan disebarkan kepada masyarakat melalui 

proses penulisan oleh reporter hingga sampai meja redaksi. Semua media 

massa memiliki beberapa gatekeeper di dalamnya. Mereka memiliki banyak 

peran, salah satunya yakni mereka dapat menghapus, menambahkan 

ataupun memodifikasi pesan yang akan disebarkan ke masyarakat. Jika 

dalam prosesnya ada informasi atau berita yang tidak layak untuk 

disebarkan, maka gatekeeper dalam hal ini berhak untuk tidak menyebarkan 

informasi tersebut seberapa penting beritanya. Model ini membedakan 

pesan yang bertujuan (purposive) dengan pesan yang tidak bertujuan 

(nonpurposive). Pesan yang bertujuan merupakan pesan yang dikirimkan 

oleh sumber tertentu untuk mengubah citra penerima mengenai sesuatu 

dalam lingkungan tersebut, seperti dalam hal ini seberapa pentingnya nilai 

berita yang akan disampaikan kepada masyarakat.  

c. Model Gatekeeping Pamela J. Shoemaker  

Lebih dari 50 tahun setelah studi White’s Mr. Gates, di tahun 2001 

Pamela Shoemaker, Martin Eichholz, Eunyi Kim, dan Brenda Wingley 

meneliti relasi faktor atau level pada proses gatekeeping berita di 
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Congressional bills (Shoemaker, dkk, 2001, h. 234). Faktor tersebut 

merupakan nilai berita, kepentingan, pendidikan, ideologi politik, 

pengalaman bekerja, etnik, gender, ataupun sifat. Shoemaker beranggapan 

bahwa proses gatekeeping lebih dari sekedar memilah, tetapi juga termasuk 

dengan bagaimana produksi informasi atau pesan itu terbentuk, disebar dan 

di tangani.  

Model Gatekeeping Shoemaker merupakan model gatekeeping 

modern yang baru, yang mengenali individu gatekeeper bekerja dalam satu 

institusi, kekuatan internal, dan eksternal di sepanjang saluran, dan feedback 

(Shabir, dkk, 2015, h. 591).  

Gambar 2.7 Model Gatekeeping Shoemaker dan Reese 

(Sumber: Shabir, dkk, 2015, h. 591) 
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Teori gatekeeping dalam komunikasi massa dapat dilihat sebagai 

keseluruhan proses melalui realitas sosial yang dikirimkan oleh media dan 

bagaimana berita dibangun oleh media massa. Gatekeeping adalah proses 

pemusnahan dan pengesampingan serta penyerapan informasi yang 

ditayangkan dari berbagai stasiun televisi dan sumber-sumber elektronik 

yang lain menerpa audiensnya setiap hari (Shoemaker dan Vos, 2009, h. 89). 

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa, 

N = sumber dari beberapa berita dan dari beberapa media,  

N1,2,3,4 = sekumpulan berita yang sudah masuk kepada 

gatekeepers dan diseleksi kembali untuk kemudian akan diputuskan mana 

berita yang lolos seleksi dan tidak lolos.  

N1,4 = berita yang ditolak untuk diterima karena tidak sesuai dengan 

norma-norma dan nilai-nilai yang dianut. 

N2,3 = siaran yang lolos seleksi  

M = audiens. 

Pembeda dari keempat model Gatekeeping, bagaimana masing-

masing model tersebut memiliki fokusnya itu sendiri. Model Gatekeeping 

Kurt Lewin, studinya lebih didasarkan untuk memahami dunia milik orang 

itu sendiri, baik fisik, mental, maupun sosial melalui suatu percakapan yang 

sering dilontarkan antara pra-ingatan, keinginan dan tujuannya. Lewin 

berfokus pada tingkat individual dari seorang gatekeeper, Lewin 

menemukan studinya pada saat Perang Dunia ke 2 yang membuatnya untuk 
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merumpamakan bagaimana mengkonsumsi makanan ke meja makan pada 

saat perang dunia.  

Model Gatekeeping David Manning White, studinya memfokuskan 

faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh seorang editor saat menentukan 

berita mana yang akan dimuat dan berita mana yang tidak dimuat. White 

mencoba untuk menghubungi editor yang beranama “Mr. Gates” yang pada 

saat itu sekitar berumur pertengahan 40 dan memiliki pengalaman 25 tahun 

(Robert, 2005, h. 5). Gates mengumpulkan beberapa kopian berita yang 

ditolak, White ingin mengetahui apakah ada faktor subjektif yang 

berdasarkan dari pengalaman, sifat, dan ekspektasi editor tersebut. White 

menemukan ada 2 alasan ditolak, (1) ditolak karena tida layak diberitakan, 

(2) ditolak karena duplikat dari berita lain mengenai hal yang sama.  

