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  BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

A. Latar Belakang  

Era  globalisasi tidak bisa dipungkiri  memberikan  pengaruh  pada  

semua  bidang  kehidupan manusia tak terkecuali dunia jurnalisme. Munculnya 

internet memunculkan julukan baru bagi media-media terdahulu yaitu televisi, 

radio, dan juga media cetak sebagai traditional media. Dengan perkembangan 

media yang ada, muncullah media baru bagi para jurnalis untuk menyebarkan 

informasi kepada masyarakat yaitu internet sebagai the new media.  

Dalam Denis Mqcuail (2000), Online  media  memiliki karakteristik yang 

berbeda  dibanding media tradisional, yakni lebih interaktif dan memberikan 

otonomi kepada user untuk menjadi audience aktif, bahkan pada keadaan tertentu, 

audience memiliki posisi ‘sejajar’ dengan jurnalis. Dan jelas ini menjadi nilai lebih 

bagi new media dibanding dengan old media yang hanya satu arah.  

Pengaruh  the new media  sendiri bisa dilihat  dari  perubahan  channel  

informasi  dari  media tradisional menjadi online media. Saat ini hampir semua 

media tradisional di Indonesia sedang berlomba membuat versi online seiring 

dengan perkembangan jumlah pemakai internet di Indonesia. Pada tahun 2011 

lalu pemakai internet di Indonesia mencapai sekitar 55 juta, sedang pada tahun 

2012 tumbuh menjadi 63 juta pengguna internet Dan tahun ini, akan diperkirakan 

bisa sampai mencapai 80 juta pemakai internet (Appji.or.id 29 Mei 2013). Ini 
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artinya dunia jurnalistik di Indonesia sedang memasuki era baru globalisasi 

informasi  yang tentunya tidak akan bisa terhidar dari tantangan-tantangan yang 

dikemukakan diatas.  

Selain itu, munculnya internet juga memberikan peluang bagi non-

Jurnalis  (citizen journalist) untuk memuat berita atau artikel mereka di media 

baru ini, baik lewat blog  pribadi maupun website Jurnalis warga. Hal Inilah yang 

menjadi perubahan besar sepanjang sejarah Jurnalisme, dimana internet 

terkadang menggeser posisi jurnalis sejajar dengan khalayakyang menjadi 

reporter.  

Pro-kontra menyertai kemunculan jurnalisme baru ini. Skeptisme muncul 

dari para jurnalis profesional yang mempertanyakan profesionalisme Jurnalis 

warga dalam melaporkan berita, serta objektifitas berita mereka. Namun tak 

sedikit pula dari para pengamat media yang tanpa ragu memberikan dukungan 

pada Jurnalis warga ini. 

Pepih Nugraha dalam Citizen Journalism, Pandangan, Pemahaman dan 

Pengalaman  (2012) memaparkan, konsep Jurnalis warga sendiri di Indonesia 

muncul setelah tahun 2000-an, dan perkembangannya tidak bisa dipandang 

sebelah mata. Peran Jurnalis warga terasa saat awak media yang sesungguhnya 

tak mampu mengjangkau seluruh medan yang ada dan tidak berada tepat saat 

peristiwa terjadi.  Hal ini pula yang dirasakan pada saat adanya peristiwa besar 

bencana alam Tsunami Aceh tahun 2006 lalu, dimana rekaman video bencana 

Tsunami tersebut justru didapat dari seorang warga. 
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Saat ini tidak sedikit website Jurnalis warga mulai bermunculan dengan 

beraneka ragam beritanya. Beberapa website Jurnalis warga antara lain pewarta-

indonesia.com, kabarindonesia.com, dan citizenjurnalism.com. Bahkan ada juga 

portal berita milik mainstream  media yang juga memberikan halaman  khusus 

untuk para Jurnalis warga seperti, kompaskampus.com, kampus.okezone.com dan 

lain-lain. Namun sayangnya hingga kini keberadaan para Jurnalis warga masih 

kurang mendapat apresiasi dari khalayak luas. 

Dan seiring berkembangnya dunia jurnalisme kini muncullah Istilah baru 

yakni mobile journalism atau citizen mobile journalism yang mungkin masih 

asing ditelinga banyak orang. Namun  pelan tapi pasti, proses kerja pencarian 

berita menggunakan mobile ini, kini mulai menjadi tren yang sangat 

memudahkan kerja bagi para jurnalis baik profesional maupun kelas jurnalis 

warga dalam hal peliputan maupun penyampaian hasil liputan. 

Salah satu contoh cikal bakal praktek citizen mobile journalism di 

indonesia adalah detik.com pada tahun 2008, mengawali praktek mobile 

journalism dikalangan jurnalis profesional di indonesia. Nokia memperkuat 

'peralatan tempur' personel detikcom dalam menerapkan jurnalisme bergerak 

generasi jurnalistik baru (Suryadhi,  2008). 

Selain detik.com praktek Mobile Journalism di Indonesia juga 

dikembangkan  oleh Ruai TV pada tahun 2011, dengan meluncurkan Ruai SMS. 

Ruai TV menggunakan medium SMS dalam mengatasi kesenjangan informasi 

dan komunikasi di Kalimantan Barat (Kristanty, 2012). 

http://www.citizenjurnalism.com/
file:///C:/Users/Nadlir/Music/Sempro/kompaskampus.c
http://kampus.okezone.com/
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Dan kemudian pada akhir tahun 2012 lalu, seiring dengan perkembangan 

Citizen Journalism yang ada, Kompas selaku salah satu Raksasa media di 

Indonesia, mencoba untuk menarik hati dan mencoba memanfaatkan euforia 

semangat para Jurnalis warga dalam mencari dan menyebarkan berita dengan 

memunculkan sebuah program citizen mobile journalism yakni K-Report pada 

device Blackberry. 

Dengan jumlah pengguna Blackberry di Indonesia mencapai lebih dari 

13,85 juta orang (merdeka.com 7 Juni 2013). Secara tidak langsung Aplikasi K-

Report ini diharapkan bisa menjadi media atau alat untuk membantu warga agar 

dapat secara langsung melaporkan sebuah peritsiwa yang tengah terjadi ditengah-

tengah mereka. K-Report juga dimaksudkan untuk menggiatkan orang-orang dan 

juga melatih mereka untuk menjadi reporter warga yang baik. Dan ini adalah 

sebuah kesempatan yang diberikan untuk orang-orang belajar ingin menjadi 

layaknya reporter profesional. 

Dengan perkembangan jurnalisme yang ada, melalui mobile journalism, 

masalah jarak dan waktu bisa dipangkas dengan cepat.  Sistem kerja dari mobile 

journalism juga lebih cepat dan mudah, laporan dikirim, “jepret” dan rekam, 

berita langsung masuk ke redaksi, dan tak beberapa lama setelah itu langsung 

dihadirkan ke pembaca. Jadi para jurnalis tak perlu susah datang kembali ke 

kantor, peristiwa yang terjadi di berbagai tempat-pun dapat dengan cepat 

disampaikan melalui perangkat mobile.  
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Serta dengan pesatnya jumlah pengguna teknologi telepon seluler telah 

menjadi peluang  jalan keluar dalam mengatasi kesenjangan digital. Dengan 

dukungan teknologi ponsel inilah maka kini telah dimungkinkan produksi konten 

lokal dan berjejaring di dunia maya untuk wilayah yang minim akses 

internet. Short Message System (SMS) dalam teknologi ponsel memungkinkan 

para jurnalis warga tidak hanya berkomunikasi lebih cepat, tetapi juga dapat 

menyuarakan kepentingan bersamanya pada pihak-pihak terkait. 

Dengan banyaknya pengguna Blackberry dan banyak para jurnalis warga 

yang menulis berita, maka bukan tidak mungkin dengan adanya K-Report ini, 

akan semakin memacu dan semakin banyak tulisan yang dihasilkan oleh para 

jurnalis warga yang dimuat dalam K-Report sendiri. Dan oleh sebab itu penting 

kiranya untuk diketahui, topik apa yang selama ini paling sering diangkat oleh 

jurnalis warga menjadi sebuah berita. Mung Pujanarko, Alumnus Magister 

Jurnalistik IISIP - Jakarta, dan sekaligus mantan wartawan harian pagi SURYA 

Surabaya serta redaktur Koran Duta Masyarakat mengatakan, untuk memulai 

tulisan di ranah pewarta, pakem yang utama adalah memilih Topik. Dan dalam 

memilih topik tulisan, haruslah direncanakan dengan matang (Pujanarko, 2012). 

