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Lampiran 1 

Draft Wawancara 

Aspek Citizen Journalism Pertanyaan 

1. Definisi Citizen journalism  a. Bagaimana anda memaknai 

pengertian citizen journalism? 

b. Mengingat definisi tersebut, itu 

merupakan pendapat pribadi 

atau berdasar pada suatu 

referensi? 

2. Ciri-ciri Citizen journalism a. Apa saja yang menjadi ciri-ciri 

citizen journalism menurut 

anda? 

b. Apakah yang menjadi kesamaan 

antara citizen journalism dengan 

kegiatan jurnalistik pada 

umumnya menurut anda? 

3. Bentuk-bentuk Citizen 

journalism 

a. Apa saja bentuk-bentuk citizen 

journalism yang anda ketahui? 

4. Media Citizen journalism a. Menurut Anda, media apa 

sajakah yang digunakan dalam 

kegiatan citizen journalism? 

b. Dari berbagai macam media 

yang digunakan dalam kegiatan 

citizen journalism tersebut, 

manakah yang paling sesuai 

menurut anda? 

c. Melihat saat ini mainstream 

media memberikan ruang bagi 

para pelaku citizen journalism 

untuk menyampaikan informasi, 

menurut anda dikategorikan 

sebagai apakah ruang tersebut ? 

d. Apakah citizen journalism dapat 

menjadi partner atau malah 

menjadi saingan bagi 

mainstream media menurut 

anda? 

5. Pelaku Citizen Journalism dan a. Disebut apakah para pelaku 



 
 

wartawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citizen journalism menurut 

anda? 

b. Adakah kriteria tertentu untuk 

menjadi pelaku citizen 

journalism? Sebutkan jika ada? 

c. Menurut anda, apakah pelaku 

citizen journalism dapat 

disejajarkan dengan wartawan? 

d. Apakah yang menjadi perbedaan 

menonjol antara wartawan 

dengan pelaku citizen 

journalism, menurut anda? 

6. Produk Citizen Journalism dan 

nilai berita 

a. Apakah hasil dari citizen 

journalism bisa dikategorikan 

sebagai berita? 

b. Bagaimana ciri-ciri hasil produk 

dari citizen journalism yang 

dapat dikategorikan berita? 

c. Menurut anda, apakah tayangan 

video amatir yang terkadang 

ditayangkan oleh televisi dapat 

disebut sebagai berita? 

d. Apakah produk yang dihasilkan 

dari kegiatan citizen journalism 

dapat membantu produksi berita 

di mainstream media?Mengapa? 

7. Faktor pendukung citizen 

journalism dan dampaknya bagi 

dunia jurnalistik 

a. Menurut pendapat anda, apakah 

citizen journalism masuk dalam 

ranah jurnalistik? Jika tidak 

lebih tepatnya disebut apa 

keberadaan citizen journalism 

dalam dunia jurnalistik? 

b. Apakah manfaat citizen 

journalism bagi dunia 

jurnalistik? 

c. Apakah adanya citizen 

journalism merupakan wujud 

kemajuan atau malah 

kemunduran bagi dunia 



 
 

jurnalistik? 

d. Faktor apa saja yang menjadi 

penyebab kemunculan citizen 

journalism menurut anda? 

e. Apa saja dampak yang 

ditimbulkan dari keberadaan 

citizen journalism bagi dunia 

jurnalistik menurut anda? 

 

 

 

 

Lampiran 2 

Jawaban Narasumber 

A. Definisi Citizen Journalism 

A.1 Bagaimana anda memaknai pengertian citizen journalism? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“ Menurut saya, masih tidak 

jauh-jauh dari definisi 

jurnalistik, mencari, menulis 

atau membuat berita. Yang 

membedakan, mungkin proses 

mencari sampai membuat berita 

ini yang dilakukan oleh hampir 

semua kalangan, yang memang 

bisa, minimal untuk menulis. 

Tidak jauh dari pengertian 

jurnalistik cuma bedanya pada 

siapa yang melakukan. Kalau 

jurnalis jelas masuk citizen 

journalism karena sudah 

pekerjaannya kalau citizen 

journalism belum tentu jurnalis. 

Misalnya mbak Lea aja kan bisa 

juga kan bisa mislanya nulis di 

Kompasiana, dan itupun bisa 

disebut citizen journalism.”  

M. Ariful Huda: 

“Citizen journalism itu 

jurnalisme rakyat, artinya itu 

setiap orang bisa menyampaikan 

apapun mengenai informasi yang 

sifatnya ringan maupun yang 

tidak.” 