Model Gatekeeping Westley & MacLean, mereka memodifikasi 

model Theodore Newcomb, mereka menambahkan “C” sebagai gatekeeper 

ke dalam penelitian komunikasi massa dan juga memasukan unsur dari 

Laswell “who says what through what channels to whom with what effect”, 

studinya berfokuskan pada perkenalan beberapa gagasan gatekeeper yang 

mengendalikan berbagai fungsi sepanjang proses pemberitaan (Robert, 

2005, h. 7) 

Model Gatekeeping Pamela J. Shoemaker, sebagai model 

gatekeeping modern menjadikan individu yang bekerja dalam satu institusi, 
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dengan adanya pengaruh internal maupun eskternal yang melakukan umpan 

balik atau feedback dalam saluran media (Robert, 2005, h. 12). 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan model Gatekeeping Westley & 

MacLean, karena berdasarkan pemaparan model gatekeeping Westley & 

MacLean sesuai dengan kondisi newsroom media online, model ini 

memungkinkan terjadinya umpan balik atau feedback dari pembaca kepada 

gatekeeper maupun reporter dengan kolom komentar pada situs media 

online. Selain itu, gatekeeper sebagai pemegang kunci dalam penyaluran 

konten berita dapat memberikan respon terhadap reporter atas hasil tulisan 

dan peliputan (Nurudin, 2007, h. 157).  

 

  2.2.7 Gatekeeper 

Dalam media cetak, seorang individu adalah seorang gatekeeper¸ lalu 

sumber, assignment editor, koresponden, desk editor, editor berita merupakan 

gatekeeper (Shabir, dkk, 2015, h. 593). Dalam media elektronik, memiliki bentuk 

yang sama dengan beberapa perbedaan, akan ada seorang individu yang bekerja 

sebagai gatekeeper. Di setiap level atau jabatan setiap gatekeeper tidak hanya 

mengikuti peraturan dari suatu perusahaan media tersebut tetapi juga cenderung 

memaksakkan kehendak sendiri, dengan membiarkan beberapa berita masuk atau 

tidak memasukkan suatu berita ke dalam koran atau buletin berita.  

Dalam “Redefining Gatekeeping Theory Digital Generation” (Chinfook dan 

Simmonds, 2011, h. 10) Gatekeeping, karenanya, semakin diperumit oleh 
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globalisasi, sebab gatekeeper mengandalan informasi demografis khalayak untuk 

mengendalikan arus informasi melalui gerbang. Pergeseran dinamis khalayak 

dalam digital media baik hubungannya dengan gatekeeper atau sebagai gatekeeper 

mempersulit gerak melalui gerbang, maka dari itu mengusulkan sebuah konstitusi 

baru, dimana pergerakan gerbang sebagai batas keluar masuknya informasi tidak 

lagi searah (Shoemaker dan Vos, 2009, h. 135). 

Pada dasarnya, redaksi atau media mendapat pekerjaan lebih, karena ketika 

informasi yang ada dalam internet lalu kemudian informasi tersebut layak untuk 

diberitakan. Media mainstream tradisional tidak hanya membuat website, portal 

berita atau akun media sosial resmi yang berfungsi untuk menyebarkan informasi 

kepada khalayak, medium-medium tersebut juga digunakan untuk mengawasi situs 

internet website lain dengan menggunakan kode atau algoritma komputer untuk 

menentukan dan mengukur iinformasi mana saja yang paling sering muncul yang 

kerap kali dijadikan berita (Shoemaker dan Vos, 2009, h. 15). Internet pada era new 

media terutama media sosial menyediakan kesempatan bagi khalayak untuk 

berinteraksi dengan pembuat berita, hal ini seringkali ditemukan di beberapa akun 

media sosial atau situs portal berita, yaitu dengan mengkomentari isian berita 

tersebut. Karena pada saat media tradisional seperti surat kabar, khalayak tidak bisa 

memberikan tanggapannya langsung kepada pembuat berita ataupun konten isi dari 

berita tersebut. Tingkat interaksi yang tinggi ini menjadikan khalayak sebagian dari 

gatekeepers di era new media ini. Pasalnya, dengan memilah mana berita yang ingin 

dibaca atau dikomentari untuk dirinya sendiri pun khalayak sudah menjadi 
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gatekeeper atas dirinya sendiri dalam mengambil keputusan berita mana saja atau 

portal berita mana saja yang cocok dengan dirinya.  