Selain itu penelitian ini juga menarik untuk dilakukan, mengingat K-

Report merupakan aplikasi pertama citizen mobile journalism yang ada di 

Indonesia dan belum banyaknya penelitian yang membahas mengenai fenomena 

citizen mobile journalism. Serta untuk mengetahui bagaimana kecenderungan 
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topik dan kelengkapan unsur berita dari para jurnalis warga dalam K-Report.  

Dari uraian diatas, maka peneliti akan mengambil judul:  

KECENDERUNGAN TOPIK DAN KELENGKAPAN UNSUR BERITA 

CITIZEN JOURNALIST  DALAM K-REPORT (Analisis Isi Berita Pada 

Perangkat Citizen Mobile Journalism Kompas Report di Blackberry Edisi  03 

Januari – 28 September 2013) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apa saja kecenderungan topik dan kelengkapan unsur berita 

berita citizen journalist  dalam K-report edisi  03 Januari – 28 September 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja 

kecenderungan topik dan kelengkapan unsur berita berita citizen journalist  

dalam K-Report Edisi  03 Januari – 28 September 2013. 

 

D. Manfaat Penelitian    

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun 

secara praktis, yaitu : 
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1. Manfaat Akademis 

Diharapkan nantinya penelitian ini bisa dipergunakan sebagai kajian 

dikalangan akademisi khususnya Ilmu Komunikasi ataupun bagi 

masyarakat umumnya pada bidang kajian Cititizen Journalism atau 

Jurnalisme warga negara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat penelitian ini secara praktis dapat memberikan wawasan baru 

serta saran evaluasi bagi masyarakat pada umumnya (Citizen 

journalist), mengenai apa saja kecenderungan topik berita dan 

kelengkapan unsur berita Citizen journalist dalam perangkat citizen 

mobile journalism kompas report di blackberry. 

b. Bagi peneliti, dapat melihat kecenderungan topik berita dan 

kelengkapan unsur berita Citizen journalist dalam perangkat citizen 

mobile  journalism kompas report di blackberry, edisi 03 Januari – 28 

September 2013. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Pengertian Jurnalistik 

 Jurnalistik atau  Journalism berasal dari perkataan  Jounal, artinya catatan 

harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti 

suratkabar. Journal berasal dari perkataan Latin diurnalis, artinya harian atau 

tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan 

pekerjaan jurnalistik (Kusumaningrat -Kusumaningrat, 2009). 

 Secara etimologis, Jurnalistik berasal dari kata Journ. Dalam Bahasa 

perancis, Journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik 

diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan 

setiap hari. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah pers, bukan pula media massa, 

melainkan Jurnalistik adalah kegiatan yang memngkinkan pers atau media massa 

bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik (Sumadiria, 2003). 

 Jurnalisme adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses mencari, 

mengolah, dan menyiarkan informasi kepada khalayak dan disebarakan melalui 

media massa (cetak dan elektronik). Menurut MacDogall 1972 dalam 

(Kusumaningrat-Kusumaningrat, 2009),  menyebutkan bahwa jurnalisme adalah 

kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. 

 Dalam perkembangannya, jurnalisme menjadi sebuah profesi yang 

dilakukan seseorang yang bekerja pada media massa. Di dalam profesi 

dibutuhkan keahlian dan kerja sesuai dengan keahliannya serta taat pada aturan 

yang ada sehingga orang itu disebut jurnalis.  
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 Maka jurnalistik atau jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan data 

berupa informasi, fakta, untuk diolah menjadi berita, dan dilaporlkan kepada 

publik atau khalayak melalui media massa. Data yang dikumpulkan merupakan 

fakta yang terjadi tanpa dikurangi atau dilebihkan karena adanya suatu tendensi. 

Namun tidak semua informasi bisa dijadikan sebagai berita karena harus 

mengandung nilai-nilai berita yang mana penting untuk disebarluaskan kepada 

khalayak. 

 

E.2. Media Online dan Perkembangannya 

 Perkembangan teknologi memiliki banyak implikasi pada seluruh bidang 

kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang begitu pesat ikut 

mempengaruhi proses eksistensi media. Hal tersebut juga terjadi karena pola 

perkembangan manusia modern yang cenderung serba instan.  

 Media massa sedikit banyak akan mengalami pergeseran atau revolusi ke 

arah yang lebih canggih. Mulai dari buku, majalah, surat kabar, atau media cetak 

lainnya tidak memakai kertas lagi karena kita bisa membacanya secara online. 

Perkembangan media online sejalur dengan makin merambahnya internet di 

setiap pelosok di Indonesia, serta merebaknya handphone yang bisa dengan 

mudah mengakses internet. 

 Dalam perkembangannya, media penyampaian berita kepada pembaca tidak 

hanya terbatas pada surat kabar. Tetapi seiring perkembangan teknologi, kini 

arah perkembangan media menuju persaingan media online. Media online bisa 
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menampung berita teks, image, audio dan video. Berbeda dengan media cetak, 

yang hanya menampilkan teks dan image. 

”Online” sendiri merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat 

diakses di mana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet. Jurnalisme 

online ini merupakan perubahan baru dalam ilmu jurnalistik. 

Laporan jurnalistik dengan menggunakan teknologi internet, disebut dengan 

media online, yang menyajikan informasi dengan cepat dan mudah diakses di 

mana saja. Dengan kata lain, berita saat ini bisa di baca saat ini juga, di belahan 

bumi mana saja. Eko Maryadi, dalam  Margianto-Syaefullah, (2014),  

mengatakan, bahwa seiring dengan pertumbuhan pengguna internet yang 

demikian pesat, media online pun kembali tumbuh subur sejak 2008 setelah 

pernah kolaps pada 2002. Bisnis online menggeliat dan menunjukkan proyeksi 

yang menggembirakan.  

Namun kini muncul kesadaran pemilik media untuk mengelola media online 

sebagai bisnis tersendiri. Revolusi ini terlihat pada kompas.com, yang 

sebelumnya hanya pelengkap media cetak, namun kini menjadi media mandiri 

yang ikut melaporkan berita dari detik ke detik. Begitu juga dengan okezone.com 

milik kelompok Media Nusantara Citra (MNC) dan vivanews.com milik 

kelompok Grup Bakri yang kini memiliki TVOne. 

Gairah jurnalisme online tidak hanya di Jakarta, tapi sudah merambah ke 

daerah-daerah. Terutama yang dikembangkan oleh pers lokal dan contohnya bisa 

dilihat di internet. Bahkan saat ini banyak blog yang dikelola dengan konsep 
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jurnalisme online. Fenomena ini lekat dengan adanya ”Citizen Journalism” di 

mana semua orang bisa menjadi jurnalis. Kini dengan mudah kita temui berita-

berita yang mungkin tidak kita temukan di media cetak tetapi di dunia maya ada. 

 

E.3. Jurnalisme Warga Negara (Citizen Journalism) 

  Salah satu fenomena aktual yang berkaitan dengan proses penyebaran 

informasi adalah maraknya aktifitas blog yang sering disebut dengan konsep 

Citizen Journalism  (Jurnalisme Warga Negara). Pepih Nugraha dalam Citizen 

Journalism, Pandangan, Pemahaman dan Pengalaman  (2012) 

mengidentifikasikan  Jurnalis Warga sebagai warga biasa yang tidak terlatih 

sebagai wartawan profesional, namun dengan peralatan teknologi informasi yang 

dimilikinya bisa menjadi saksi mata atau sebuah peristiwa yang terjadi di 

sekitarnya, meliput, mencatat, mengumpulkan, dan menyiarkannya di media 

onlien karena memiliki semnangat berbagai dengan pembaca lainnya. 

Sebuah aktifitas yang muncul karena keniscayaan munculnya internet. 

Tetapi, sebuah genre yang baru dalam dunia komunikasi massa, citizen 

journalism tentu saja memunculkan pro kontra.Dari pihak yang kontra 

memandang bahwa citizen journalism belum bisa masuk dalam ranah  journalism 

(jurnalisme). Sebab jurnalisme mensyaratkan banyak hal seperti yang terjadi 

pada dunia kewartawanan selama ini. Kalau kita mengikuti definisi jurnalisme 

dalam arti klasik selama ini, citizen journalism jelas saja bukan termasuk 
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jurnalisme. Tetapi ia hanya sebuah aktifitas seperti layaknya seseorang yang 

menulis buku harian, hanya medianya saja yang memakai internet. 

Kalau kita berpedoman pada definisi jurnalisme yang dikemukakan dalam 

kamus oxford advanced learner’s dictionary of current english (1987) terungkap 

bahwa, jurnalisme adalah: 

a. The work of profession of producing 

b. Writing that may be all right for a  newspaper. 

