
KEBIJAKAN REDAKSI BERITA LIPUTAN 6SCTV JAWA 
TIMUR(Newsroom Study pada SCTV Biro Surabaya)  

 

 

Oleh: ERNI HERLINA (02220053)  

Communication Science 
Dibuat: 2007-01-24 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: Kebijakan Redaksi, Newsroom Study 

Liputan 6 Jawa Timur sebagai salah satu siaran berita yang menayangkan berita-berita seputar 

Jawa Timur, memiliki kebijakan redaksi yang dibangun bersama ruang publik (newsroom) untuk 

dapat menyiarkan berita berdasarkan beberapa pertimbangan atau tolak ukur yang berlaku dalam 

dunia jurnalistik televisi. Pertimbangan tersebut berdasarkan adanya kepentingan yang sama 

dengan SCTV pusat Jakarta agar isi pemberitaan Liputan 6 Jawa Timur dapat selevel dengan 

Liputan 6 SCTV, sebab minimnya keterbatasan personil yang dimiliki SCTV biro Surabaya 

menjadi hambatan bagi Liputan 6 Jawa Timur untuk mengejar kekurangannya.  

Penelitian ini menggunakan teori peranan organisasi media terhadap isi media, dimana pemilik 

media yaitu orang yang diberi kewenangan untuk mengatur jalannya redaksi, memliki peranan 

penuh untuk menguasai teks dan newsroom. Disini Produser dan Kepala Biro yang mempunyai 

kebijakan untuk mengatur, menentukan dan memutuskan peristiwa-peristiwa (teks) yang akan 

ditayangkan oleh Liputan 6 Jawa Timur. Newsroom berfungsi sebagai media untuk mempelajari 

dan menganalisis semua peristiwa yang terjadi, sebelum peristiwa-peritiwa tersebut melewati 

proses penilaian yang dilakukan Dewan Redaksi Liputan 6 Jawa Timur. Keberadaan newsroom 

memudahkan pemilik media untuk mengontrol isi media dan organisasi-organisasi yang terdapat 

didalamnya. Kedua hal ini yang paling memberikan pengaruh dalam berlangsungnya roda 

keredaksian Liputan 6 Jawa Timur. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata 

tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan Successive 

Approxtimation. Analisis ini berbentuk tahapan, yakni peneliti bergerak dari ide-ide yang masih 

samar kemudian merealisasikan secara jelas kedalam data sehingga menjadi analisis yang dapat 

dipahami. Selanjutnya peneliti menyelidiki sejauh mana konsep yang ada dengan data yang 

diperoleh dilapangan.  

Metode ini juga dapat menciptakan konsep baru untuk menyesuaikan data menjadi lebih baik. 

Proses analisis ini diawali dengan penyeleksian data yang sesuai dengan rumusan masalah, yakni 

Kebijakan Redaksi Liputan 6 Jawa Timur dalam newsroom SCTV biro Surabaya kemudian data 

tersebut dikarifikasikan menjadi empat kriteria, yakni proses pemilihan berita, penentuan isi 

berita, penentuan kebijakan redaksi dan proses siaran Liputan 6 Jawa Timur. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kebijakan Redaksi Liputan 6 Jawa Timur masih dikontrol 

oleh SCTV pusat selaku badan penanggung jawab utama berlangsungnya Liputan 6 Jawa Timur, 

yang dikuasakan kepada Kepala Biro dan Produser selaku orang yang memberi keputusan untuk 

memilih dan menentukan peristiwa-peristiwa yang ditayangkan dalam Liputan 6 Jawa Timur 

meskipun interpensi dari pusat sangat mempengaruhi konsep penayangan berita, jam tayang serta 

kebijakan yang diambil oleh Dewan Redaksi Liputan 6 Jawa Timur. Hal tersebut mencerminkan 

bahwa kebijakan yang diambil untuk memilih peristiwa yang ditayangkan Liputan 6 Jawa Timur 

menyamakan kepentingan SCTV pusat Jakarta agar isi pemberitaan Liputan 6 Jawa Timur dapat 

selevel dengan Liputan 6 SCTV. 



 