Shoemaker dan Vos (2009, h. 16) mengungkapkan dengan khalayak 

menjadi aktif dan bisa menentukan tahap kedua dari proses gatekeeping itu sendiri, 

maka setelah proses gatekeeping yang biasa dilakukan media massa kini tanpa 

melibatkan khalayak kini bisa melibatkannya tidak seperti sebelumnya.  

Untuk lebih memahami pekerja media massa, kita harus memerika rutinitas 

yang disertai pekerjaan yang mereka lakukan. Karl Manheim (dalam Shoemaker 

dan Reese, 1996, h. 100) seorang sosiolog Jerman, mengatakan bahwa “tidak benar 

jika mengatakan seorang individu itu akan berpikir saja, melainkan lebih tepatnya 

menuntut agar individu juga berpartisipasi dalam memikirkan lebih jauh apa yang 

dipikirkan orang lain.” Lain kata, para pekerja media ini adalah makhluk sosial 

yang berpartisipasi dalam pola tindakan yang mereka lakukan sendiri. Mereka 

berbicara bahasa kelompok mereka, berpikir seperti yang dipikirkan kelompok 

mereka, mereka juga yang mengembangkan gaya pemikiran dari pola yang tak 

berujung terhadap kesamaan situasi (Shoemaker dan Reese, 1996, h. 100).  

Mengacu pada sesuatu yang mirip dengan istilah rutinitas, pola, dan 

berulang-ulang, praktik dan bentuk yang digunakan pekerja media untuk 

melakukan pekerjaan mereka. Dari perspektif Manheim (dalam Shoemaker, 1996, 

h. 100), kita bisa melihat rutinitas ini sebagai sebuah hambatan pada pekerja media 

individual. Rutinitas membentuk sebuah konteks langsung, baik di dalam dan 

melalui individu dalam melakukan pekerjaan mereka.  
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  2.2.8  Hierarchy of Influence  

Teori Shoemaker dan Reese tentang hirarki pengaruh pada konten media 

terkait erat dengan teori gatekeeping. Gatekeeping, dikembangkan dari metafora 

yang digunakan oleh sosiologi Kurt Lewin dalam menggambarkan bagaimana 

makanan bergerak melalui serangkaian “gerbang”. Kemudian dilanjutkan oleh 

David Manning White, yang menemukan bahwa pilihan berita Mr. Gates sangat 

subjektif yang bergantung pada penilaian berdasarkan pada pengalaman gatekeeper. 

Dalam kasus Mr. Gates, White beranggapan bahwa dalam menentukan sebuah 

berita terdapat beberapa faktor atau nilai intrinsik dari para gatekeeper. Pamela J. 

Shoemaker dan Stephen D. Resse mengemukakan nilai-nilai yang mempengaruhi 

isi konten pada media baik dari dalam maupun luar media. Nilai-nilai ini 

mempengaruhi konten media yang terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan produksi. 

Isi konten media tersebut merupakan keseluruhan informasi atau pesan visual yang 

disebarkan oleh media massa. Masing-masing nilai atau level memiliki karakter 

yang berbeda namun dalam keseluruhannya membentuk sistem yang tidak 

dipisahkan satu sama lain.  

Nilai-nilai tersebut membuat suatu konsep yang dinamakan Hierarchy of 

Influence atau Hirarki Pengaruh (Shoemaker dan Reese, 1996, h. 63-252). 

Shoemaker dan Reese membagi hirarki pengaruh menjadi lima level, yaitu:  

1. Level Individu  

Level ini memiliki penentuan keputusan yang bersifat personal 

dari individu gatekeeper itu sendiri, apa yang dia suka dan tidak 
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suka. Selain itu, faktor latar belakang, pengalaman, sikap, 

keyakinan, peran dan etika juga mempengaruhi beberapa faktor 

potensial dari intrinsik gatekeeper. Dalam pemutusan pemilihan 

masih dapat terjadi dengan beberapa faktor latar belakang 

karakteristik, personal dan professional, beda halnya dengan 

penentuan berita hampir tidak semua dengan faktor individual. 