Jelas bahwa menurut kriteria kamus tersebut, aktifitas yang dilakukan dalam 

blog tidak termasuk dalam ranah jurnalisme. Sebab, jurnalisme menysaratkan 

sistem yang mempengaruhi kinerja seorang wartawan, layaknya kerja wartawan 

selama ini. 

Tidak bisa dipungkiri,  citizen journalism merupakan sebuah genre 

jurnalisme yang sudah menggejala pada masyarakat digital saat ini. Jika kita 

sepakat bahwa jurnalisme itu adalah menginformasikan kejadian kepada 

masyarakat, maka citizen journalism termasuk dalam  ranah jurnalisme, terlepas 

dari ada atau tanpa ada sistem yang mengatur jurnalis warga secara khusus 

seperti kode etik dalam mainstream media (Nurudin, 2009). 

Citizen journalism sering disebut dengan istilah parcipatory journalism, 

netizen, open source journalism an grassroot journalism. Dalam citizen 

journalism masayarakat didudukkan sebagai objek sekaligus objek (Nurudin, 

2009) 
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Citizen journalism adalah keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu. 

Seseornag tanpa menadang latar belakang pendidikan, keahlian dapat 

merencanakan, menggali, mencari, mengolah, melaporkan informasi (tulisan, 

gambar, foto, tuturan), video kepada orang lain. Jadi setiap orang bisa menjadi 

wartawan. 

Citizen journalism menuliskan pandangannya atas suatu peristiwa karena 

didorong oleh keinginan untuk membagi apa yang dilihat dan diketahuinya.  

Berikutl adalah tabel ringkas perbedaan Citizen Journalism dengan  Civic 

Journalism sebagai berikut:  

Tabel 1 

Perbedaan Citizen Journalism Dengan  Civic Journalism 

 CITIZEN JOURNALISM CIVIC JOURNALISM 

Penulis  
Warga negara biasa/ semua 

orang 
Wartawan professional 

Media  Internet (blog) 
Media utama (koran, 

majalah, tv, radio, dll) 

Tujuan 
Memberikan informasi kepada 

orang lain (to share) 

Memberi penyadaran 

kepada masyarakat atas 

persoalan yang 

dihadapi (to cover) 

Aturan Bebas  
Tunduk pada media di 

mana wartawan bekerja 

Isi 
Bermacam-macam (video, 

tulisan, gambar, dll) 

Tergantung media 

(pemberdayaan 

masyarakat) 

Posisi Individu /  

Masyarakat 
Subjek dan objek Objek  

Motivasi Penulis Independen Penugasan  

 Sumber: Nurudin, Jurnalisme Masa Kini, 2009, 216 
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Saat ini media  Citizen Journalism tidak hanya terpaku pada media online 

(blog) saja, tetapi sudah meliputi semua media seperti, Televisi, Radio dan Surat 

Kabar bahkan Mobile Phone.  

E.3.1. Kelebihan Citizen Journalism 

Nurudin dalam Jurnalisme Masa Kini (2009) menjelaskan 

beberapa kelebihan Citizen Journalism sebagai berikut:  

1. Citizen journalism mendorong terciptanya iklim demokratisasi. 

Blog mampu mewacanaan informasi alternatif dan tidak terikat 

oleh sistem seperti halnya dalam media utama. Dengan adanya 

kebebasan pers ini akan memberikan beragam informasi kepada 

masyarakat. Secara tidak langsung pula, mendukung gerakan 

demokratisasi.  

2. Citizen journalism memupuk budaya tulis dan baca masyrakat. 

Selama ini budaya tulis dan baca kalah dengan budaya dengar dan 

lihat. Dengan budaya tulis dan baca masyarakat akan jauh lebih 

cerdas ketimbang hanya dengar atau melihat. 

3. Mematangkan public sphere (ruang publik) di masyarakat. 

Masyakarat bisa berdiskusi bebas dalam sebuah blog tanpa ada 

aturan, larangan tertentu seperti halnya yang dilakukan pada 

media utama. User blog bebas menulis apapun, sementara 

pembaca juga bebas berkomentar tanpa adanya penyensoran. 
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4. Citizen journalism sebagai manifestasi fungsi watch dog (kontrol 

sosial) media. Media utama syarat dengan berbagai 

kepentingannya, sehingga tidak semua hal akan di informasikan. 

Maka blog bisa menjadi oase atau vitamin untuk berkontribusi 

memberikan informasi serta mengontrol ketimpangan-

ketimpangan yang ada pada ranah media. 

E.3.2. Bentuk-bentuk Citizen Journalism 

D. Lasica dalam Nurudin (2009) lewat tulisannya dalam online 

journalism review (2003) pernah membagi media untuk citizen 

journalism dalam beberapa bentuk, yaitu:  

1. Partisipasi audiens  (seperti komentar-komentar pengguna yang 

dilampirkan untuk mengomentari kisah berita, blog pribadi, foto 

atau video gambar yang ditangkap dari kamera HP, atau berita 

lokal yang ditulis oleh penghuni sebuah komunitas). 

2. Berita independen dan informasi yang ditulis dalam website 

3. Partisipai di berita situs. Berisi komentar-komentar pembaca atas 

sebuah berita yang disiarkan oleh media maintsream tertentu. 

Beberapa koran seperti Media Indonesia, Koran Tempo 

membuka space komentar dari pembaca tentang sebuah berita 

yang disajikan. 

4. Tulisan ringan seperti dalam milis, dan email. 

5. Situs pemancar pribadi (video situs pemancar). 
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Steve Outing dalam Nurudin (2009) mengklasifikasikan 11 

bentuk citizen journalism sebagai berikut yaitu: 

1. Opening Up to Public Comment 

Situs di internet menyediakan tempat (kolom) komentar 

dari publik. Pembaca diperbolehkan untuk bereaksi, mengkritik, 

memuji, atau memberi tambahan ke dalam berita yang ditulis 

oleh jurnalis profesional dalam kolom tersebut.  

Citizen journalism membuka ruang untuk komentar 

publik. Dalam ruang itu, pembaca atau khalayak bisa bereaksi, 

memuji, mengkritik, atau menambahkan bahan tulisan 

jurnalisme profesional. Pada media cetak konvensional jenis ini 

biasa dikenal dengan surat pembaca (Nurudin, 2009). 

2. The Citizen Add-On Reporter 

Menambahkan pendapat warga sebagai bagian berita 

yang ditulis oleh jurnalis profesional. Warga diminta menuliskan 

pengalamannya yang berkaitan dengan berita tersebut. 

3. Open-Source Reporting 

Sebuah bentuk kolaborasi liputan dengan sumber 

terbuka, di mana jurnalis profesional bekerja sama dengan 

pembaca yang memiliki pengetahuan tentang suatu masalah yang 

sedang terjadi, saling melengkapi dalam menghasilkan sebuah 

berita yang akurat. Berita tetap ditulis oleh reporter profesional. 
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4. The Citizen Bloghouse 

Bloghouse warga, yaitu blog-blog gratis yang bisa 

dimiliki oleh setiap orang, yang kemudian dapat digunakan 

untuk menuangkan cerita maupun gagasan kepada khalayak 

umum di seluruh penjuru dunia. 

Bentuknya blog-blog gratisan yang dikenal, misalnya ada 

wordpress, blogger, atau multiply. Melalui blog, orang bisa 

berbagi cerita tentang dunia, dan bisa menceritakan dunia 

berdasarkan pengalaman dan sudut pandangnya (Nurudin, 2009) 

Namun perlu diingat bahwa tidak semua blog bisa masuk 

dalam kategori citizen journalism. Kenapa? Karena banyak 

sekali blog yang hanya berisi curhat-curhat si pemilik blog. Blog 

baru bisa disebut sebagai produk dari citizen journalism apabila 

dalam blog tersebut membahas sebuah topik tertentu yang 

sedang hangat dan terjadi interaksi publik.  

5. Newsroom Citizen ‘Transparency’ Blogs 

Sebuah blog yang dimiliki oleh sebuah organisasi media 

sebagai bentuk transparansi dan komunikasi dengan 

pembacanya. Keluhan, kritik, atau pujian terhadap apa yang 

ditampilkan organisasi media tersebut dapat disampaikan di sini. 
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6. The Stand Alone Citizen Journalism Site: Edited Version 

Laporan berita dari warga dengan melalui 

proses penyuntingan. Berita yang masuk melalui proses 

penyuntingan terlebih dahulu, dengan tetap mempertahankan 

keaslian tulisan. Editor berperan untuk menjaga kualitas laporan, 

dan mendidik warga (kontributor) tentang topik-topik yang 

menarik dan layak untuk dilaporkan. 

