
 

 

 

ABSTRAK 

 

 

Rini Andriani. Bagaimana Pemahaman wartawan radio RASE 102.3 FM Bandung 

terhadap Kode Etik Jurnalistik Tentang Pencarian dan Pengolahan Berita. 

 

Pemahaman wartawan radio RASE 102.3 FM terhadap kode etik jurnalistik tentang  

pencarian dan pengolahan berita. Pemahaman wartawan radio Rase terhadap kode etik 

jurnalistik dapat dilihat dari pengetahuan, pelaksanaan dan pelanggaran yang dilakukan 

oleh wartawan radio Rase FM. Radio Rase FM Bandung adalah salah satu radio dewasa 

muda yang dilihat dari segmentasi pendengarnya yakni usia 20-40 tahun. Mempunyai 

slogan “Keep Bandung Beautiful Euy” kepada radio tersebut dengan tujuan 

mempertahankan keindahan suasana dan menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi bagi 

kota Jawa Barat khususnya Kota Bandung, dan tidak heran jika radio tersebut dikenal 

dengan salah satu radio yang mendukung program penghijauan dan keindahan kota 

Bandung. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui bagaimana 

pengetahuan wartawan radio Rase FM terhadap kode etik jurnalistik. Kedua, mengetahui 

bagaimana pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan radio Rase FM dalam 

mencari dan mengolah berita, dan ketiga, mengetahui pelanggaran kode etik jurnalistik apa 

saja yang dilakukan oleh wartawan radio Rase FM. 

Peneliti menggunakan metode studi Fenomenologi, yakni bertujuan untuk 

mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau 

berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan 

maknanya. Sementara untuk memudahkan penulis dalam pemaparan hasil penelitian, 

peneliti menguraikannya dengan melakukan reduksi data, display data, dan verifikasi data.  

Hasil penelitian menunjukan sebagai berikut, Pertama pengetahuan tentang kode 

etik jurnalistik pada wartawan radio Rase FM di dapat dari pendidikan yang ditempuhnya, 

yakni berasal serta didapat dari sebuah pengalaman. Pengetahuan yang berasal dari 

pendidikan yang ditempuhnya, wartawan radio Rase FM yang mampu menjelaskan 

definisi serta pasal-pasal kode etik jurnalistik, dan pengetahuan wartawan radio Rase FM 

dari sebuah pengalaman, mampu menjelaskan dengan apa yang dilihat dan dialaminya. 

Kedua, pelaksanaan kode etik jurnalistik oleh wartawan radio Rase FM dapat dilihat dari 

pelaksanaan kode etik jurnalistik secara profesional, dan pelaksanaan kode etik jurnalistik 

secara tidak profesional. Secara profesional, wartawan radio Rase selalu memberikan 

informasi secara akurat, berimbang dan tidak melakukan pelanggaran, dan yang tidak 

secara profesional, wartawan radio Rase banyak melakukan pelanggaran, baik secara tidak 

sengaja maupun disengaja. Ketiga, kurangnya pengetahuan kode etik jurnalistik, serta 

adanya tuntutan dari redaksi, dapat membuat seorang wartawan rentan melakukan 

pelanggaran. 