 
 

2.  Hari Istiawan: 

“Menurutku pribadi, dari kata 

citizen nya adalah masyarakat 

atau warga biasa, journalism itu 

semacam jurnalisme. Jadi bisa 

dimaknai bahwa istilah citizen 

journalism saat ini masih jadi 

perdebatan tidak semua 

wartawan sepakat dengan istilah 

itu. Kalau saya sendiri 

memaknai citizen journalism 

adalah produk karya jurnalistik 

warga yang belum professional 

atau masih amatir. Kalau karya 

jurnalistik professional kan ada 

kode etik jurnalistik dan ada 

nilai-nilai berita yang menjadi 

standart bahwa itu merupakan 

karya jurnalistik semacam karya 

jurnalistik amatir, karena disana 

dalam karya warga terhadap 

berita itu hampir mendekati 

karya jurnalistik professional”.  

 

 

Mokhamad Taufik: 

“Sebuah istilah yang kemudian 

membuat kita bekerja secara 

konkrit dan bekerja pada koridor 

kebenaran, karena citizen 

journalism mutlak dimiliki oleh 

seorang jurnalis atau biasanya 

disebut dengan wartawan. Jadi 

kalau mau menjadi wartawan 

yang baik ya tentunya harus 

memahami citizen journalism. 

Menurut saya ya, seorang 

wartawan bertugas berdasarkan 

ketentuan serta undang-undang. 

Kalau pasnya bekerja seperti 

pakem bekerja sesuai dengan 

pokok dan fungsinya. Ada yang 

membedakan, tapi sebenarnya 

gini menyampaikan sesuatu 

boleh siapa saja tapi kalau 

wartawan menggali data, 

menyampaiakan informasi 

kepada masyarakat ya itu terkait 

dengan pekerjaan dia . Kalau 

citizen journalism mungkin 

pekerjaan dia bukan itu tapi dia 

berhak menyampaikan informasi 

yang dia punya atau dia dapat”.  

 

3. Yatimul Ainun: 

“Kalau menurut saya, kalau dari 

sejarahnya kan begini, citizen 

journalism itu adalah jurnalisme 

warga, jurnalisme warga yang 

itu populer dan dikembangkan di 

luar negeri, yang menurut saya 

berkembang beberapa tahun ini. 

Itu dikembangkan di Indonesia, 

contoh  misalkan seperti di 

Harian Surya itu ada rubrik 

Warteg, itu sering diisi oleh 

teman-teman mahasiswa dan 

masyarakat secara umum yang 

menyampaikan atau menulis 

beberapa kejadian-kejadian yang 

Mohammad Sofi’i: 

“Citizen journalism itu gini, 

citizen itu kan masyarakat ya, 

masyarakat umum yang terlibat 

dalam proses tentang kegiatan 

tulis menulis, untuk menyuarakan  

semacam opini dia, uneg-uneg 

dia, keluh kesah dia, tanpa harus 

menjadi wartawan atau reporter 

dalam tataran suatu kelembagaan. 

Kalau aku kan dalam tataran 

kelembagaan, tugasku mencari 

berita kemudian jadi rutinitas. 

Kalau masyarakat tanpa dia 

menjadi wartawan dia sudah bisa 

menjadi “wartawan” yang tanpa 



 
 

diketahui dan penting untuk 

diberitakan disebuah media. 

Karena perkembangan 

jurnalisme saat ini sangat pesat 

karena ada perkembangan 

teknologi, maka diberi ruang 

oleh media. Hampir semua 

media meskipun tidak diberikan 

rubrik citizen journalism, 

misalkan seperti di on line juga 

bisa melihat di 

www.beritajatim.com  hampir 

aktif setiap hari warga 

mengirimkan berita-berita yang 

penting diketahui publik.  

Manfaatnya apa, sangat banyak 

selain materi yang tidak 

terpantau oleh wartawan merasa 

terbantukan oleh warga untuk 

menulis sebuah pemberitaan 

atau sebuah peristiwa-peristiwa. 

Dan bukan hanya itu, tetapi 

perkembangan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasinya ini 

sudah cukup luas sudah 

memiliki ruang tersendiri. 

Berbeda dengan berita-berita 

yang diproduksi media tapi itu 

murni ditulis oleh warga, oleh 

orang yang berstatus sebagai 

jurnalis.”  

 

diatur oleh lembaga, itu citizen 

journalism. Jadi fokus utamanya, 

sampean itu menulis di sebuah 

surat kabar tidak harus jadi 

wartawan. Contoh, sampean 

punya uneg-uneg tentang situasi 

pembangunan di daerah A, yang 

ternyata pembangunan disitu 

tidak merata, masyarakat harus 

cari akses jalan, listrik air itu 

susah, sampean selaku 

masyarakat yang peduli tentang 

pentinganya makna sebuah 

informasi maka sampean tulis 

kemudian dituangkan dalam 

Koran, tanpa sampean harus jadi 

wartawan. Cuma sekarang 

masalahnya ada atau tidak Koran 

itu yang punya halaman khusus 

untuk menampung citizen 

journalism. Persoalannya Koran 

kan sebuah industri, kalau 

namanya industri kan harus 

profit, kalau dia pasang satu 

halaman berisi citizen journalism, 

itu output nya itu menguntungkan 

atau tidak. Bayanginnya jika satu 

halaman untuk citizen journalism 

atau untuk iklan, orang akan 

lebih mengutamakan iklan karena 

ada pemasukan.” 