Sumbangan laporan dari warga, biasanya tentang hal-hal 

yang sifatnya sangat lokal, yang dialami langsung oleh warga. 

Salah satunn kanal citizen journalism di liputan6.com. Berita 

dikirimkan terlebih dahulu ke alamat redaksi 

citizen6.liputan6.com, setelah itu redaksi melakukan 

penyuntingan, baru tulisan ditayangkan. Sistem seperti ini, 

bermaksud untuk menjaga keakuratan informasi dan kredibilitas 

media  (Nurudin, 2009). 

7. The Stand Alone Citizen Journalism Site: Unedited version 

Laporan berita dari warga pada sebuah situs, tanpa melalui 

proses penyuntingan. Dalam versi ini, berita bisa langsung 

muncul seketika setelah diposting. 

Situs citizen journalism yang langsung bisa memunculkan 

artikel setelah diposting adalah seperti kompasiana.com. Dalam 

hal ini redaksi hanya berperan memoderasi atau melakukan 
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pengawasan semata terhadap informasi yang di posting. Apabila 

terdapat unsur SARA, pencemaran nama baik, atau yang lainnya, 

redaksi berhak untuk menghapus tulisan tersebut dari situs. 

8. Add a Print Edition 

Merupakan gabungan dari The stand-alone citizen-

journalism site dengan edisi cetak. 

9. The Hybrid: Pro + Citizen Journalism 

Penggabungan jurnalis profesional dengan jurnalis warga. 

Berita dari jurnalis profesional diperlakukan sama dengan berita 

dari jurnalis warga. 

Bentuk hybrid journalism, yaitu penggabungan antara jurnalis 

profesional dengan jurnalis warga, dapat dilihat pada situs berita 

Korea Selatan, ohmynews.com. Sejak berdirinya pada tahun 

2000, situs ini telah menggunakan konsep hybrid journalism. 

Terry Flew and Jason Wilson (2008) menjelaskan 

OhmyNews dikenal sebagi situs pelopor citizen journalism yang 

paling populer di dunia. Saat ini memiliki 60.000 citizen 

journalist yang tersebar di seleruh dunia dengan 60 jurnalis tetap 

dan penyunting. Dalam bahasa Korea, OhmyNews memiliki lebih 

dari 750.000 pengunjung setiap hari. OhmyNews juga tersedia 

dalam versi bahasa Inggris dengan OhmyNews International ( 

Kusumaningati, 2012). 
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10. Integrating Citizen and Pro Journalism Under One Roof 

Penggabungan jurnalisme profesional dengan jurnalisme 

warga dalam satu atap. Menggunakan jurnalis profesional, 

namun juga menerima tulisan dari jurnalis warga. 

11. Wiki Journalism: Where the Readers are Editors 

Jurnalisme Wiki adalah model jurnalisme yang 

menempatkan pembaca sebagai penyunting. Setiap orang bisa 

menulis, menyunting, maupun memberi komentar pada 

tulisan. Model jurnalisme ini dipopulerkan oleh Wikipedia. 

Nurudin dalam Jurnalisme Massa Kini (2009)  Dalam model 

wiki, pembaca adalah juga seorang editor. Setiap orang bisa 

menulis artikel dan setiap orang juga bisa memberi tambahan 

atau komentar terhadap komentar yang terbit. 

Model Wiki Journalism adalah seperti wikipedia.org atau 

wikimu.com. Di sini siapa saja bisa menulis apa saja, menyunting 

tulisan yang sudah diposting sebelumnya oleh penulis lain, atau 

hanya sekadar memberi komentar. Namun partisipasi warga di 

sini nampaknya masih kalah dengan situs citizen 

journalism lainnya. Karena model wiki lebih populernya justru 

sebagai situs untuk mencari referensi. Jadi sering kali orang 

membukanya untuk mencari referensi, bukan untuk memposting 

tulisan (Kusumaningati, 2012). 
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E.4.   Regulasi dalam Citizen Journalism 

Regulasi bisa diartikan sebagai sebuah cara untuk mengendalikan perilaku 

manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan." Regulasi sangat 

diperlukan dalam mengatur citizen journalism. Karena sebebas apapun dunia 

maya sangat diperlukan sebuah pengendali yang mampu mengatur tentang hak 

asasi ataupun hak hak yang lain dalam internet, termasuk citizen jurnalism.  

Apabila tidak adanya regulasi maka akan menimbulkan banyak masalah. 

Namun bukan berarti dengan adanya regulasi tidak akan timbul masalah. Karena 

sebagai sebuah pedoman “aturan”, tidak tertutup peluang memunculkan 

pelanggaran-pelanggaran. Karena dalam aktualisasinya, proses pelaksanaan etika 

banyak batu sandungan. Regulasi (Etika) memang enak dibicarakan, tetapi sangat 

sulit untuk dilaksanakan. (Nurudin, 2007). 

Kemajuan teknologi informasi secara sadar membuka ruang kehidupan 

manusia semakin luas, semakin tanpa batas dengan indikasi manusia sebagai 

penguasa. Kemajuan teknologi informasi telah menyentuh segala aspek 

kehidupan, termasuk dunia jurnalisme. Hal itu membuat pertukaran dan 

penyebaran informasi semakin mudah. Dahulu, peran jurnalis sangat besar dalam 

menyebarkan informasi. Jurnalis adalah tokoh sentral yang kehadirannya sangat 

ditunggu oleh setiap orang. Dengan kata lain, jurnalis memonopoli tugas sebagai 

penyebar informasi. Informasi yang akurat dan dapat dipercaya hanya datang dari 

jurnalis. Konsekuensinya, jurnalis ditempatkan dalam posisi yang sangat vital 
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dan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat terhadap informasi. 

Salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang memudahkan akses 

masyarakat terhadap penyebaran informasi adalah seiring munculnya situs-situs 

jejaring sosial, twitter, facebook, friendster, myspace, dan lain sebagainya. Dan 

juga hadirnya situs penyedia blog, seperti blogspot, wordpress, multiply, dan lain 

sebagainya. Wadah ini kemudian digunakan oleh masyarakat untuk menyebarkan 

informasi yang diperolehnya. Apalagi dalam menyiarkan informasi, masyarakat 

tidak dibatasi peraturan dan proses seleksi, tidak sama halnya dengan proses 

pemberitaan dalam media konvensional. Dalam media konvensional, fakta-fakta 

yang telah dikumpulkan wartawan terlebih dahulu diseleksi oleh dewan redaksi, 

akibatnya tidak semua berita yang dikumpulkan wartawan dapat disebarluaskan. 

Semua informasi yang ada dalam dunia maya menjadi milik publik yang 

dapat diakses semua orang. Kendati ada peringatan untuk tidak secara bebas 

mengakses data tertentu, namun tetap saja eksistensi itu menjadi milik publik, hal 

ini disebabkan substansi dunia maya adalah milik publik. 

Kita sadari bahwa dampak kebebasan berekspresi masyarakat dalam 

menyebarkan informasi di ranah virtual, tentu tidak luput dari benturan dan 

pelanggaran terhadap etika yang berlaku di dunia nyata. Karena tidak ada kontrol 

dalam proses penyebarannya tersebut, masyarakat kadang lebih mengedepankan 

emosi ketimbang logika sehat dalam tulisan-tulisannya. Jadi tak salah jika saat 

ini banyak tulisan di berbagai situs jejaring sosial dan blog yang cenderung berisi 
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sumpah serapah, makian, dan lain sebagainya. Bahkan, sampai mengandung 

unsur pencemaran nama baik seseorang. 

Namun, yang patut kita garisbawahi bahwa itu semua adalah suatu 

keniscayaan dalam proses demokratisasi di era keterbukaan yang menyentuh 

semua lini kehidupan. Jadi, sekarang bukan saatnya lagi untuk membatasi dan 

melarang masyarakat dalam berekspresi. Bahkan sangat tidak relevan untuk 

melakukan tuntutan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran 

nama baik di ranah virtual. Jika memang ada yang merasa dicemarkan nama 

baiknya oleh pelaku citizen journalism, cukup diselesaikan dengan cara-cara 

yang cerdas dan arif, bukan dengan cara-cara emosional dan oportunistik, seperti 

memanfaatkan UU ITE yang penuh pasal karet untuk menjerat pelaku citizen 

journalism. Seperti dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: 

Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 : 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atauDokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 

kesusilaan. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. 

