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ABSTRAK  

 

Milah Juwita: Independensi Wartawan Media Online Dalam Reportase Aksi 

Mahasiswa Tolak RUU KUHP 23-24 September 2019 (Studi Fenomenologi pada 

Wartawan Tribun Jabar.id) 

Aksi Mahasiswa Tolak RUU KUHP yang terjadi pada tanggal 23-24 

September 2019 di Gedung DPR RI menjadi sorotan awak media, khususnya 

media online Tribun Jabar.id. Dalam aksi mahasiswa tersebut tidak sedikit media 

yang keluar dari jalurnya sehingga bersifat tidak netral dan tidak profesional 

dalam melakukan liputan aksi maupun mempublikasikan isi beritanya. Penelitian 

ini berfokus pada independensi wartawan media online Tribun Jabar. Pasalnya, 

beberapa media yang lain memberitakan peristiwa aksi mahasiswa tersebut tidak 

sesuai dengan fakta dan data yang ditemui di lapangan, bahkan pro terhadap 

pemerintah, dan sudah jelas tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik bahwa 

wartawan dilarang untuk memihak kepada siapapun. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman, pemaknaan dan 

juga pengalaman wartawan Tribun Jabar dalam reportase Aksi Mahasiswa Tolak 

RUU KUHP. Penulis menggunakan studi fenomenologi Alfred Schutz karena 

dapat menggali makna yang terbangun dari realitas dalam penelitian dengan 

menggunakan kerangka pengembangan ilmu sosial. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif. 

Jenis penelitian kualitatif dipilih oleh penulis untuk menggambarkan secara 

tertulis bagaimana wartawan media online Tribun Jabar memahami, memaknai 

dan juga mengalami secara langsung dalam melakukan reportase Aksi Mahasiswa 

Tolak RUU KUHP. Sedangkan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan 

meliputi wawancara mendalam (In Depth Interview) dan juga studi pustaka. 

 Hasil Penelitian yang dilakukan terhadap wartawan media online Tribun 

Jabar dalam peristiwa Aksi Mahasiswa Tolak RUU KUHP 23-24 September 2019 

menunjukkan bahwa wartawan media online Tribun Jabar independen dan selalu 

menjaga akurasi dalam pemberitaannya. Pemahaman serta pemaknaan wartawan 

Tribun Jabar terhadap independensi cukup mumpuni dengan pengetahuan serta 

kewajiban berpedoman terhadap KEJ (Kode Etik Jurnalistik) dan media siber. 

Begitu juga dengan pengalamannya meliput peristiwa Aksi Mahasiswa yang 

menjaga keberimbangan dan juga objektifitas berita. 
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