 

 

4. Bagus Suryo: 

“Definisi citizen journalism, 

Peran serta masyarakat dalam 

menyampaikan informasi 

melalui kegiatan jurnalistik di 

luar atau nonwartawan.” 

 

Endang Sukarelawati: 

“Jurnalistik yang dilakukan oleh 

masyarakat atau publik, jadi tidak 

dilakukan oleh wartawan, 

siapaun bisa melakukan itu. 

Jurnalistik yang ditulis oleh 

warga tidak bisa masuk dalam 

berita berkedalaman karena 

hanya melihat fakta, tidak 

melihat kaidah jurnalistik. Citizen 

journalism yang ditulis di media 

harus di edit tidak semua fakta 

http://www.beritajatim.com/


 
 

atau informasi bisa di muat. 

Kalau ditempat saya harus 

memenuhi kaidah sopan santun, 

tidak boleh sarkasme, dan 

bahasanya diperhalus. Pernah kan 

menjumpai berita  kasar, di berita 

jatim pas ada berita tentang 

arema yang di muat beriat 

dengan bahasa yang kasar di 

muat tanpa di edit , ini kan dibaca 

banyak orang masa kita 

mengajarkan kayak gitu?, kan 

tidak.” 

 

5. Eko Widianto: 

“Itu serapannya kan jurnalisme 

warga jurnalisme publik, jadi 

informasi yang disampaikan 

oleh warga masyarakat yang 

pertama ada dilapangan yang 

mengetahui awal informasi 

seringkali seperti itu. Atau juga 

masyarakat yang ingin menulis 

berbagi informasi dengan orang 

lain.” 

 

Sylvianita Widyawati: 

“Citizen journalism, kegiatan  

yang bisa yang dilakukan oleh 

semua orang non pers, dia 

melaporkan atau menulis sesuatu 

terkait apa yang dia lihat dia 

ingin ungkapkan terkait dengan 

objek tertentu yang menarik 

perhatian dia.” 

 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Pengertian ringannya kalo 

menurut saya, pelaporan suatu 

peristiwa yang dilakukan oleh 

warga. Pelaporan persitiwa itu 

bisa dijabarkan lebih atau 

sesuatu yang dilaporkan bisa 

dalam bentuk tulisan, bisa dalam 

bentuk suara.” 

 

Eka Nurcahyo: 

“Lebih banyak pada pers 

masyarakat (warga) dalam 

bentuk yang lebih sempit, suatu 

bentuk kawasan kota, person to 

person, edarnya hanya terbatas 

untuk kalangan tertentu, bisa satu 

komunitas.” 

 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Citizen journalism ini adalah 

proses pengkabaran berita dari 

penduduk yang bukan jurnalis, 

warga yang bukan jurnalis. Bisa 

dalam bentuk video tertulis atau 

dalam bentuk lisan dari mulut 

Bambang Sutejo: 

“Citizen journalism kan 

masyarakat luas bisa 

memanfaatkan saluran informasi 

yang tersedia saat ini, baik itu 

media internet, radio, televisi. 

Dialog interaktif mewadahi 



 
 

kemulut.” 

 

aspirasi publik mengenai apa 

yang ada dalam keseharian 

dilingkungan mereka, sangat 

terbuka, dengan memanfaatkan 

saluran yang ada.” 

8. Neny Fitrin: 

“Citizen journalism adalah 

jurnalisme warga, warga sipil 

yang dilibatkan dalam praktik 

jurnalistik. Dalam hal ini bukan 

pelaku jurnalisme yang 

melibatkan mereka, namun 

masyarakat sendiri yang secara 

aktif melibatkan diri dalam 

praktik jurnalistik, itu atas 

kemauan sendiri. Citizen 

journalism bebas membuat topik 

apa saja yang dia mau.” 

 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “Citizen journalism menurut 

saya adalah kegiatan jurnalistik 

yang tidak mengambil  dari 

obyek, dulu kita kan hanya  dari 

narasumber kalau sekarang bisa 

dari masyarakat. Walaupun dia 

mengabaikan 5W+1H, itu bisa 

dikatakan sebagai berita. Kalau 

wartawan langsung 

kenarasumber yang sudah ada 

objeknya. Kalau citizen 

journalism masyarakat langsung 

terjun ke lokasi, dia melihat apa 

yang menurutnya bagus itu 

kemudian ditulis dan kadang juga 

menjadi tambahan referensi bagi 

wartawan.” 

 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Aktivitas jurnalisme yang 

dilakukan oleh masyarakat, 

kegiatan mulai dari 

mengumpulkan informasi, 

mengolah, dan 

menyampaikannya. Apakah itu 

dikumpulkan, itu diolah, yang 

jelas itu disampaikan.” 