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik. 

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
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dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau 

pengancaman. 

Dimana ketentuan pidananya termuat dalam pasal 45 adalah : 

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 Oleh karenanya usaha untuk menciptakan masyarakat cyber yang 

bertanggung jawab dan sesuai norma-norma yang dianut memang mesti terus 

dilakukan, tentu harus dengan pendekatan persuasi dan cara-cara yang santun. 

Namun, alangkah baiknya jika political will itu tumbuh dan hadir dari dalam diri 

pelaku citizen journalism itu sendiri. Biarkan para pelaku citizen journalism 

membuat norma-norma ataupun kode etik yang dianggap perlu dan fungsional 

dalam komunitasnya. Bukan tidak mungkin pelaku citizen journalism 

mengadopsi norma-norma dan hukum-hukum di dunia nyata untuk kemudian 

diterapkan dalam dunia virtual. Tidak ada gunanya membuat aturan-aturan 

represif yang tidak jelas manfaatnya. Apalagi resistensi masyarakat saat ini 

sangat besar terhadap hukum positif yang mengatur pencemaran nama baik dan 

variannya tersebut. Sehingga proses alamiah-lah yang akan melakukan 

pendewasaan terhadap tokoh citizen journalism. 

Citizen Jurnalism  hadir sebagai dunia jurnalis baru yang memungkinkan 

setiap orang dapat bertindak sebagai penyedia informasi dan membuka wawasan 

melalui media online, citizen journalism juga menjadi sebuah lahan dalam 

mencari sebuah informasi. Regulasi dalam mengatur Citizen Journalism  
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diperlukan untuk meminimalisir masalah yang akan timbul, selain itu regulasi ini 

meruapakan satu batasan dari kreastifitas tanpa batas para citizen journalism 

dalam mengembangkan bakat mereka.  

 

E.5.  Pedoman Pemberitaan Media Siber 

Diakses dari website Dewan Pers, Tahun 2012 Dewan Pers secara resmi 

mengeluarkan pedoman pemberitan media siber, yang isinya sebagai berikut: 

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan 

pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 

1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber 

di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, 

kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. 

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar 

pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, 

dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, 

pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media 

Siber sebagai berikut: 

E.5.1. Ruang Lingkup 

1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana 

internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan 
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Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan 

Pers. 

2. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang 

dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, 

artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan 

yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca 

atau pemirsa, dan bentuk lain. 

E.5.2. Verifikasi dan keberimbangan berita 

1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. 

2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada 

berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan 

keberimbangan. 

3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:  

1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat 

mendesak; 

2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan 

identitasnya, kredibel dan kompeten; 

3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui 

keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; 

4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut 

masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam 
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waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita 

yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. 

4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib 

meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil 

verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan 

tautan pada berita yang belum terverifikasi. 

E.5.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) 

1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi 

Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang 

ditempatkan secara terang dan jelas. 

2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi 

keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk 

dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. 

Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. 

3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna 

memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang 

dipublikasikan:  

1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; 

2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait 

dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta 

menganjurkan tindakan kekerasan; 
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3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan 

bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, 

cacat jiwa, atau cacat jasmani. 

4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau 

menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). 

5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan 

Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). 

Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah 

dapat diakses pengguna. 

6. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan 

koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar 

ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-

lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima. 

7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), 

dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan 

akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c). 

8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang 

dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu 

sebagaimana tersebut pada butir (f). 
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E.5.4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab 

1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, 

Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan 

Dewan Pers. 

2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang 

diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. 

3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan 

waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. 

4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, 

maka:  

1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang 

dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada 

di bawah otoritas teknisnya; 

2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus 

dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media 

siber yang dikoreksi itu; 

3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak 

melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber 

pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh 

atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu. 
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5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak 

melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling 

banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 

E.5.5. Pencabutan Berita 

1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan 

penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, 

kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau 

berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. 

2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari 

media asal yang telah dicabut. 

3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan 

diumumkan kepada publik. 

E.5.6. Iklan 

1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan 

iklan. 

2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib 

mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, 

atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah 

iklan. 

E.5.7. Hak Cipta 

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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E.5.8. Pencantuman Pedoman 

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber 

ini di medianya secara terang dan jelas. 

E.5.9. Sengketa 

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman 

Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. 

 

E.6.    Sejarah Singkat Mobile Journalism  

Pada tanggal 17 Februari 2004,  New York Times menerbitkan sebuah 

foto yang diambil dengan sebuah kamera ponsel di  halaman satu. Gambar 

tersebut  merupakan foto penandatanganan resmi merger antara dua raksasa 

ponsel, Cingular dan AT & T Wireless di New York sehari sebelumnya. Foto 

memang sebuah hal yang biasa dalam sebuah surat kabar, tetapi foto tersebut 

adalah tonggak awal penggunaan ponsel untuk peliputan berita.  

Setahun kemudian Koran The Guardian London mempublikasikan foto 

warga menyusul pemboman di London. Foto tersebut juga menandai 

"demokratisasi proses berita" dan menggambarkan penggunaan kamera ponsel 

selama serangan itu terjadi sebagai sebuah momentum “kelahiran” jurnalis warga 

negara. 

Terkesan dengan kekuatan jurnalisme warga, BBC dengan cepat 

melibatkan jurnalis warga ke dalam proses pengumpulan berita redaksinya. BBC 

juga melakukan pelatihan internal untuk membekali dan melatih Jurnalisnya 
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dengan menggunakan ponsel sebagai salah satu media peliputan dan pelaporan 

berita. 

Reuters-pun tak mau ketinggalan, bekerjasama dengan Nokia pada tahun 

2007 Reuters meluncurkan mojo toolkit. Para Jurnalis Reuters diberi sebuah 

peralatan yang sederhana sebagai media untuk “berburu berita” yakni ponsel 

Nokia N9 (Peskin, 2011). 

Di Timur Tengah, jaringan berita berbahasa Arab Al-Jazeera pada tahun 

2008 melakukan hal yang sama dengan beberapa media ternama di dunia yakni 

memasukkan ponsel sebagai salah satu media untuk meliput dan mengirimkan 

berita bagi wartawannya, sekaligus menandai awal mula  jurnalis warga di 

beberapa negara Arab. Citizen mobile journalism juga punya andil penting pada 

saat peristiwa pemberontakan di Tunisia dan Mesir. Para Jurnalis warga 

melaporkan dan menyiarkan berita tentang peristiwa yang terjadi melalui 

perangkat ponsel ketika rezim Mubarak menutup saluran komunikasi keluar dari 

Mesir. (Peskin, 2011).   

Mobile jurnalisme yang mengubah cara wartawan  mengirim berkas 

laporan berita saat beraktivitas. Dengan perangkat mobile seorang  jurnalis bisa 

mengirim dan mempublikasikan suatu berita bahkan dari daerah yang paling 

terpencil di dunia. 

Saat ini hampir seluruh Jurnalis Reuters  di seluruh dunia menggunakan 

aplikasi mobile jurnalisme  dalam pekerjaan sehari-hari mereka untuk mengedit, 

menggabungkan teks, gambar, suara, video. Dengan Mobile Journalism mereka 
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para wartawan memproduksi dan mengirim hasil liputan tanpa perlu kembali ke 

studio atau kantor. (Nokia Press Release, 2007).  

Pusat Bantuan Media Internasional mengatakan, mobile journalism telah 

mengubah “ekosistem informasi dunia”. Karena hanya lewat sebuah perangkat 

mobile, wartawan sudah bisa mencari, meliput, mengedit, mengirim berita, atau 

bahkan memposting berita mereka ke dalam suatu website berita (Looney, 2011). 

Di Indonesia praktek citizen mobile jounalism diawali oleh detik.com 

pada tahun  2008. Didukung oleh Nokia Indonesia dengan menyediakan 

perangkat mobile Nokia E61i sejumlah 14 unit untuk melengkapi pasukan 

'mobile journalism' detikcom di lapangan dalam memburu berita-berita terbaru. 

Nokia memperkuat 'peralatan tempur' personel detikcom dalam  menerapkan 

jurnalisme bergerak sebagai generasi jurnalistik baru (Suryadhi, 2008). 

