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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media massa telah menjadi fenomena tersendiri dalam proses 

komunikasi dewasa ini. Sehingga media massa sendiri dapat diartikan sebagai 

sebuah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran 

informasi secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal. 

Ketergantungan masyarakat pada media massa sudah sedemikian besar dan 

menjadi suatu gaya hidup yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat pada 

umumnya. Dalam Nurudin (2013:9) Ketergantungan masyarakat  pada media 

massa, akan menjadikan media sebagai alat yang dapat membentuk apa dan 

bagaimana suatu masyarakat tersebut berkembang seiring dengan 

perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Dengan adanya media sendiri 

masyarakat akan menjadi semakin mudah untuk memahami dan mengetahui 

apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri. Kenyataan bahwa media-media konvensional, elektronik serta online 

seperti cetek, televisi, radio maupun media yang berbasis online seperti 

website saat ini juga dimiliki oleh para pengusaha yang sekaligus sebagai 

politis, membuat masyarakat khawatir akan kepercayaannya yang dapat 

disalahgunakan oleh para pemilik media demi kepentingan-kepentingan 

tertentu. 
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Media massa merupakan suatu lembaga yang bersifat independen 

tanpa adanya intervensi atau pengaruh-pengaruh dari pihak-pihak yang 

berkepentingan, dengan independensi atau kemandirian yang bebas dari 

kepentingan-kepentingan tertentu. Maka media dapat menjadi ruang aspirasi 

untuk segala kebutuhan informasi yang berguna bagi masyarakat,  dan dapat 

dijadikan kepanjangan tangan  masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan 

pemerintah di Negara demokratis, jika suatu media sudah berpihak dengan 

kepentingan-kepentingan tertentu maka akan berdampak kepada media itu 

sendiri dan kepada masyrakat. Dan  kebanyakan media massa di era 

modernisasi seperti saat ini  hanya sebagai sarana dan alat yang didirikan 

untuk  menyampaikan segala informasi, sehingga media terkadang tidak 

terlepas dari unsur-unsur politik dan ekonomi, yang pada akhirnya akan 

berdampak terhadap netralitas media  yang bebas dan independen. 

Keberadaan media sangat mempengaruhi bagaimana suatu berita 

dapat di ketahui dan diterima oleh masyakat. Seperti halnya dalam 

pemeberitaan media terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI 

Jakarta yang terjadi saat ini. Isu-isu mengenai pemilihan gubernur DKI 

Jakarta baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para kandidat ataupun 

kasus-kasus yang menyandung para calon gubernur DKI Jakarta selalu 

menjadi sorotan masyarakat dan menjadi salah satu isu yang sangat penting 

dan di perhatikan oleh masyrakat bukan hanya masyarakat Jakarta saja tetapi 

rakyat Indonesia, ini dikarenakan media massa adalah institusi yang 

menghubungkan seluruh unsur masyarakat satu dengan lainnya dengan 
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melalui produk media massa, didalam media massa terdapat peran gatekeeper 

yaitu penyeleksi informasi, Dalam Tamburaka (2012:13) wartawan, editor 

atau pemegang saham merupakan gatekeeper yang berperan dalam organisasi 

media massa, merekalah yang kemudian menyeleksi setiap informasi yang 

akan disiarkan dan tidak disiarkan dan bahkan mencakup untuk memperluas 

dan membatasi informasi yang disiarkan. 

