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ABSTRAK 

Elma Nazma Nuraini, Independensi Wartawan dalam Reportase Debat Pilpres 

2019 (Studi Fenomenologi Pada Wartawan Ayobandung.com) 

Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, berbagai media 

mulai gencar memfokuskan pemberitaan pada isu-isu yang berhubungan dengan 

kedua cawapres 2019. Namun, jika diperhatikan, terdapat kadar pemberitaa yang 

berbeda antara masing-masing pasangan calon presiden. Hal inilah yang membuat 

peneliti tertarik untuk mengangkat isu independensi wartawan dalam reportase  

debat pilpres 2019. Peneliti memilih media Ayobandung.com untuk menjadi objek 

penelitian karena  ayobandung.com merupakan media online baru yang aktif 

menulis berita debat Pilpres 2019, yang seharusnya idealismenya masih terjaga. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman wartawan, pandangan 

dan pengalaman wartawan tentang independensi dalam reportase debat pilpres 

2019. 

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz. Penggunaan 

teori ini berdasarkan fokus penelitian yang akan digali oleh peneliti. Teori 

fenomenologi Alfred Schutz berfungsi untuk menggali tentang bagaimana 

pemahaman, pandangan, dan pengalaman mengenai independensi wartawan  dalam 

reportase debat Pilpres 2019.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

fenomenologi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data digunakan penafsiran logika yang 

dihubungkan dengan konteks jurnalistik. 

Berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh simpulan: pertama,  bahwa 

wartawan Ayobandung.com memahami dengan baik arti independensi dan fakor 

yang mempengaruhi independensi wartawan. kedua, wartawan memandang 

wartawan secara umum dalam reportase debat pilpres 2019 banyak yang tidak 

independen karena intervensi dari pemilik perusahaan yang kebanyakan berasal 

dari dunia politik, berbeda dengan Ayobandung.com yang tidak memiliki afiliasi 

politik apapun, sehingga wartawan ayobandung.com bebas menulis berita tanpa ada 

tekanan dari media untuk memihak salah satu paslon. ketiga, wartawan 

ayobandung.com menerapkan prinsip independensi dengan menulis berita dengan 

apa adanya tanpa dicampuradukan dengan opini, menulis fakta yang dapat 

dipertanggung jawabkan,memperbanyak narasumber yang kafebel. Wartawan 

ayobandung.com tidak pernah diintervensi dari pihak manapun dalam menulis 

reportase debat pilpres 2019 karena selalu berupaya untuk memberi ruang sama 

pada pemberitaan kedua paslon. Secara umum, penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa wartawan Ayobandung.com bersikap independen dalam reportase debat 

Pilpres 2019. 
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