Selain detik.com praktek Mobile Journalism di Indonesia juga 

dikembangan  oleh Ruai TV dengan meluncurkan Ruai SMS. Ruai TV 

menggunakan medium SMS dalam mengatasi kesenjangan informasi dan 

komunikasi di Kalimantan Barat.  Pada tahun 2011 Ruai TV telah mendirikan 

Pusat Pelatihan Jurnalis Warga (Ruai CJTC) yang kemudian telah mengadakan 

pelatihan pada 150 warga di 9 lokasi yaitu Pontianak, Kubu Raya, Lanjak, 

Sungai Utik, Silat Hilir, Sanggar, Balai Berkuak, Semunying, dan Seruat. Ruai 

TV juga menerapkan konvergensi media dengan mengoptimalkan kombinasi 

medium HP untuk mengirim dan memperoleh berita via SMS (Ruai SMS), 
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telepon (RuaiSwara), yang semuanya dihubungkan ke sebuah portal berbasis 

internet dan running teks di Ruai TV.  

Penerapan Ruai SMS ini berasal dari seorang jurnalis, Harry Surjadi, yang 

memperoleh fellowship dari Knight Foundation yang bekerjasama dengan Ruai 

TV.  Warga diberikan pelatihan jurnalistik yang akan diterapkan melalui 

teknologi SMS. Lalu di Ruai TV dipasang Frontline SMS, dimana editor akan 

menerima dan mengedit berita SMS dari para jurnalis warga (Biasanya disebut 

Citizen journalist atau CJ).  

Berita SMS tersebut lalu akan disebarkan lagi oleh Ruai SMS ke para 

pelanggannya. Pelanggan tidak membayar biaya langganan, tetapi mereka dapat 

langsung mendaftar melalui nomor yang disediakan.  Selain itu, ada kalanya Ruai 

SMS memilih beberapa kontak yang memang penting untuk disebarkan beberapa 

topik persoalan dari SMS yang dikirimkan oleh warga (Kristanty, 2012). 

Tak mau kalah dengan detikcom dan Ruai Tv, kompascom-pun 

meluncurkan aplikasi perangkat citizen mobile journalism K-Report yang dirilis 

pada 18 September 2012.  Aplikasi ini membantu warga untuk langsung 

melaporkan sebuah berita. Melalui sebuah device aplikasi BlackBerry. 

K-Report dimaksudkan untuk menggiatkan orang-orang dan juga melatih 

mereka untuk menjadi reporter warga yang baik. Ini adalah sebuah kesempatan 

yang diberikan untuk orang-orang belajar menjadi reporter profesional. 

 

 

http://blog.cifor.org/author/budhykristanty/
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Saat ini dengan mobile journalism, masalah jarak dan waktu bisa 

dipangkas dengan cepat.  Sistem kerja dari mobile journalism juga lebih cepat 

dan mudah, laporan dikirim, “jepret” dan rekam, berita langsung masuk ke 

redaksi, dan tak beberapa lama setelah itu langsung dihadirkan ke pembaca. Jadi 

para jurnalis tak perlu susah datang kembali ke kantor, peristiwa yang terjadi di 

berbagai tempat-pun dapat dengan cepat disampaikan melalui perangkat mobile.  

“The mobile journalist (mojo) is most appropriate for the first level of 

reporting: breaking news. They can provide quick content for the website, 

as a textmessage or verbal report, or a few sentences from the scene of an 

event, or supply still images or video taken with their mobile 

phone.(Quinn, 2009).  

 

Dengan pesatnya jumlah pengguna teknologi telepon seluler telah menjadi 

peluang  jalan keluar dalam mengatasi kesenjangan digital. Dengan dukungan 

teknologi ponsel inilah maka kini telah dimungkinkan produksi konten lokal dan 

berjejaring di dunia maya untuk wilayah yang minim akses internet. Short 

Message System (SMS) dalam teknologi ponsel memungkinkan para jurnalis 

warga tidak hanya berkomunikasi lebih cepat, tetapi menyuarakan kepentingan 

bersamanya pada pihak-pihak terkait. 

 

E.7.   Teori Determinasi Media 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Determinism Theory, 

seperti yang diungkapkan Marshall McLuhan bahwa teknologi membentuk 

individu bagiamana cara berpikir atau berperilaku dalam masyarakat dan 
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teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia satu bergerak dari satu abad 

teknologi ke abad teknologi yang lain. Hal ini didasarkan bagaimana teknologi 

mengubah masyarakat biasa dari hanya sebagai penerima informasi, menjadi 

salah satu penyebar informasi yakni menjadi citizen journalist (Nurudin, 2007).  

Marshall McLuhan juga berpendapat bahwa Media adalah era massa. 

Maksudnya adalah bahwa saat ini kita hidup di era yang unik dalam sejarah 

peradaba manusia, yaitu era media massa. McLuhan membagi perkembangan 

teknologi dalam evolusi teknologi yang dicocokkan dengan sejarah 

perkembangan manusia. 

1. Era Kesukuan. Komunikasi hanya dengan mengandalkan indera pendengaran 

dalam berkomunikasi 

2. Era Tulisan. Era Komunikasi yang telah mengunakan huruf/Alfabet dengan 

bentuk tulisan maupun gambar sebagai media 

3.  Era mescin cetak. Era dimana ditemukannya mesin cetak pada media kertas 

yang memudahkan penyebaran pesan secara massa. 

4. Era Media Elektronik. Era ini juga menandai ditemukannya berbagai macam 

alat atau teknologi komunikasi. Telegram, telpon, radio, film, televisi, VCR, 

fax, komputer,dan internet 

  Pada dasarnya determinisme teknologi yang diungkapkan oleh McLuhan 

adalah penemuan atau perkembangan teknologi komunikasi, itulah yang 

sebenarnya yang mengubah kebudayaan manusia. Bisa dilihat bahwa setiap gerak 
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dari manusia akan selau bersinggungan dengan apa yang ada di media massa, 

maka evolusi media dan perubahan kebudayaan tidak akan bisa dibendung. Saat 

ini budaya masyarakat khususnya di Indonesia telah bergeser ke arah era digital 

dimana semua akftifitas hampir yang separuhnya dilakukan di media internet 

seperti Social Networking, Instant Messenger, dan lain-lain yang 

menguhubungkan satu orang ke orang yang lain secara personal. 

 

F.   Metode Penelitian 

F.1.     Pendekatan Penelitian 

 Metode riset  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. 

Metode analisis isi adalah metode yang digunakan untuk meriset atau 

menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif dan kuantitatif. Analisis isi 

kuantitatif lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak. (Kriyantono, 

2010) 

Analisis isi merupakan suatu teknik atau metode penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konsepnya (Krippendorff, 1991). 

Sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Pengertian kuantitatif menurut Sugiyono (2007),  adalah Metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 
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pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan 

suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan (Kriyantono, 2010). 

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif, tujuannya untuk 

mendeskripsikan berita-berita yang ada dalam aplikasi Citizen Mobile 

Journalism Kompas Report, secara sistematis sesuai dengan kategori dan 

berangkat dari fakta-fakta yang ada dalam berita tersebut. 

 

F.2.    Objek Amatan Penelitian 

Objek amatan penelitian ini adalah artikel pemberitaan kompas.report di 

website dan blackberry pada edisi 03 Januari – 28 September 2013 yang 

berjumlah 59 berita. Peneliti akan menyajikan terlebih dahulu judul tiap edisi 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2 

Judul berita Jurnalis Warga Kompas Report  

Edisi  03 Januari – 28 September 2013 

 

No Edisi 
Waktu 

Publish 
Penulis Judul Berita 

  1 
03 Januari 

2013 
01:08 WIB Busri Thaha 

Tiup Trompet Ketika 

Hujan 

2 
03 Januari 

2013 
12:29 WIB 

Sudirman 

Gerpak Sulbar 

Petani Sawit Merugi 

Panen Akibat Banjir 

3 
03 Januari 

2013 
12:37 WIB 

Sudirman 

Gerpak Sulbar 

Desa Kalonding 

Tenggelam Akibat 
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Banjir Kiriman 

4 
03 Januari 

2013  
12:40 WIB 

Sudirman 

Gerpak Sulbar 

Jalan Menuju 

Kecamatan Tobadak 

Putus Akibat Banjir 

5 
03 Januari 

2013  
12:45 WIB Jaenal Arifin 

Sopir Mengantuk, 

Avanza Hantam 

Kijang 

6 
04 Januari 

2013  
09:03 WIB Awal001 

Kemacetan Melanda 

Pettarani 

7 
05 Januari 

2013 
21:55 WIB 

Budiawan 

 
Banjir di Pangkep 

8 

 

07 Januari 

2013 

05.00 WIB Dony 
Ponorogo Terancam 

Banjir 

9 
07 Januari 

2013 
11.30 WIB Sah_roeny 

Yang Tersisa dari 

Hujan Deras Akhir 

Pekan di Kab. 