Pada tanggal 15 Feberuari 2017 yang lalu warga Ibu Kota Jakarta 

sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dengan 

menggunakan hak pilihnya untuk memilih  calon gubernur (cagub) dan calon 

wakil gubernur (cawagub) yang akan memimpin Ibu Kota Jakarta, namun 

masing-masing para pasangan calon (pasangan calon) baik nomor urut 1,2, 

dan 3 tidak ada yang meraih jumlah sura sebanyak 50% dari jumlah penduduk 

Ibu Kota Jakarta, oleh karena itu pada tanggal 19 April 2017 akan di adakan 

kembali Putaran kedua pilkada DKI Jakarta. Dengan diterapkannya budaya 

politik yang  demokratis warga Ibu Kota Jakarta berharap mendapaktkan 

calon gubernur dan wakil gubernur yang dapat mengemban amanat rakyat 

dan tidak hanya memberikan janji-janji manis sesaat.  Pada putaran pertama 

Pilkada DKI banyak diwarnai kasus-kasus yang dilakukan oleh pasangan 

calon pilkada DKI seperti, kasus yang begitu fenomenal yang dilakukan oleh 

calon gubernur nomor urut 2 yaitu Basuki Tjahaja Punama (ahok)  terkait 

kasus penistaan agama  yang menjadi perhatian khalayak luas bukan hanya 

warga ibu kota Jakarta, tetapi juga masyarakat Indonesia. Dan kasus yang tak 

kalah fenomenal yang terjadi pada Pilkada DKI   putaran satu adalah kasus 
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yang menyangkut pasangan calon nomor urut 1 yaitu Agus-Slyviana murni 

dimana cawagubnya Slyiana murni terlibat kasus dugaan korupsi. Pilkada  

DKI  putaran kedua hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon yaitu  Ahok-

Djarot dan Anies-Sandi. Pada Pilkada DKI putaran kedua juga di warnai 

kasus yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, dimana cawagub 

no.urut 3 Sandiago Uno terlibat dugaan kasus tindak pidana korupsi yang 

hingga kini masih di selidiki oleh komisi pemberantasan korupsi ( KPK). 

Peristiwa politik seperti pilkada di suatu daerah atau pemilu selalu 

menarik perhatian media massa, peristiwa tersebut selalu digunakan sebagai 

bahan liputannya dan dikemas kedalam bentuk berita,  hal tersebut di 

sebabkan karena adanya dua faktor yang saling berkaitan yaitu, dimana faktor 

politik telah terlibat dalam faktor media masa. Dengan terlibatnya para aktor 

politik yang semakin berusaha untuk menarik perhatian seorang wartawan 

agar aktivitas politiknya dapat diliput oleh media, sebagaimana peristiwa 

politik seperti kampanye, pidato, rapat partai atau pertemuan yang dilakukan 

seorang aktor politik selalu memiliki nilai berita sehingga terlihat menarik 

untuk dikembangkan dalam media massa. Sedangkan pemberitaan mengenai  

politik yang dilakukan seorang jurnalis sendiri dapat membentuk opini 

publik, sehingga dapat menyebabkan timbulnya suatu pemberitaan yang 

mungkin memihak satu aktor politik yang berperan penting serta memberikan 

dampak besar terhadap berita tersebut. Dewasa ini setiap media memiliki 

kebebasan untuk memilih topik dan fakta yang akan dipakai dalam setiap 

pemberitaannya tergantung pada pertimbangan faktor eksternal dan internal, 
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media juga bebas untuk memuat atau tidak suatu berita yang telah dibuatnya. 

Dalam Hamad (2004:6) yang mengatakan bahwa adanya kebebasan dalam 

suatu media massa tersebut terdapat motivasi dan tujuan setiap media dibalik 

topik atau wacana yang dibuatnya, bisa saja itu bermotif  ideologis, idealis, 

ekonomis ataupun politis. 

Saat ini ada beberapa media massa yang digunakan dalam penyebaran 

berita dan yang paling poluler saat ini dalah media online, dimana masyarakat 

di era modernisasi saat ini tidak hanya membutuhkan suatu pemberitaan yang 

aktual, akurat dan menarik saja tetapi juga kecepatan dalam pemberitaannya. 

Pemberitaan yang ada di situs berita online menjadi sangat digemari 

masyarakat karena berita yang up to date dan terbaru di setiap harinya. 