Sugeng Irawan: 

“Adanya citizen journalism ini 

sudah menjadi suatu keterbukaan, 

siapapun bisa memberitakan apa 

yang dia lihat. Cuma yang jadi 

masalah kan disampaikan 

kemana tulisan itu, karena tidak 

semua menerima itu. Kalau di 

Malang ini yang sudah membuka 

penulis itu ada Surya ada Warteg, 

di Malangpost seperti M-Teens 

itu kan termasuk meskipun yang 

menulis masih anak-anak tingkat 

SMP SMA. Kalau definisi ini 

hanya istilah saja, sebenarnya itu 

sudah lama, cuma sekarang 

sudah waktunya keterbukaan jadi  

penulis-penulis itu bebas dia 



 
 

bebas untuk menulis, apalagi ada 

media-media on line disitu 

wadahnya citizen journalism itu 

sudah disitu. Siapapun boleh 

menulis, sudah diluar editor, 

kalau masih jamannya orde baru 

kan editornya harus betul-betul 

tidak menyinggung pemerintah, 

tidak menyinggung seseorang 

dan yang menulis itu orang-orang 

yang betul-betul pekerja pers. 

Kalau citizen journalism ini kan 

semua pun bisa menulis, 

makanya tinggal medianya yang 

lebih hati-hati ini layak atau tidak 

diberitakan. Kalau di luar negeri 

ini sudah lama, di Australia, 

Sunday Morning itu sudah lama.” 

 

A.2.  Mengingat definisi tersebut, itu merupakan pendapat pribadi atau 

berdasar pada suatu referensi? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Murni dari pendapat pribadi 

dari saya.” 

M. Ariful Huda: 

“Iya definisi pribadi, kalau definisi 

formalnya bisa diambil di literatur-

literatur.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Pendapat pribadi yang 

berdasar referensi dan diskusi 

teman-teman.” 

 

Mokhamad Taufik: 

“Saya penilaian pribadi, tapi juga 

berdasarkan pada referensi. 

Karena gini ya mbak semua 

wartawan itu tidak semua 

wartawan mengerti mengenai 

citizen journalism, ataupun 

undang-undang pers.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Iya itu pendapat pribadi.”  

 

Mohammad Sofi’i: 

“Ini ada berdasarkan referensi, 

kemudian berdasar feel experience 

saya, berdasarkan pandangan 

praktisi.” 

4. Bagus Suryo: 

“Definisi itu merupakan 

pendapat yang bersumber dari 

membaca dan diskusi bersama 

Endang Sukarelawati: 

“Pendapat pribadi.” 

 



 
 

kawan-kawan wartawan.” 

5. Eko Widianto: 

“Pribadi, aku hanya pernah 

membaca tapi selintas saja 

tidak memahami secara utuh.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Pendapat sendiri terkait media 

massa sekarang menampung 

aktivitas jurnalisme warga.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Pendapat pribadi.” 

Eka Nurcahyo: 

“Pendapat pribadi.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Pernah baca di bukunya 

Andreas Harsono.” 

 

Bambang Sutejo: 

“Ya saya pribadi, tapi kan itu 

mengacu pada kondisi lapang 

sesuai keseharian.” 

8. Neny Fitrin: 

“Pendapat pribadi dan 

beberapa referensi.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “Disamping dari pengalaman-

pengalaman, juga ambil dari 

referensi.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Definisi pribadi, yang saya 

tidak ingat referensinya apa, 

tapi pernah membaca referensi 

karena definisi ini juga 

dipengaruhi oleh apa yang 

dibaca.” 

Sugeng Irawan: 

“Pendapat pribadi.” 

 

 

B. Ciri-ciri Citizen Journalism 

B.1 Apa saja yang menjadi ciri-ciri citizen journalism menurut anda? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Yang jelas tidak dilakukan 

oleh orang yang benar-benar 

professional, itu pasti, atau 

tidak dilakukan oleh jurnalis, 

yang terlatih  untuk membuat 

berita. Orang-orang yang 

berkemampuan menulis 

minimal membuat berita, paling 

M. Ariful Huda: 

“Ciri-cirinya yang pasti yang 

pertama beritanya itu original. 

Kemudian disampaikan oleh 

orang yang multiprofesi, baik itu 

ibu rumah tangga, PNS, guru, 

tukang becak, atapun pekerja 

media dan profesi-profesi yang 

lainnya. Kemudian yang ketiga 



 
 

tidak ada bekal. Mungkin 

tulisan tidak sesempurna 

wartawan atau tidak 

sesempurna reporter tapi paling 

tidak mereka memiliki modal 

sedikit untuk membuat sebuah 

berita, dan pastinya dilakukan 

oleh hampir semua masyarakat. 

Contohnya wes tidak usah 

dibilang berita, video amatir 

misalnya, video Tsunami dari 

HP itu kan juga citizen 

journalism, tinggal kemudian 

masuk dalam media yang lebih 

besar terus kemudian itu diolah 

oleh medianya.” 

informasi itu lebih bersifat faktual 

tanpa ada opini dan kepentingan-

kepentingan tertentu.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Dalam media itu kalau citizen 

journalism ada penulis lengkap, 

disebutkan dia warga mana. 