Soppeng Sulses 

10 

 

21 Januari 

2013 

 

00:50 WIB 
Edwin Jaka 

Wirapraja 

Ramai Atribut Jelang 

Pilgub Jatim 

11 

21 Januari 

2013 

 

08:07 WIB Nadia 
Manusia di Perut 

Ular 

12 
21 Januari 

2013 

 

18:02 WIB 

 

Akhmad 

Nuryasin 
Babelan  Cerah 

13 
22 Januari 

2013 
10:16 WIB 

Edwin Jaka 

Wirapraja 
Bersih-bersih Gepeng 

14 
22 Januari 

2013 

 

12:30 WIB 

 

Nadia Banjir di Sekolah 

15 
25 Januari 

2013  
02:08 WIB 

Edwin Jaka 

Wirapraja 

Tiga Napi Koruptor 

Jatim Belum di Layar 

16 
25 Januari 

2013 

 

02:33 WIB 
Imi 

Suryaputera 

Kepolisian Amankan 

75 Ribu MT 

Batubara Ilegal 

17 
25 Januari  

2013  
09:38 WIB 

 

Akhmad 

Nuryasin 

 

Mendung di Babelan 
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18 

 

25 Januari 

2013  

13:45 WIB Awal001 
Kebakaran di Jl. 

Landak 

19 
25 Januari  

2013 
15:55 WIB 

Muhammad 

Samin 

 

Pendistribusian e-

KTP di Dharmasraya 

Ternoda 

20 
25  Januari 

2013  
13:16 WIB 

 

Ato Sunarto 

 

Spesial Pencuri 

Sarang Walet 

21 
25 Januari 

2013  
23:22 WIB 

Muhammad 

Samin 

 

Hujan Badai Guyur 

Dharmasraya Selama 

4 Jam 

 

22 
26 Januari 

2013 
00.00 WIB 

Edwin Jaka 

Wirapraja 

Hujan Lima Jam, 

Surabaya Banjir 

23 
27 Januari 

2013 
04:37 WIB 

 

Edwin Jaka 

Wirapraja 

Gudang Tisue 

Terbakar Saat Hujan 

Deras 

24 
27 Januari 

2013 
04:46 WIB 

 

Edwin Jaka 

Wirapraja 

 

Banjir Genangi 

Perumahan Marinir 

25 
27 Januari 

2013 
14:05 WIB 

 

Muhammad 

Samin 

 

Sitiung Terapkan 

Kawasan Wajib 

Berjilbab 

26 
28 Januari 

2013 
12:24 WIB 

 

Muhammad 

Samin 

Timpeh Kembali 

Banjir 

27 
28 Januari 

2013 
13:27 WIB 

 

Akhmad 

Nuryasin 

Upacara Bendera 

28 
29 Januari 

2013 
00:01 WIB 

Muhammad 

Samin 

Tangani Banjir, 

camat diberi gelar 

Jokowi Dharmasraya 

29 
29 Januari 

2013 
00:05 WIB 

Muhammad 

Samin 

5 Desa di 

Dharmasraya 

Terendam, 150 KK 

Jadi Korban 

30 
29 Januari 

2013 
00:18 WIB 

Muhammad 

Samin 

Korban Banjir di 

Timpeh Butuh 
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Bantuan 

31 
29 Januari 

2013 
01:55 WIB 

Edwin Jaka 

Wirapraja 

Listrik Padam, PN 

Surabaya Tunda 

Jadwal Sidang 

32 
29 Januari 

2013 
12:58 WIB Nur Asri Wajo Kembali Adem 

33 
29 Januari 

2013 
18:06 WIB 

Muhammad 

Samin 

Timpeh Buat Dapur 

Umum 

34 
29 Januari 

2013 
19:01 WIB 

Muhammad 

Samin 

Warga Timpeh 

Cemas, Hujan 

Kembali Turun 

35 02 Maret 2013 10:04 WIB Dhear 

Jembatan Rimuku 

Telah Difungsikan 

 

36 02 Maret 2013 10:05 WIB Dhear Longsor 

37 06 Maret 2013 21:59 WIB Subhan 
Gunung Tangkuban 

Perahu 

38 07 Maret 2013 17:11 WIB 
Dicky Miandi 

Maulana 

Wilayah Sekitar 

Kediaman RI 1 

39 09 Maret 2013 14:28 WIB 
Liya 

Syaminsu 

Kota Pangkalpinang 

Diguyur Hujan 

40 03 Mei 2013 02:06 WIB 
Judith 

Tomasowa 

Pintu Masuk Tol 

Kemayoran Perlu 

Ditertibkan 

41 03 Mei 2013 07:00 WIB Ferio Renaldo Galur Macet 

42 05 Mei 2013 17:44 WIB 
Akhmad 

Nuryasin 
Macet 

43 05 Mei 2013 17:51 WIB 
Akhmad 

Nuryasin 
PUP Macet 

44 10 Mei 2013 21.08 WIB Sandy 
Teroris di Cijerah 

Cimahi 

45 12 Mei 2013 08:29 WIB 
Akhmad 

Nuryasin 
Kali CBL Meluap 

46 12 Mei 2013 08:32 WIB 
Akhmad 

Nuryasin 
Jalan Licin di Depok 

47 12 Mei 2013 13:19 WIB 
Akhmad 

Nuryasin 
Cilegon Lancar 

48 15 Mei 2013 10:33 WIB 
Akhmad 

Nuryasin 

Museum Sejarah 

Fatahillah 

49 
15 Mei 2013 10:33 WIB Akhmad 

Nuryasin 

FunBike Tsahid 2013 
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50 

 

 

15 Mei 2013 

 

 

17:50 WIB 

 

 

Jk.Jajakarja 

Jalan Sindangwangi-

Lengkong Kian 

Membuat Kesal 

Pengguna Jalan 

51 17 Mei 2013 08:56 WIB Def Daan Mogot Macet 

52 

 

19 Mei 2013 

 

11:26 WIB 
Handika 

Pramana Putra 

PLN Padam Medan 

Mencekam 

53 
23 September 

2013 

21:46 WIB Yazid Emyu Unjuk Rasa Petani 

Garam 

54 

25 September 

2013 

 

20:53 WIB Dian Andi 

Suryatija 

Tolak Tes Urin, LP 

Sintang Rusuh 

55 
26 September 

2013 

10:31 WIB Clief Rakian Demo di Bandung 

56 

27 September 

2013 

10:10 WIB Dian Andi 

Suryatija 

Pasca Kerusuhan, LP 

Sintang di Jaga 

Brimob 

57 
28 September 

2013 

08:12 WIB Akhmad 

Nuryasin 

GCS; Gerakan Cinta 

Sejarah 

58 
28 September 

2013 

08:14 WIB Akhmad 

Nuryasin 

UTS MTs. Attauhid 

Babelan 

59 
28 September 

2013 

08:22 WIB Akhmad 

Nuryasin 

OSIS TSAHID 

 

F.3.    Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita itu sendiri dengan bagian-

bagiannya, seperti kata dan kalimat. Unit analisis secara sederhana dapat 

digambarkan sebagai bagian dari isi yang kita teliti dan kita pakai untuk 

menyimpulkan isi dari suatu teks. Bagian dari isi ini dapat berupa kata, kalimat, 

foto, scene (adegan), paragraf (Eriyanto, 2011).   
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Sedangkan untuk satuan  ukur penelitian ini adalah frekuensi kemunculan 

dalam berita atau per berita. Nantinya peneliti akan meneliti setiap berita yang 

dikirimkan oleh para jurnalis warga yang dimuat  pada aplikasi Citizen Mobile 

Journalism Kompas Report.   

 

F.4.    Struktur Kategori 

Dalam menentukan  kategori, peneliti berpatok pada  pendapat wartawan 

senior Mung Pujanarko, bahwa untuk memulai tulisan di ranah pewarta, pakem 

yang utama adalah memilih Topik. Dan dalam memilih topik tulisan, haruslah 

direncanakan dengan matang. Berita pada K-Report memang sudah terdapat 

rubriknya, namun bukan berarti dengan adanya rubrikasi semacam itu,  

kecenderungan topik akan dengan mudah diketahui, karena kebanyakan user  

atau  para jurnalis warga tidak mengklasifikan berita secara jelas dan  

memasukkan berita sesuai dengan kategori atau rubrik yang telah ditentukan.  

