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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