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ABSTRAK 

Regita Cahya Karima. Reportase Wartawan Dalam Berita Hukum (Studi  

      Fenomenologi Tentang Pengalaman Komunikasi  

                                       Wartawan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas 1 

                                       Kota Bandung) 

 

Dalam menjalankan tugas mencari kebenaran dalam perspektif jurnalistik 

wartawan dibebani berbagai aturan yang harus ditaatinya. Seperti diantaranya, 

harus taat pada Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dan taat pada 

Kode Etik Jurnalisti sebagai etik profesi, merupakan tuntutan atau keharusan yang 

tidak bisa ditunda-tunda. Dan, memang itu realitasnya, wartawan sebagai 

pengemban profesi aturan-aturan tersebut harus dibawa setiap saat dalam 

menjalankan tugasnya. 

Mamang di sisi lain wartawan sebagai manusia bebas dalam berkarya, namun 

di lain pihak dalam menjalankan profesinya wartawan pun harus taat peda hukum 

dan aturan-aturan lainnya yang mengingakat pada aturan kebebasan manusia 

termasu wartawan. Wartawan peliput berita hukum di Pengadilan Kota Bandung 

memiliki tugas porofesi yang mulia yakni melakukan peliputan mengenai dunia 

hukum sehingga dengan beritanya diharapkan dapat membangun kesadaran diri 

pembacanya tentang hukum.  

     Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai pemahaman, pemaknaan 

reportase berita hukum, dan mengetahui pengalaman komunikasi wartawan pria 

dan wanita dalam reportase berita hukum pada Pengadilan Negeri Kelas 1 di Kota 

Bandung. Dalam peneliotian ini peneliti menggunaan empat informan, dua 

diantaranya wartawan wanita yang sudah bekerja selama 15 tahun dalam liputan 

berita hukum. 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teori, dan metode 

fenomenologi, yaitu menjadikan pengalaman individu sebagai bahan utama 

mencari hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Eksplorasi difokuskan pada 

proses reportase wartawan hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung  

dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. 

     Hasil penelitian menemukan beberapa fakta. Pertama pemahaman reportase 

berita hukum dari 4 informan menyatakan merupakan liputan berita mengenai 

dunia hukum. Kedua, wartawan berita hukum atau yang lebih dikenal wartawan 

pengadilan memaknai bahwa profesi wartawan adalah profesi mulia karena 

wartawan dalam tugasnya senantiasa mengangkat sebuah kebenaran berdasakan 

perspektif jurnalistik. Ketiga, Pengalaman komunikasi wartawan pria dan wanita 

dalam reportase berita hukum di Pengadilan Negeri Kota Bandung mengalami 

pengalaman sama yaitu lebih pada komunikasi nonverbal ketika berada di ruang 

sidang. Liputan berita hukum (sidang) sangat baik untuk wartawan fomula.   
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LEMBAR PERNYATAAN 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Yang bertanda tangan di bawah ini. 

Nama    : Regita Cahya Karima 

Tempat dan Tanggal Lahir : Tasikmalaya. 22 September 1997 

Nomor Induk Mahasiswa : 1144050104 

Jurusan/Prodi   : Ilmu Komunikasi Jurnalistik 

Alamat Lengkap  : Bumi Adipura 3 Jalan Cemara B-27 Gedebage,  

      Bandung RT 02/07. 

 Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Reportase 

Wartawan Dalam Berita Hukum (Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman 

Komuniasi Wartawan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung)” 

adalah asli karya tulis ilmiah sendiri dan bukan hasil salinan dari karya tulis 

ilmiah (skripsi) orang lain. 

 Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap 

menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandung, April 2018 

 

Regita Cahya Karima 

 



 

iv 
 

Prasapa 

 

“Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti, sesuai perintah Ilahi” 

 

 

 

 

                                           Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku- 

Bandung, April 2018 

  



 

v 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

 Penulis bernama lengkap Regita Cahya Karima, lahir 

di Tasikmalaya, 22 September 1997. Penulis merupakan anak 

ke-2 dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Dono Darsono 

dan Ibu Eva Latifah. Asal tempat tinggal penulis di Bumi 

Adipura 3 Jalan Cemara B-27, Rancabolang, Gedebage, Kota 

Bandung. 

 Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 

Cipamokolan III pada 2002-2008 di Kota Bandung. Kemudian penulis 

melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 42  Bandung pada 2008-2011. 

Pendidikan tingkat menengah atas ditempuh penulis di SMA Negeri 21 Kota 

Bandung pada 2011-2014. Kemudian, melanjutkan pendidikan tinggi pada 

Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. 

Penulis menyelesaikan program sarjana pada tahun akademik 2017-2018. 

Penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Reportase 

Wartawan Dalam Berita Hukum (Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman 

Komunikasi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung)”, dengan dibimbing 

Bapak Irfan Sanusi,  S.Ag., M. Si dan Bapak Drs. Enjang Muhaemin, M.Ag. 

  



 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

    Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas ridha dan karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Reportase Wartawan dalam Berita 

Hukum. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Aamiin. 

    Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua (Ibu Eva Latifah 

dan Bapak Dono Darsono) yang telah memberikan dukungan moril dan materil, 

serta kasih sayang dan cinta yang tak terhingga. Semoga selalu berada dalam 

lindungan dan kasih sayang Allah SWT. Secara khusus penulis ucapkan terima 

kasih kepada yang terhormat: 

1. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. H. 

Darajat Wibawa, M. Si, yang selalu memberikan dukungan dan ilmunya 

selama ini. 

2. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Encep Dul Wahab, M.Ikom, 

yang selalu memberikan dukungan, ilmu serta bimbingannya selama ini. 

3. Bapak Irfan Sanusi,  S.Ag., M. Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah memberikan banyak dukungan, motivasi dan nasihat-nasihatnya 

kepada penulis. 

4. Dan yang tercinta Bapak Drs. Enjang Muhaemin, M.Ag, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan, motivasi 

dan nasihat-nasihatnya kepada penulis. 

    Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan 



 

vii 
 

semangat dalam pembuatan skripsi. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada 

penulis menghasilkan manfaat dan keberkahan. 

 

Bandung,  April 2018 

Regita Cahya Karima 

 