Dengan adanya teknologi yang semakin lama semakin berkembang 

serta semakin canggih, sehingga sebuah informasi dapat secara cepat 

disampaikan kepada khalayak luas dan tidak terbatas. Hal ini dapat 

menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah perkembangan yang 

begitu pesat di bidang media  massa dengan diikuti akses internet yang 

semakin mudah, maka berita kian banyak di produksi oleh perusahaan non-

jurnalisme, beberapa perusahaan besar atau pihak yang memiliki kepentingan 

tertentu memanfaatkan perkembangan informatika tersebut, mereka mencoba 

memiliki perusahaan yang seharusnya menyiarkan berita secara aktual dan 

dapat diandalkan, beralih dengan menyiarkan berita untuk mendapatkan 

komersial sebanyak-banyaknya. Dengan begitu berita  dapat menjadi hiburan 
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dan hiburan dapat menjadi berita, dan para wartawan akan menyajikan berita 

yang dapat menghibur para pembacanya, sehingga wartawan dapat 

mendapatkan bonus terkait dengan keuntungan perusahaan bukan karena 

kualitas pekerjaaan mereka. Apabila berita yang independen tergantikan oleh 

komersialisme untuk kepentingan tertentu, maka kita akan kehilangan pers 

sebagai lembaga independen yang bebas memantau badan-badan yang kuat 

maupun lembaga-lembaga lain di masyarakat. Jurnalisme sendiri seharusnya 

dapat menyediakan informasi yang independen yang dapat diandalkan, 

akurat, komprehensif dan berlandaskan prinsip-prinsip jurnalisme yang dapat 

memenuhi kebutuhan khalayak luas. 

Menjamurnya media online yang dimiliki oleh para pihak yang 

memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya saja media online yang 

dimiliki oleh fungsionaris dari sebuah partai di Indonesia. Hal ini secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi isi dalam pemberitaan media tersebut. Atau 

bakan dapat meningkatkan citra dari partai atau politikus atau bahkan seorang 

kandidat yang diusung oleh partai tersebut. Sebanyak 74 media massa di 

indonesia sudah di verifiskasi dewan pers pada tanggal 05-Februari-2017 

(https://news.detik.com/berita/d-3413992/ini-74-media-yang-terverifikasi-

dewan-pers diakes pada tanggal 06 April 2017 pukul 19.40 WIB). Salah 

satunya adalah Detik.com, media-media yang sudah  di verifikasi oleh dewan 

pers dianggap menegakkan kode etik jurnalistik dan pemberitaanya bisa di 

percaya masyarakat. Dan Detik.com berada pada urutan enam puluh delapan 

setalah LKBN Antara dan berada di bawahnya adalah Okezone.com. 

https://news.detik.com/berita/d-3413992/ini-74-media-yang-terverifikasi-dewan-pers
https://news.detik.com/berita/d-3413992/ini-74-media-yang-terverifikasi-dewan-pers
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Detik.com merupakan media online generasi pertama yang dapat 

disebut sebagai pelopor media online di Indonesia tanpa adanya dukungan 

dari media cetak manapun dan tidak ada media cetak yang mengindukinya. 

Detik.com muncul sebagai media online otonom yang tidak ada hubungannya 

dengan tabloid detik dengan tujuan awalnya memperkenalkan berita baru 

secara ringkas to the point. Pada 3 Agustus 2011 CT Corp mengakuisisi 

detikcom dan mulai pada tanggal itu juga secara resmi detikcom menjadi 

bagian dari PT Trans Corporation, salah satu anak perusahaan CT Corp. Dan 

merupakan media yang terdepan dalam hal berita-berita baru (breaking news) 

yang memilik kredibilitas sebagai media yang akurat inovatif dan 

independen. 

(http://www.websejarah.com/2011/12/sejarah-berdiri-situs-berita-

detikcom.html  diakses  pada  06 april 2017 pukul 13.00 WIB). 

Sebagaimana tema yang diusung oleh peneliti mengenai Kesuaian 

Pemberitaan Pilkada DKI Detik.com dengan Prinsip Jurnalisme maka 

pengambilan berita tentang Pilkada tersebut diambil pada tanggal 6 sampai 

dengan 9 April 2017. Pada tanggal 6 April 2017 sendiri situs web Detik.com 

mengeluarkan beberapa berita mengenai pilkada DKI Jakarta yaitu yang 

pertama berita mengenai pasangan dengan nomor urut 3 (tiga) yang 

bertemakan Anies: penyandang disabilitas harus merasakan fasilitas kota ini, 

berita yang dikeluarkan selanjutnya yaitu mengenai pasangan nomor urut 2 

(dua) tang bertemakan tentang Ahok-djarot dapat dukungan dari eks 

http://www.websejarah.com/2011/12/sejarah-berdiri-situs-berita-detikcom.html
http://www.websejarah.com/2011/12/sejarah-berdiri-situs-berita-detikcom.html
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pendukung agus-sylvi di Jakarta timur berita, selanjutnya berita yang 