Topiknya apa, dan disitu dimuat 

dalam rubrik khusus citizen 

journalism. Kalau di media 

cetak ada rubrik khusus untuk 

citizen journalism, beda dengan 

surat pembaca atau keluhan 

pembaca, disitu memang salah 

satu karya yang dimuat 

memang benar-benar karya 

jurnalistik merupakan opini si 

penulis. Kalau di radio ada 

traffic report yang disampaikan 

oleh pendengar. Media televise 

ada teleconference, kalau media 

on line hampir sama dengan 

cetak ada rubrikasi khusus atau 

sebuah kolom khusus untuk 

citizen journalism. Rubrik 

untuk citizen journalism tetap 

dan tidak berubah-ubah.” 

Mokhamad Taufik: 

“Kalau menurut saya ini, seorang 

bekerja dengan benar, menggali 

informasi, disampaikan secara 

runtut, memberi informasi yang 

konkrit tanpa tendensi apapun. 

Memang beda loh ya setiap orang 

beda dalam memaknainya, 

memaknai citizen journalism ini.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Ciri-cirinya itu citizen 

journalism tidak harus 

memenuhi syarat unsur-unsur 

berita, contoh 5W+1H, atau 

Mohammad Sofi’i: 

“Secara umum itu menyampaikan 

informasi, kemudian dia mampu 

memanfaatkan media yang ada 

(cetak, majalah, radio, internet 



 
 

narasumber-narasumber yang 

competible. Tetapi jurnalistik 

saat ini bukan menjadi sesuatu 

yang tabu lagi bukan barang 

yang hanya orang-orang 

tertentu saja yang paham, 

meskipun secara teori mereka 

tidak belajar secara ansih, tapi 

melihat dan karena terbiasa 

membaca media akhirnya bisa 

menulis sebuah berita. Berbeda 

dengan berita ansih yang ditulis 

oleh wartawan yang harus 

memenuhi unsur-unsur kode 

etik jurnalistik, yang penting 

ada aspirasi atau tulisan dari 

masyarakat, maka media itu 

berhak untuk menulisnya, tetapi 

media harus menyaring 

pemberitaan yang berasal dari 

warga.  Sesuai dengan undang-

undang pers tidak semua yang 

datang dari masyarakat layak 

dimasukkan dalam media.”  

dan sebagainya) dan itu kalau 

ditekuni akan jadi profesi, kalau 

anda menulis akan dapat semacam 

honorarium, kalau anda menulis 

di koran-koran yang mapan 

seperti contohnya Kompas, maka 

akan dapat honorarium, setiap 

karya yang anda kirim akan 

diharagai. Perkembangan 

teknologi akan membuka peluang-

peluang. Jika laporan ekslusif 

seperti video amatir bisa 

mendapatkan imbalan tertentu. 

Lebih ke ruang publik, artinya 

pada dasarnya manusia sesuai 

dengan undang-undang warga 

Negara memiliki hak  untuk 

mengeluarkan pendapatnya, 

informasi itu adalah bagian ranah 

publik yang haris diinformasikan 

secara luas. Contoh Raditya Dika, 

dia besar karena blognya dia dari 

proses-proses aktualisasi.” 

4. Bagus Suryo: 

“Dalam menyampaikan 

informasi bebas yaitu biasa 

dilakukan sembarang orang, 

maka cenderung kurang akurat 

karena tanpa didukung dengan 

sumber yang cukup. Bahasanya 

pun kurang memerhatikan EYD 

tapi dalam bahasa tutur. 

Sehingga hanya mengandalkan 

pandangan mata. Laporan 

peristiwa umumnya 

menyaksikan langsung sebuah 

peristiwa yang 'jatuh dari langit' 

kemudian diabadikan dengan 

menggunakan foto, perekam 

atau video. Informasi yang 

disampaikan kurang mematuhi 

kaidah jurnalistik. Kurang 

mendalam, cenderung 

mengarah pada kesimpulan atau 

Endang Sukarelawati: 

“Secara faktual, biasanya 

langsung ditulis apa adanya tapa 

di edit, apa yang dirasakan, apa 

yang tidak sreg di hati kemudian 

diungkap di media bisa melalui 

surat pembaca. Bahasanya bahasa 

mereka sendiri, bukan bahasa 

yang menjadi pakem di media 

bukan bahasa pakar wartawan.” 

 



 
 

subyektif, sehingga mudah 

diragukan atau dengan kata lain 

diremehkan karena memang 

kualitasnya tidak seperti berita 

di perusahaan pers.” 

5. Eko Widianto: 

“Informasi itu disampaikan oleh 

publik, orang perseorangan. 