Berkaitan dengan topik, berita memang dapat dibagi ke dalam 3 macam, 

tergantung dari segi melihatnya, seperti sifat kejadian, cakupan isi berita, dan 

bentuk penyajian (Tebba, 2005). Oleh karena itu peneliti dalam hal ini 

menentukan kategori hanya dari sifat kejadian dan cakupan isi berita saja untuk 

digunakan sebagai acuan “fokus” penelitian, sehingga didapat kategori sebagai 

berikut : 
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F.4.1. Topik Berita 

A1 :Liputan berita citizen journalist mengenai Peristiwa yakni meliputi 

Informasi berita tentang  suatu kegiatan, cuaca, bencana musibah,  

kriminalitas dari seluruh Indonesia. 

A2 :Liputan berita citizen journalist mengenai Lalu Lintas yakni meliputi  

Informasi berita tentang kecelakaan, kondisi arus, kondisi jalan dari 

daerah seluruh Indonesia. 

A3 :Liputan berita citizen journalist mengenai Hiburan yakni meliputi 

Informasi berita tentang hiburan seni, wisata dari seluruh Indonesia. 

F.4.2. Unsur Berita 

B1   :Berita citizen journalism dikatakan memenuhi unsur berita, jika  pada   

liputannya   terdapat 6 unsur berita. 

B2 : Berita citizen journalism dikatakan tidak memenuhi unsur berita, jika 

pada liputannya terdapat kurang dari 6 unsur berita. 

 

F.5.  Waktu Pengumpulan Data 

Waktu pengumpulan data yang dibutuhkan, yaitu  Tanggal 03 bulan  

Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 bulan September 2013. 
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F.6.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 

dokumentasi. Dalam dokumentasi ada 2 macam data yaitu: 

a. Data Primer   : peneliti menggunakan data berupa teks berita Kompas Report 

mulai tanggal 23 bulan Januari – 28 September 2013 sebagai data primer 

atau data utama dalam penelitian ini. 

b. Data sekunder : data sekunder data yang digunakan adalah data-data yang 

dapat menunjang penelitian, yang dapat didapatkan dari internet dan 

informasi yang terkait lainnya, sehingga membantu peneliti meneliti 

program Kompas Report. 

Setelah kategori dan pengukuran dibuat, langkah selanjutnya dalam 

analisis isi adalah mengisi lembar coding. Proses mengisi lembar coding disebut 

sebagai coding, sementara orang yang mengisi lembar coding disebut sebagai 

coder. Coder membaca teks dan mengisi ke dalam lembar coding yang telah 

disediakan.  

Sebagai coder, peneliti menentukan tiga orang termasuk peneliti sendiri. 

Peneliti mensyaratkan coder merupakan person atau orang yang pernah menulis 

atau membaca berita.  

Coder yang peneliti pilih adalah M. Idris Muadinullah dan  Putri Windari, 

latar belakang pendidikan dengan konsentrasi Jurnalistik menjadi alasan peneliti 

selain kemampuan bisa menulis berita. Kedua orang tersebut juga dirasa mampu 
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untuk memilah miilih berita berdasarkan  topiknya dan  menilai terpenuhi atau 

tidaknya  unsur berita 5W+1H dalam berita para citizen journalits K-Report.  

 

Tabel 3 

       Lembar Koding Kategori Topik Berita 

Topik dan Unsur Berita Jurnalis Warga dalam Kompas Report  

Edisi  03 Januari – 28 September 2013 

 

Keterangan : 

1. Kategori Berita Peristiwa  : 

A1 : Kegiatan  

A2 : Bencana Musibah  

A3 : Krimininalitas 

A4 : Cuaca 

 

2. Kategori Berita Lalu Lintas  : 

B1 : Kecelakaan 

B2 : Kondisi Arus  

B3 : Kondisi Jalan 

 

3. Kategori Berita Hiburan : 

C1 : Seni Hiburan 

C2 : Wisata 

 

 

Tabel 4 

       Lembar Koding Kategori Unsur Berita 

Topik dan Unsur Berita Jurnalis Warga dalam Kompas Report  

Edisi  03 Januari – 28 September 2013 

No Edisi 
Judul 

Berita 

Kategori Topik Berita 

Peristiwa Lalu Lintas Hiburan 

   A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 

            

Total          

No Edisi Isi Berita 
Kategori Unsur Berita 

B1 B2 

     

Total   
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Keterangan : 

B1 : Berita citizen journalism dikatakan memenuhi unsur berita, jika pada  

liputannya   terdapat 6 unsur berita. 

B2  :  Berita citizen journalism dikatakan tidak memenuhi unsur berita, jika pada 

liputannya terdapat kurang dari 6 unsur berita. 

 

F.7.  Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Langkah awal yang akan peneliti lakukan 

adalah mengakategorikan tema berita dari aplikasi Kompas Report edisi 03 

Januari – 28 September 2013. Data yang terkumpul, selanjutnya akan 

dimasukkan ke dalam lembar koding sesuai dengan kategori yang telah 

ditentukan sebelumnya. Setelah  itu, data dianalisis menggunakan tabel frekuensi 

untuk mengtahui frekuensi kemunculannya, lalu dihitung dalam tabulasi silang 

untuk mengetahui prosentasi kemunculan dalam setiap kategori penelitian. 

 

Tabel 5 

Tabel Frekuensi 

Topik Berita Jurnalis Warga dalam Kompas Report  

Edisi  03 Januari – 28 September 2013 

 
Nilai Berita Frekuensi Persentase 

A1   

A2   

A3   

Total   
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Keterangan : 

A1 :Liputan berita citizen journalist mengenai Peristiwa yakni meliputi 

Informasi berita tentang  suatu kegiatan, cuaca, bencana musibah,  

kriminalitas dari seluruh Indonesia. 

A2 :Liputan berita citizen journalist mengenai Lalu Lintas yakni meliputi  

Informasi berita tentang kecelakaan, kondisi arus, kondisi jalan dari daerah 

seluruh Indonesia. 

A3 :Liputan berita citizen journalist mengenai Hiburan yakni meliputi Informasi 

berita tentang hiburan seni, wisata dari seluruh Indonesia. 

 

Tabel 6 

Tabel Frekuensi 

Unsur Berita Jurnalis Warga dalam Kompas Report  

Edisi  03 Januari – 28 September 2013 

 

Unsur Berita Frekuensi Persentase 

B1   

B2   

Total   

Keterangan : 

B1    : Berita citizen journalism dikatakan memenuhi unsur berita, jika pada 

liputannya   terdapat 6 unsur berita. 

B2    : Berita citizen journalism dikatakan tidak memenuhi unsur berita, jika 

pada liputannya terdapat kurang dari 6 unsur berita. 
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F.8.  Uji Reliabilitas Kategori 

Kategori dalam sebuah penelitian kuantitatif merupakan instrumen yang 

sangat penting. Oleh sebab itu sebelum digunakan, kategorisasi harus di uji dulu 

reliabilitasnya, agar objektif. Setelah di uji akan menunjukkan bahwa 

kategorisasi tersebut  reliabel, maka langkah selanjutnya kategorisasi tersebut 

dapat digunakan dalam penelitian. 

Untuk mengujinya, peneliti menggunakan rumus statistik yang 

dikemukakan oleh Ole R. Holsti (1969) (Eriyanto,2011) yaitu: 

 

C.R =      2M 

    N1+N2 

  

 

Keterangan : 

C.R        : Coeficient Reliability 

M           : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding dan periset. 

N1, N2    : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh tim koder dan persiset. 

 

Selanjutnya, setelah dilakuan perhitungan menngunakan rumus diatas, 

maka akan ditentukan Observed Agreement (persetujuan yang diperoleh dari 

penelitian). Untuk menyempurnakan dan memperkuat hasil realibilitas tersebut, 

maka akan digunakan rumus Scott sebagai berikut: 

 

% Observed Agreement- % Expected Agreement 

                    Pi=  

1-%Expected Agreement 
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Keterangan : 

Pi :    Nilai keterhandalan 

Observed Agreement :    Jumlah pertanyaan yang disetujui oleh antar pengkode 

(yaitu nilai C.R) 

Expected Agreement :  Persetujuan yang diharapkan atas banyaknya tema 

dalam yang sama nilai matematisnya, dinyatakan 

dalam jumlah hasil pengukuran dari porsi seluruh 

tema. 

  

Ambang penerimaan yang sering dipakai uji reliabiltas kategori adalah, 

0,70. Jika persetujuan antara pengkoding (periset dan hakim) tidak mencapai 

0,70, maka kategorisasi yang dibuat belum mencapai tingkat keterandalan atau 

kepercayaan (Eriyanto, 2011). 

 

 