dikeluarkan sebagaimana berita tersebut membahas mengenai pasangan 

nomor urut 3 (tiga) khususnya stetment yang dikeluarkan oleh Sandiaga: 

pemimpin sekarang hanya memihak orang kaya, berita yang dikeluarkan oleh 

detik.com yaitu mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 

2 (dua) yaitu Ahok-dan djarot luncurkan beli hunian di DKI tanpa pusing 

cicilan, berita yang selanjutnya merupakan berita tentang kegiatan yang 

dilakukan oleh pasangan Anies dan Sandi yang bertemakan tentang Bertemu 

anak jalanan,anies-sandi: kami akan tingkatkan ruang seni, berita yang 

selanjutnya masih dengan pasangan nomor urut 3 (tiga) Anies:kjp plus anak 

putus sekolah untuk kursus dan kejar paket, masih dengan berita mengenai 

pasangan nomor 3 (tiga) yang mana bertemakan tentang Sandiaga 

pertanyakan ada pasukan merah gerilya jelang pencoblosan berita tersebut 

dikeluarkan, pada pukul Djarot ingin semua kelurahan DKI jakarta punya 

bank sampah yang diterbitkan, berita yang dikeluarkan merupakan berita 

tentang pasangan dengan nomor urut 3 (tiga) yaitu dengan pembahasan 

mengenai Jelas 12 hari pencoblosan, anies kami akan konsisten, berita 

selanjutnya mengenai pasangan dengan nomor urut 2 (dua) dengan kegiatan 

yang dilakukan oleh Djarot : jangan percaya kami kan gusur 300 lokasi. 

Sebagaimana pemberitaan yang dilakukan oleh Detik.com pada 

tanggal 6 April 2017, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam 

pemberitaan yang dilakukan oleh Detik.com menggunakan sistem 

pemberitaan yang bergantian setelah memberitakan tentang satu pasangan 
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calon maka berita selanjutnya maka berganti dengan pemberitaan tentang 

pasangan calon yang satunya. Tetapi dalam hal ini pemberitaan mengenai 

pasangan calon Anies dan Sandiaga lebih banyak dengan jumlah 6 berita 

sedangkan pemberitaan mengenai pasangan calon ahok dan djarot yang hanya 

berjumlah 4 berita. 

Sedangkan pada tanggal 7 April 2017 pemberitaan mengenai pilkada 

DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Detik.com yaitu berita pertama mengenai 

Sandiaga lagu kobarkan semangat dimodifikasi dari pks, setelah pemberitaan 

tersebut dilanjutkan dengan pemberitaan mengenai pasangan yang sama yang 

bertemakan Timses anies sebut ada DPT tak valid di pilgub DKI, selanjutnya 

pemberitaan yang dikeluarkan oleh Detik.com adalah pemberitaan mengenai 

pasangan calon dengan nomor urut 3(tiga) ditagih sembako dan uang oleh 

warga sandiaga saya terenyuh, berita yang dikeluarkan selanjutya adalah 

berita tentang pasangan dengan nomor urut 3 (tiga) yang bertemakan Pks 

anies sandi bantah contek lagu penyanyi yahudi, berita selanjutnya adalah 

berita tentang Djarot dan sekjen golkar salat jumat di masjid GP ansor, 

sedangkan berita yang di posting adalah berita tentang pasangan yang masih 

sama yang bertemakan Ahok dan djarot silaturahmi dengan pengurus gp 

ansor, selanjtunya adalah pemberitaan mengenai steatmen tentang kedua 

belah pihak yang bertemakan Ditantang djarot ,anies:300 titik penggusuran 

lihat saja di LBH,  pemberitaan yang di lasir berikutnya yaitu mengenai Ahok 

tulis pesan untuk pengurus GP ansor,  kemudian berita yang ditulis dalam 

harian Detik.com selanjutnya adalah berita tentang Sandiaga curiga ada 



10 
 

penggelembungan jumlah pemilih putaran2, dan pemberitaan yang terakhir 

merupakan berita tentang pasangan calon nomor 2 (dua) yang bertemakan 

Saat ahok - djarot kompak goda ketua GP ansor DKI.  