Latar belakang karakteristik seorang gatekeeper dapat dilihat 

dari pendidikannya, ini juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi pemberitaan media. Dalam level ini, gatekeeper 

dituntut untuk bisa mengevaluasi dan menginterpretasi pesan-

pesan, teori-teori dalam pengambilan keputusan, dan 

karakteristik personal individu pada gatekeeper. Terdapat 

beberapa variabel yang dapat mempengaruhi mekanisme 

mediasi berita, yaitu (1) latar belakang dan karakteristik dari 

pelaku media (gender, etnis, orientasi seksual, karir, serta 

pendidikan), (2) nilai-nilai dan kepercayaan yang dipegang, (3) 

“peran” dan “bingkai etis” yang dipilih pelaku media dalam 

situasi tertentu. Mekanisme kerja digambarkan pada bagan 

sebagai berikut:  
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Gambar 2.8 Mekanisme Kerja yang Mempengaruhi Isi Media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Shoemaker dan Reese, 1996, h. 62-65) 

 

Shoemaker dan Reese (1996, h. 230-231) mengatakan dalam 

mekanisme mediasi pesan, peran pelaku media terbagi menjadi dua, 

yaitu mereka yang memilih untuk “netral” atau sebagai “partisipan” 

dari peristiwa. Penelitian Johnstone et. Al (Shoemaker dan Reese, 

1996, h. 8) mengatakan wartawan yang menganggap dirinya “netral” 

hanyalah sarana transmisi pesan belaka. Wartawan jenis ini 

Efek dari karakteristik, latar belakang 
personal, pengalaman, sikap, nilai, 

keyakinan, peranan, etika, dan 
wewenang komunikator dalam isi media 

massa.  

Karakteristik, latar belakang, dan 
pengalaman individu komunikator  

Sikap, nilai, dan keyakinan dalam profesi 
komunikator  

Pengalaman dan latar belakang profesi 
komunikator  

Wewenang komunikator dalam 
organisasi 

Peranan dan etika profesi komunikator  
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menhindari peristiwa dengan materi yang belum diverifikasi dan 

lebih berkonsentrasi pada khalayak luas. Sedangkan, wartawan 

“partisipan” akan lebih semangat memberikan kritik serta 

melakukan penyelidikan atas berbagai klaim.  

 

2. Level Rutinitas Media 

Pada level ini diartikan sebagai pola-pola atau rutinitas yang 

sering dilakukan dalam media tersebut, kegiatan yang dilakukan 

berulang-ulang. Rutinitias mempengaruhi realitas sosial yang 

diciptakan oleh media, seperti nilai berita. Media dalam hal ini 

memiliki tolak ukur tersendiri tentang apa yang disebut berita, 

apa saja ciri-ciri berita yang baik, atau kriteria kelayakan berita 

yang lainnya. Sejatinya, rutinitas media merupakan salah satu 

bagian integral dalam media yang tidak dapat dilanggar oleh 

pekerja media yang menjalankan mekanisme pemberitaan 

dibentuk. Level ini memiliki tiga sumber rutin, antara lain: 

suppliers (sumber berita), processor (organisasi media), dan 

consumers (audiens, pembaca, pendengar) (Shoemaker dan 

Reese, 1996, h. 103).  
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Gambar 2.5 Hubungan tiga sumber rutin yang mempengaruhi level 

rutinitias 

 

 

  

 

 

 

(Sumber: Shoemaker dan Reese, 1996, h. 104) 

 

Supplier dalam hal ini sumber berita didapatkan untuk kemudian 

diolah menjadi sebuah pemberitaan yang kemudian processor 

sebagai organisasi media dalam hal ini editor dan redaksi yang 

mengemas berita tersebut menjadi berita layak yang kemudian 

akan dikirimkan ke consumers dalam hal ini audiens bisa 

pendengar dan pembaca. Dalam penerapan pada level rutinitas 

media, dalam surat kabar, editor memperlambat laju penerimaan 

berita mereka karena tenggat waktu mereka yang mendekati, 

disebabkan editor tersebut sudah memenuhi bagian besar ruang 

atau kolom yang tersedia pada surat kabar (Jones, Troldhahl, dan 

Hvistendahl dalam “Individual and Routine Forces Gatekeeping” 

yang dimuat oleh jurnal Shoemaker, dkk, 2001, h. 235). Oleh 

karena itu, waktu tenggat deadline yang semakin dekat mungkin 

Audience Consumers  

Media Organization 
Producer 

Source Suppliers  

Routines 
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merupakan negative force kecuali adanya positive force yang 

berlawanan dari nilai berita yang bagus. Rutinitas sangat penting 

dalam menentukan informasi mana yang bergerak melalui 

saluran berita dan informasi mana saja yang akan ditolak, 

perbedaan antara individual dan rutinitas adalah pada 

gatekeeping berita yang harus dilakukan jika ingin mengevaluasi 

masing-masing level secara terpisah. Jika ada seorang pekerja 

media yang menjadi gatekeepers berita, harus ditanyakan 

kepada sejauh mana pekerja media tersebut melihat 

keseragaman dalam pemilihan untuk seleksi di antara para 

gatekeepers. Variasi antar individu ini yang akan menunjukkan 

bahwa karakteristik pada individu dari pekerja media itu lebih 

penting.  

