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 ABSTRAK  

Iin Inayah, Penerapan Off the Record pada Komunitas Wartawan di Kota Bekasi 

(Studi Deskriptif Kualitatif Off the Record pada Komunitas Jaling) 

     Setiap wartawan yang meliput di lapangan memiliki kemungkinan untuk menemukan 

informasi off the record baik sengaja maupun tidak disengaja, termasuk wartawan pada 

Komunitas Jaling. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, ada dugaan yang 

menunjukkan Komunitas Jaling mempublikasikan informasi off the record meski tidak 

secara terbuka. Fenomena ini bertolak belakang dengan pengertian off the record dalam 

Kode Etik Jurnalistik yakni informasi yang tidak untuk dipublikasikan.  

     Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji interaksi wartawan dengan narasumber saat 

menggali data off the record, pengetahuan wartawan terkait off the record, dan cara 

wartawan menyikapi permintaan off the record. Peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan metode deskriptif kualitatif untuk 

mengeksplorasi dan menguraikan data secara lebih eksplisit dari hasil wawancara di 

lapangan dengan wartawan pada Komunitas Jaling (Jaringan Liputan Keliling) mengenai 

penerapan off the record.  

     Pada dasarnya, secara teori informasi off the record dianggap tidak ada, begitupula 

narasumber yang memberikan keterangan tersebut. Kendati demikian, realita di lapangan 

dapat berbeda dengan teori dan aturan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori 

konstruksi sosial yang memandang realita bisa berasal dari interaksi dengan orang lain di 

lapangan dan realita itu dibentuk oleh manusia.  

     Penelitian ini menghasilkan tiga aspek, yakni : 1) Interaksi wartawan dengan 

narasumber saat menggali data off the record. Interaksi wartawan dengan narasumber 

tentu berbeda dan terkadang membutuhkan teknik, seperti melakukan pendekatan 

personal agar terjalin hubungan yang baik dengan narasumber untuk mempermudah 

proses penggalian data off the record. 2) Pengetahuan wartawan terkait off the record. 

Para wartawan sepakat bahwa mereka mengetahui off the record sebagai informasi yang 

tidak untuk disebarluaskan, namun dalam situasi tertentu wartawan menganggap 

informasi off the record dapat dipublikasikan dengan menyamarkan identitas narasumber. 

3) Cara wartawan dalam menyikapi permintaan off the record. Wartawan melakukan 

enam cara dalam menyikapi permintaan off the record dari narasumber, antara lain : 

mencari narasumber lain, menyembunyikan informasi off the record, menyebarluaskan 

informasi secata tersirat, negosiasi, meninggalkan isu atau kasus, dan menjadikan off the 

record sebagai informasi awal. Cara-cara wartawan dalam menyikapi permintaan off the 

record mengerucutkan tindakan wartawan pada dua perilaku yakni objektf dan 

manipulatif. 
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