 Dari uraian diatas ada pemberitaan tanggal 7 April 2017 detik.com  

tetap menggunakan sistem bergantian dengan setelah memberitakan 

pasangan calon satu maka akan memberitakan pasangan calon yang 

satunya.tetapi detik.com pada tanggal 7 April masih lebih  banyak 

pemberitaan menganai pasangan caloan Anies-sandiaga dengan jumlah 

pemberitaan sebanyak enam berita dan sedangkan ahok-djarot berjumlah 

empat berita saja. 

Pada Tanggal 8 April 2017 Detik.com menberitakan yang pertama 

merupakan berita tentang pasangan dengan nomor 2 (dua) Djarot: jakarta 

butuh pemimpin yang tak pernah di pecat, berita selanjutnya merupakan 

berita tentang pasangan ke 3 (tiga) yang membahas mengenai Anies kewarga 

duren sawit: mari perthankan perolehan suara!, berikutnya berita merupakan 

berita tentang ketua KPU DKI Jakarta yang mengusung tema Ketua kpu DKI 

disanksi karena terlantarkan Ahok, ini kata timses, dan berita selanjutnya 

adalah berita tentang pasangan dengan nomor urut 3 (tiga) penyanyi yahudi 

bicara music mirip lagu kampanye ini, respons anies, dan dan masih 

mengenai pemberitaan pasangan ke 3 (tiga) ada daeng aziz dalam kampanye 

anies di jagararas, dan masih dengan pemberitaan mengenai pasangan calon 

yang sama yang bertemakan Isu penggelembungan jumlah DPT Djarot cek 
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saja, selanjutnya adalah berita tentang pasangan nomor urut 2 (dua) dengan 

bertemakan Dapat dukungan warga subang, Djarot: nggak boleh sombong, 

selanjutnya berita tentang pasangan anies dan sandi yang dalam 

pembahasnnya yaitu Didukung komunitas batak, anies:kita ingin semua 

bersatu, berita yang dikeluarkan oleh Detik.com selanjutnya adalah berita 

tentang pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) MS kaban dan prijanto 

hadiri deklarasi dukung anies-sandi, dan berita terakhir yaitu berita mengenai 

Ketua KPU disanksi karena terlantarkan ahok ini kata djarot.  Sebagaimana 

yang telah dijelaskan diatas pada tanggal ini detik.com sudah mulai 

berimbang dalam memberitakan psangan calon anies-sandi maupun ahok-

djarot dengan jumlah pemberitaan anies-sandi sebanyak lima berita dan ahok-

djarot berjumlah sama sebanyak lima berita. 

Pemberitaan pada tanggal 9 April 2017 sendiri yang diberitakan 

pertama kali yaitu berita mengenai Dukung perantau, Djarot: kita diikat oleh 

tujuan yang sama, selanjutnya merupakan berita mengenai pasangan yang 

satunya yaitu Ahok beri arahan ke kader psi:jadi pejabat harus jujur, 

selanjutnya berita mengenai pasangan nomor 3 (tiga) yaitu dengan tema 

Hadiri baksos kesira,anies:ini dikerjakan bukan kareda pilkada, kemudian 

berita yang dikeluarkan adalah berita tentang pasangan calon dengan nomor 

urut 2 (dua) Djarot :pkb dan ppp kubu romi merpat, tinggal deklarasi formal, 

selanjutnya pemberitaan yang dikeluarkan yaitu berita tentang Anies dengan 

tema anak muda berkepentingan besar di Jakarta, kemudian berita yang di 

postingkan adalah pembahasan berita yang bertemakan tentang Canda ahok 
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yang trauma lihat palu siding, pemberitaan yang selanjutnya adalah berita 

