
 

v 
 

ABSTRAK 

Muhammad Ega Ghifari. Peran lembaga Pewarta Foto Indonesia (Studi 

Deskriptif Peran PFI terhadap Aktivitas Pewarta Foto di Kota Bandung). 

 Keberadaan lembaga perwarta foto di Kota Bandung saat ini menjadi 

sebuah peran penting bagi setiap para pewarta foto yang tersebar di seluruh 

Indonesia terutama di Kota Bandung, hal tersebut di karenakandunia foto di Kota 

Bandung menjadi salah satu tren masa kini, namun organisasi Perwarta foto 

bandung menjadi salah satu wadah bagi setiap para pewarta foto untuk 

mengembangkan kemampuan setiap pewarta foto dan saling bekerjasama 

membangun jaringan dan menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai 

dunia foto agar bisa menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, selain itu 

organisasi ini pun berharap bisa berperan melindungi anggotanya.  

 Penelitian didasarkan pada teori organisasi Stephen P. Robbins (1994). 

mengkaji struktur, fungsi dan performasi organisasi beserta perilaku kelompok dan 

performasinya organisasi beserta perilaku kelompok dan individu dan di dalamnya 

mencapai tujuan yang luas dan rumit. Organisasi adalah kesulitan (entity) sosial 

yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan relatif dapat 

diidentifikasikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai 

suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode studi deskriptif dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, 

wawancara dan melalui dokumen. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PFI sebagai organisasi yang 

berperan terhdap aktivitas pewarta foto khususnya di Bandung dinilai sangat 

berperan. Sementara dalam unsur pola interaksi dan komunikasi PFI dengan 

anggotanya dianggap sangat terjalin sangat baik, kemudian pertanggung jawaban 

PFI terhadap aktivitas pewarta foto khususnya di kota Bandung bahwa PFI sangat 

bertanggung jawab atas aktivitas pewarta foto semisal terjadi tindakan-tindakan 

yang tidak diinginkan, Dengan dimilikinya 3 unsure dari peran, pola interaksi dan 

komunikasi, dan pertanggung jawaban PFI kepada anggotanya, maka penilaian dari 

setiap anggota engganggap bahwa PFI ini memang benar ada dan benar 

menjalankan tugas sebagai sebuah organisasi.Sebuah organisasi PFI memang sudah 

sepantasnya memperlakukan para anggotanya dengan minimal 3 unsur yang tadi 

agar setiapanggota merasakan PFI ini memang sudah sepantasnya disebut sebuah 

organisasi yang sudah jelas dari segi manapun. 
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