Informasinya  intim dengan dia, 

dekat dengan lingkungan, kalo 

misalnya warga Sukun, dia 

menginformasikan soal sekitar 

Sukun, atau apa yang dia temui 

dijalan menginformasikan apa 

yang dia temui dijalan misalnya 

kemacetan atau ada kecelakaan, 

yang disampaikan secara 

langsung oleh subjek kepada 

salah satu media massa.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Dilakukan oleh orang diluar 

industri pers, mereka yang 

berminat pada kegiatan tulis 

menulis dalam arti oleh warga 

dari masyarakat umum yang ingin 

menulis tentang apa yang ingin 

dia tulis dan meng share pada 

masyarakat lain.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Dilaporkan oleh warga tapi 

mereka bukan jurnalis.” 

Eka Nurcahyo: 

“Ciri-cirinya:  

1.      Bersifat independen 

2.     Wilayah edarnya bersifat 

terbatas 

3.     Dilakukan oleh warga 

4. Memanfaatkan media yang ada 

mislanya on line.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Ada pelaku (pelakunya bukan 

jurnalis), biasanya tidak untuk 

komersil, sukarela.” 

Bambang Sutejo: 

“Ciri-cirinya, warga baik secara 

personal menyampaikan, tidak 

terikat sama institusi tertentu.” 

8. Neny Fitrin: 

“Secara individu sama saja 

antara wartawan dan 

masyarakat biasa. Namun  

citizen journalism membuat 

berita tidak ada aturan, acuan, 

bebas saja, mau pendapat 

pribadi, mengeksplor 

Sapteng Mukti Nunggal: 

“Ciri-cirinya: 

1. Lebih ke lingkungan  

2. Lebih bebas, tanpa memikirkan 

aspek-aspek tertentu 



 
 

pendapatnya sendiri dan dengan 

gaya bahasa apapun semuanya 

bebas.” 

3. Lebih mudah dimengerti 

4. Tidak ada batasan-batasan, dia 

lebih bebas menuliskan apa yang 

dia lihat dia tulis tanpa 

memikirkan aspek. Kalau media 

dan wartawan memikirkan banyak 

aspek ( mislanya, dari segi bisnis, 

politis, pemerintahan) dan  ada 

segementasinya.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Ciri-cirinya, tidak dilakukan 

wartawan, penyampaian 

informasi yang tidak dilakukan 

oleh wartawan mainstream 

media.” 

Sugeng Irawan: 

“Ciri-ciri kan tidak beda dengan 

wartawan sungguhan, jadi dia 

melihat, mengamati, 

memberitakan. Cuma kalau 

wartawan yang terorganisir  itu 

kan melewati beberapa tahap, kita 

dapat berita, kita tulis berita itu, 

berita itu masuk ke redaktur, 

kemudia diedit lagi oleh redaktur 

pelaksana, kemudian yang pintu 

terakhirnya itu pimpinan redaksi, 

jadi kalau ada masalah terkait 

dengan berita itu yang kena  

masalah itu bukan wartawannya, 

tapi pimpinan redaksinya, kenapa 

meloloskan berita itu.  Kalau 

umum yang menulis itu tidak 

melewati tahap-tahap tersebut. 

Kalau citizen journalism ini 

arahnya lebih mengkritik sebuah 

permasalahan, tidak ada arah 

membangun, itu hanya ungkapan 

aja, ungkapan dari saya, karena 

tidak seneng dengan ini kita 

korek.” 

 

 

 

 



 
 

B.2 Apakah yang menjadi kesamaan antara citizen journalism dengan kegiatan 

jurnalistik pada umumnya menurut anda? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Sama mungkin dalam sisi 

bagaimana mencari, bagaimana 

kemudian “memburu” berita 

itu, tapi kalau dalam hasil 

pastinya berbeda. Kalau dari 

saya kesamaannya itu proses 

mencari dan mengolah, tapi 

kalau ngomong hasil itu pasti 

berbeda dengan apa yang 

dilakukan oleh wartawan 

professional. Semua pasti 

mencari, misalnya saya, atau 

teman saya yang ada didepan, 

ada kecelakaan panjang 

kemudian dia merekam dengan 

HP nya kan itu sudah proses 

mencari.” 

M. Ariful Huda: 

“Sama, kesamaan dalam 

pemerolehan informasi, pelakunya 

citizen journalism sebenarnya 

mereka tanpa disadari juga 

melakukan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh wartawan atau 

jurnalis. Mereka juga mencari 

informasi, mencari 

data,mengumpulkan, menuliskan 

kemudian menyampaikan kembali 

informasi itu setelah ditata ulang 

sesuai dengan kemampuannya 

masing-masing. Begitu juga dalam 

pengambilan foto, dia juga 

mengambil foto selayaknya 

jurnalis, mereka juga mengambil 

rekaman videopun juga hampir 

sama dengan jurnalis.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Pada prosesnya, jadi 

pengumpulan bahan kemudian 

penulisan, penyampaian 

informasi ke publik melalui 

media dan faktual. Teknik 

pengumpulannya itu mungkin 

yang berbeda.” 