 

3. Level Organisasi 

Organisasi media memiliki tujuan yang terkadang bersifat 

memaksa individu gatekeeper, dalam hal ini bisa terjadi pada 

editor, reporter, ataupun pemimpin redaksi. Individu pekerja 

media dan rutinitias tunduk pada sturktur dan kebijakan 

organisasi yang merangkum mereka. Menurut Hirsch dalam 

Shoemaker dan Reese (1996, h. 133), perspektif dalam 

organisasi media ini berupa struktur internal, tujuan, teknologi, 

dan pasar. Perspektif dalam hal ini menekankan pada 
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kepemilikan dalam media, tata tertib, dan tujuan. Shoemaker dan 

Reese (1996, h. 136) membuat struktur model dalam organisasi 

di media, struktur ini mengambarkan bagaimana peran dari para 

pekerja media di organisasi tersebut, dengan peran dan 

fungsinya masing-masing di struktur tersebut. Model yang 

dibuat oleh Shoemaker berdasarkan pada organisasi di surat 

kabar. Pemilik media atau publisher berada di kedudukan atas. 

Desk berita merupakan salah satu dari bagian utama di 

organisasi, dipimpin oleh eksekutif editor. Eksekutif editor 

berfungsi untuk mengawasi editor lain, yang pada gilirannya 

mengawasi beberapa reporter. Tentu dalam struktur organisasi 

dalam pemberitaan memiliki bagian pemasaran, iklan, umum 

dan lain-lain ini juga memiliki kepentingannya masing-masing. 

Dari sturktur organisasi tersebut, bagaimana seharusnya 

pemberitaan disajikan akan mendapat pengaruh dari organisasi 

media. Dibanding dengan level sebelumnya, yakni level 

individual dan level rutinitas media, level organisasi memiliki 

pengaruh yang sangat besar. Mengingat level organisasi media 

dipegang oleh pemilik media dengan kedudukan tertinggi. 

Kebijakan redaksi tidak didasari oleh kepentingan ekonomi 

seperti pasar dan iklan, juga bukan karena marketing politik. 

Hampir semua kebijakan media dalam penentuan pemberitaan 

dipegang oleh pemilik media. Kuasa organisasi ini dapat tampil, 
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misalnya, melalui perekrutan editor atau seleksi promosi 

individu yang dianggap loyal agar menempati posisi strategis 

dalam penentuan berita. Dampak dari hal tersebut adanya “swa-

sensor”, penyensoran yang dilakukan media itu sendiri 

(Shoemaker dan Reese, 1996, h. 163). 

 

4. Level Ekstramedia 

Dalam level ini menyinggung faktor yang mempengaruhi konten 

pemberitaan media yang berasal dari luar lingkungan media 

tersebut. Hal yang mempengaruhi luar lingkungan berita 

biasanya meliputi sumber berita, pengiklan, pasar, kontrol dari 

pemerintah dan teknologi. Pertama, dalam sumber berita disini 

yang dipandang bukanlah pihak netral yang memberikan 

informasi ala kadarnya. Memberikan informasi terkadang ada 

paksaan untuk mengubah informasi yang sesuai dengan 

kepentingannya yang kemudian jurnalis atau wartawan yang 

mendapat sumber informasi tersebut dapat mengubah berita 

yang berbeda dari faktanya. Hal ini bisa saja terjadi apabila 

sumber informasi tersebut ingin mementingankan opini publik, 

mendapatkan atau memperbaiki citra tertentu dari publik. 

Beberapa tahun terakhir, banyak dari media mainstream yang 

melakukan hal ini, kepentingan ini memberikan informasi yang 
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positif bagi kalangan tertentu dan tidak memberitakan informasi 

yang merugikan.  

