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Reni Sri Lestari. Respon Wartawan Kontributor MNC Group Tentang Kebijakan 

Ruang Redaksi Terpadu (Studi Fenomenologi Perubahan Pola Kerja Wartawan Televisi 

MNC Group). 

 

Secara resmi, empat stasiun televisi MNC Group melakukan integrasi ruang 

redaksi terhitung sejak Januari 2015. Dengan adanya kebijakan redaksi terpadu, 

terjadi perubahan pola kerja dalam newsroom televisi yang berada di bawah MNC 

Group. Perubahan ini berdampak pada sistem kerja yang dijalankan oleh tim 

redaksi mulai dari executive produser hingga wartawan di lapangan. Sejak 

diberlakukannya kebijakan tersebut, keempat televisi tersebut tidak hanya dapat 

berbagi konten berita tetapi juga sumber daya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemaknaan 

penyesuaian diri wartawan kontributor terhadap kebijakan ruang redaksi terpadu di 

MNC Group. Pengalaman wartawan kontributor sebelum dan sesudah 

diberlakukannya kebijakan integrasi, dan untuk mengetahui pemaknaan wartawan 

MNC Group terhadap profesionalisme wartawan setelah diterapkannya redaksi 

terpadu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dirasa sejalan 

dalam memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Proses 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi 

partisipan, dan analisis dokumen. 

Metodelogi yang digunakan adalah metode fenomenologi. Tujuannya 

untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara 

langsung. Metode ini digunakan agar dapat memahami pemaknaan wartawan yang 

mengalami perubahan pola kerja sejak diberlakukannya kebijakan redaksi terpadu 

atau terintegrasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengalaman penyesuaian diri 

yang dilakukan wartawan terhadap penerapan kebijakan redaksi terpadu MNC 

Group mulai melakukan penyesuaian diri ke dalam dunia sosio - kulturalnya yakni 

dunia jurnalistik di redaksi terpadu MNC Group. Wartawan memaknai 

profesionalisme lebih terkait kepada hal-hal yang berbau teknis dibandingkan etis, 

hal tersebut dijadikan pijakan utama bagi wartawan dalam menjalankan kegiatan 

jurnalistik. Pengalaman yang dirasakan wartawan ketika sebelum dan sesudah 

diberlakukannya integrasi memang cukup berbeda, terdapat ploting integrasi yang 

terdiri atas desk-desk (metro, sosmas, polkam, ekonomi, dan progsus). Kini 

wartawan mengerjakan untuk empat media tetapi tetap di gaji untuk satu media. 
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