Mokhamad Taufik: 

“Mencari informasi dan menggali 

data.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Kalau kegiatan jurnalistik itu 

kan ada beberapa prinsip dan 

aturan yang dipenuhi, kriteria, 

kewajiban, misalkan imbang. 

Citizen journalism ini menurut 

saya tidak harus melekat 

sepenuhnya undang-undang 

pers tidak harus melekat secara 

sempurna. Tidak ada kode etik 

yang mengatur secara utuh 

tentang citizen journalism, itu 

masih belum. Saat ini mulai 

dirumuskan oleh pakar-pakar 

Mohammad Sofi’i: 

“Kesamaannya mencari informasi 

dan mengolah informasi itu. Kalo 

citizen journalism dia bisa 

memberikan kegiatan informasi, 

tapi secara hirearki tanpa dibawah 

kelembagaan, tanpa dituntut hak 

dan kewajiban dia. Kalau jurnalis 

adalah profesi, profesi itu bertugas 

mencari berita yang kemudian 

dituangkan menjadi sebuah 

informasi yang dicover oleh 

Koran, itu bedanya antara profesi 

dan citizen journalism, citizen 



 
 

media salah satu contoh 

misalkan organisasi profesi 

wartawan seperti Aliansi 

Jurnalis Independen (AJI), itu 

sudah mulai membicarakan hal 

itu saat kongres di Makassar. 

Karena masih belum ada kode 

etik khsusus yang harus 

dipenuhi maka yang penting 

menarik dan penting bagi 

masyarakat itu ya dikasi ruang. 

Kalau project nya sama, 

kesamaanya untuk 

mendapatkan berita itu sama, 

warga harus wawancara pada 

narasumber, harus melihat 

langsung, 5W+1H nya harus 

ada walaupun tidak harus 

dipenuhi secara keseluruhan, 

dan kebanyakan citizen 

journalism ini subjektifitasnya 

tingga, ini dimaklumi karena 

bukan jurnalis yang menulis.”  

journalism itu kan hobi bukan 

semata-mata untuk mencari uang.” 

4. Bagus Suryo: 

“Kegiatan citizen journalism 

sama dengan kegiatan 

jurnalistik yakni meliputi 

proses mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan 

informasi baik dalam bentuk 

tulisan, suara, gambar/foto, 

video. Jenis citizen journalism 

itu bisa tetap dan tidak tetap. 

Tetap mungkin seseorang 

punya blog/website  sehingga 

bisa menyampaikan informasi 

secara rutin. Tidak tetap , 

ketika dilakukan masyarakat 

secara insidental saat mereka 

menemui peristiwa tertentu 

kemudian menyampaikannya 

di perusahaan pers tertentu.” 

Endang Sukarelawati: 

“Sama-sama mencari dan 

memberikan informasi.” 

 

5. Eko Widianto: 

“Prosesnya yang hampir sama, 

Sylvianita Widyawati: 



 
 

misalnya bagaimana kita 

mencari informasi, proses 

wawancara mungkin dia 

melakukan itu, saksi mata 

misalnya kecelakaan  dia akan 

mewawancarai itu, mengambil 

foto, reportase melihat 

dilapangan itu. Menyampaikan 

informasi, ikut membuat 

sebuah karya jurnalisme 

bergenre citizen journalism.” 

“Sama-sama memberi informasi.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Hampir sama bahwa mereka 

melaporkan sesuatu, hasil dari 

observasi kadang, mereka juga 

melakukan wawancara, 

mendatangi lokasi, memfoto, 

mengumpulkan data, 

mengolahnya, kemudian 

mempublikasikan. Jadi 

sebenarnya citizen journalism 

dengan journalism hampir 

sama bagaimana mereka 

memproduksi berita, kalau 

konteksnya untuk berita.” 

Eka Nurcahyo: 

“Kegiatannya sama, sama-sama 

mereportase suatu kejadian, 

memaparkan sautu data, suatu 

fakta. Di era sekarang 

membedakan antara wartawan 

dengan yang bukan wartawan itu 

sangat susah karena tidak ada 

regulasi pers di Indonesia. Kalau 

dulu membedakannya mudah, 

karena dulu untuk mendirikan pers 

harus ada SIUPP yang dikeluarkan 

dari Menteri penerangan. Kalau 

sekarang semua orang bisa 

mendirikan industri pers. Semua 

orang sekarang bisa menulis 

sehingga sulit dibedakan seorang 

jurnalis media dengan penulis 

biasa. Masyarakat sendiri yang 

bisa menilai, mana yang wartawan 

dan mana yang bukan wartawan. 

Maka dari itu perlu diadakan 

kompetensi media dan wartawan 

untuk membedakan mana yang 

jurnalis beneran mana yang 

wartawan abal-abal.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Sama-sama mengabarkan 

berita, ada objeknya, ada 

pembacanya atau peminatnya, 

terus dia bisa media on line, 

media radio, atau sekedar 

ngomong, laporan dari mulut 

Bambang Sutejo: 

“Kegiatan citizen journalism ini 

kan bagian dari kegiatan 

jurnalistik, peliputan atau 

penggalian informasi itu kan 

kegiatan jurnalistik. Mulai dari 

menggali, menghimpun, 



 
 

ke mulut.” 