Kedua, media komersil, memiliki kepentingan kepada perhatian 

khalayak sebagai hal yang dapat dijual kepada pengiklan. Iklan 

dalam hal ini menjadi salah satu sumber daya pendapatan sebuah 

media. Sementara itu, pengiklan juga berpengaruh pada proses 

gatekeeping sebab pengiklan dalam suatu isu yang mereka 

percayai akan merubah proses tersebut.  

Ketiga, teknologi. Dengan berkembang pesatnya teknologi, 

proses gatekeeping di beberapa media tentu berbeda. Terlebih 

dengan adanya media online yang kini mempermudah khalayak 

untuk mengakses informasi dimana saja. Tentu sistem proses 

gatekeeping yang ada pada surat kabar bisa saja berbeda dengan 

yang terjadi pada media online. Pada dasarnya, media online 

menganut kecepatan dan ketepatan.  Seberapa cepat proses 

gatekeeping yang terjadi pada media online dibandingkan 

dengan surat kabar yang perlu waktu untuk keesokan harinya 

bila mana ada peristiwa yang terjadi hari ini.  

Keempat, pihak dari luar media yang juga mempengaruhi proses 

gatekeeping adalah pemerintah dan lingkungan bisnis. 

Pemerintahan memiliki kontrol terhadap masing-masing media 

sampai batas tertentu. Lingkungan bisnis pada organisasi media 
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terkadang dapat mempengaruhi konten media berdasarkan dari 

jenis pasar yang digemari.  

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk 

memahami apa yang mempengaruhi media dalam lintas 

ekstramedia. Melalui Teori Institusionalis, yang mendeteksi 

relasi media dengan aktor-aktor politik yang lain. Lalu, melalui 

Field Theory, yang melihat praktik kerja media, jurnalisme, 

sebagai hasil dari negosiasi kultural dan ekonomis dengan field 

yang lain. Dengan pendekatan ini akan membantu saat kita harus 

mendeteksi posisi media sebagai bagian dari bagian kekuasaan 

institusi sosial (Shoemaker dan Reese, 1996, h. 99-103).  

5. Level Ideologi 

Pada level ini, yang dimaksud dengan ideologi adalah 

mekanisme simbol yang berfungsi sebagai kekuatan kohesif dan 

integratif dalam masyarakat. William dalam Shoemaker dan 

Reese (1996, h. 213) mengungkapkan ideologi sebagai sistem 

makna yang relatif formal dan nilai kepercayaan, semacam jenis 

yang dapat diabstraksikan sebagai ‘pandangan dunia’ atau 

‘pandangan kelas’. Dalam hal ini, ideologi pada media yakni 

untuk menggambarkan budaya yang meresonasikan kepada 

khalayak. Budaya ini sangat selektif dan konstruksi pada 

struktur yang tepat. Dengan kata lain, dapat melihat pengaruh 

sistem sosial pada konten pemberitaan di media. Fokus pada 
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level ideologi adalah bagaimana media menentukan dan kuasa 

di masyarakat. Level ini juga berbicara mengenai arti dari 

kekuatan pendukung media tersebut. Ideologi dalam level ini 

berhubungan dengan bagaimana media membentuk sebuah 

realitas dan bagaimana media menghadapi hal tersebut. Dengan 

membentuk sebuah realitas ini juga berhubungan dengan posisi 

pekerja media dalam memandang realitas yang terjadi. Pada 

ruang redaksi di setiap media tentunya akan muncul banyak 

perbedaan dalam menentukan nilai-nilai berita mana saja yang 

cocok untuk ditayangkan kepada khalayak. Nilai-nilai ini juga 

harus disesuaikan dengan adanya ideologi dari masing-masing 

media ataupun yang berkuasa.  

Kelima level ini yang nantinya akan membentuk isi, kemasan ataupun 

konten pada suatu berita dalam media, dalam penelitian ini khususnya melihat cara 

kerja pada proses gatekeeping pada media online.  

Sesuai dengan jurnal Shoemaker, dkk, “Individual and Routine Forces in 

Gatekeeping” (2001), peneliti hanya menggunakan level individu dan level rutinitas 

media, karena pada kedua level ini di dalamnya membandingkan karakteristik 

penulis dengan penilaian editor soal nilai berita yang berdasarkan pada rutinitas 

media dari proses pengumpulan berita. Pada dasarnya, konsep orisinilnya ada lima 

level, namun pemikiran terbarunya hanya dua level yang disarankan sesuai dengan 

jurnal Shoemaker, dkk (2011), maka dari itu peneliti menggunakan level individu 

dan rutinitas media.  
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2.3 Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.6 Kerangka Teori dan Konsep Penelitian  
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