mengenai Anies ingin pemuda terlibat di program masyarakat, pemberitaan 

yang dikeluarkan kemudian Djarot: yakin menangkan pilgub Dki jika sukses 

raup suara, pemberitaan didukung relawan AHY, Anies:tujuannya sama yaitu 

ganti gubernur, serta pemberitaan yang terakhir pasa edisi tanggal 9 April 

2017 dituutup dengan pemberitaan mengenai pasangan dengan nomor urut 2 

(dua) yang mengusung tema tentang Ahok bantah tiru anies di program 

‘’hunian tanpa pusing cicilan”. Dari ppenjelaskan diatas pemberitaan yang 

dilakukan detik.com mengan pasangan calon pilkada DKI memiliki jumlah 

pemberitaan yang sama dimana anies-sandi bejumlah lima pemberitaan dan 

pemberitaan anies-sandi berjumlah lima pemberitaan pula. Jika dilihat secara 

keseluruhan pemberitaan pilkada DKI terkait pasangan calon pada periode 

kedua pada tanggal 6-9 April 2017 maka dapat disimpulkan bahwa 

pemberitaan mengenai pasangan calon anies sandi sebanyak 60% sedangan 

ahok-djarot sebanyak 40%. 

Beberapa survei yang telah dilakukan, portal berita media online yang 

sering di kunjungi di Indonesia adalah detik.com, selain itu detik.com juga 

merupakan portal berita yang saat ini menempati urutan ke 4 pada bulan April 

2017 yang datanya diambil dari (www.alexa.com  diakses pada tanggal 09 

April 2017 pukul 22:24 WIB)  untuk seluruh konten berita di Indonesia. 

Alexa adalah perusahaan sumber informasi website dari San Francisco, 

California yang beridiri sejak 1996, menyajikan informasi mengenai situs 

http://www.alexa.com/
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web  diseluruh dunia. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang teknologi 

yang merengking situs web berdasarkarkan jumlah pengunjung. 

Dari latar belakang diatas peneliti memilih topik pemberitaan terkait 

pasangan calon pilkada DKI periode 2 di media online detik.com.  Karena 

peneliti ingin mengatahui apakah pemberitaan pilkada DKI periode 2 di 

media online Detik.com dimana media online Detik.com menjadi yang paling 

berkualitas dan sudah terverifikasi telah memenuhi prinsip jurnalisme. 

Penelitian ini tertuang dalam judul “Kesesuaian Pilkada DKI Detik.com 

Dengan Prinsip Jurnalisme” (analisis isi pada pemberitaan pasangan 

calon pilkada DKI periode 2 edisi 6-9 April 2017). 

1.2  Rumusan Masalah 

Berangkat dari fenomena yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti 

merumuskan suatu permasalahan yaitu “seberapa besar frekuensi 

kemunculan prinsip jurnalisme pada pemberitaan pasangan calon pilkada 

DKI putaran kedua di media online detik.com edisi 06-09 April 2017 ? ’’ 

1.3 Tujuan penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar kemunculan 

frekuensi prinsip junalisme pada  pemberitaan pasangan calon pilkada DKI  

putaran 2 di media online detik.com  edisi 06-09 April 2017 yang terdapat 

dilam rubrik pilkada DKI putaran 2. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Peneliti mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi setiap golongan yang mana sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu komunikasi 

konsentrasi jurnalistik dalam menganalisa berita di media online. Selain 

itu hasil penelitian ini juga bisa dijadikan referensi, rujukan bagi 

penelitian serupa selanjutnya baik untuk dikembangkan isinya ataupun 

untuk keperluan kajian pustaka. 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini di harapkan secara spesifik memberikan 

gambaran kepada mahasiswa mengenai seberapa besar  

frekuensi kemunculan prinsip jurnalisme pada pemberitaan 

pasangan calon pilkada DKI periode 2 di media online. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan 

pertimbangan berupa prinsip-prinsip yang seharusnya dimiliki 

oleh jurnalis yaitu jurnalis detik.com agar mampu 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas berita. 

 