 

mengemas dan menyampaikan itu 

kan fungsi jurnalistik yang biasa 

dilakukan reporter. Tapi disini 

publik yang dalam arti personality 

melakukan kegiatan jurnalistik.” 

8. Neny Fitrin: 

“Kesamaannya, sama-sama 

mengabarkan produk 

jurnalistik, sama-sama 

membuat  produk berita yang 

ingin dibaca masyarakat..” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

“Ada kesamaan, mereka juga 

melihat, dia menulis, dia butuh 

referensi untuk tulisan dia, sama 

seperti jurnalis. Citizen journalism 

juga bisa menulis dengan 

5W+1H.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Kesamaannya ya 

menyampaikan sebuah 

informasi.” 

Sugeng Irawan: 

“Sama-sama untuk memberitakan 

sebuah permasalahan. Cuma 

bedanya citizen journalism ini 

penulis-penulis lepas. Medianya 

juga, dia bisa menulis kemana-

mana bisa. Sedangkan kalau 

wartawan  yang sudah terikat 

lembaga itu hanya menulis kesitu 

saja, begitupula dengan medianya, 

media penerbit ini apa dia 

membuka ruang untuk citizen 

journalism maupun untuk orang 

lain. Contohnya, saya punya 

media, oke supaya saya ingin 

mengirit biaya maka saya libatkan 

citizen journalismnya.” 

 

 

C. Bentuk-bentuk citizen journalism 

C.1 Apa saja bentuk-bentuk citizen journalism yang anda ketahui? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Berkaca dari yang ada aja ya, 

kalau saya cuma dua: 

1. Artikel tapi dibedakan 

dengan apa yang namanya 

M. Ariful Huda: 

“Bentuknya surat pembaca, 

kemudian artikel, kemudian berita-

berita lepas, kadang media 

memberikan ruang pada publik 



 
 

opini nantinya, kalau tulisan 

belum tentu bentuk journalism, 

hanya bentuk opini, tetep 

artikel yang biasanya ada di 

misalnya di kolom 

Kompasiana kalau disini ada di 

Tribun Aremania, paling tidak 

mengandung unsur 5W+1H 

2. Video amatir, mungkin lebih 

simple karena dia tinggal ambil 

gambar  asalkan ada suatu 

peristiwa kemudian tinggal 

merangkai kata. Cuma kalau 

dalam tulisan kan belum tentu 

semua, bisa saja itu opini. 

Kalau saya lebih berpatokan 

pada citizen journalism lebih 

pada berita bukan opini.” 

untuk menuliskan sesuatu.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Citizen journalism lebih 

global, artinya lebih banyak 

warnanya, jadi ada beda tipis 

antara fakta dengan opini si 

penulis, kemudian ada keluh 

kesah dari mereka, 

dibandingkan dengan berita-

berita biasa kalau dalam berita 

kan mengandung kode etik dan 

nilai berita, fakta benar-benar 

fakta yang diceritakan, dan 

faktual. Artikel kadang juga 

masuk dalam rubrik citizen 

journalism jadi hampir mirip 

jadi bukan news.  Biasanya 

sekalian dengan  foto dan 

video.” 

Mokhamad Taufik: 

“Bentuk-bentuknya, berita, artikel, 

features, video, foto, yang 

ditampilkan media.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Kalau citizen journalism, 

semaunya penulis, persoalan 

bentuk panjang dan nilainya 

juga semaunya penulis. Selama 

itu untuk memberikan 

informasi pada masyarakat, 

tapi media juga harus selektif 

Mohammad Sofi’i: 

“Citizen journalism itu luas ya, 

ketika dia memberikan informasi 

dia memberikan opini melalui 

media cetak, radio, dokumenter 

yang tidak terikat dalam lembaga 

yang namanya media, wartawan, 

kasarannya dia penulis lepas, 



 
 

.”  

 

kontributor lepas.” 

4. Bagus Suryo: 

“Bentuknya bisa disampaikan  

melalui tulisan, suara, gambar, 

video, dan foto. 

Informasi tulisan biasa 

disalurkan di website, online 

atau blog. Pesan singkat juga 

bisa masuk kategori ini. Suara 

biasa disampaikan melalui 

telepon di radio komunitas dan 

radio komersial lainya. Selain 

itu juga bisa disampaikan 

melalui video dan foto. 

Semua itu bisa disampaikan 

melalui media pribadi, 

komunitas dan perusahaan 

pers.” 

Endang Sukarelawati: 

“Surat pembaca, usul, opini, tajuk, 

tulisan-tulisan yang dibuat oleh 

pakar-pakar itu juga masih masuk 

dalam citizen journalism. Citizen 

journalism bisa berbentuk apapun 

mau surat pembaca ataupun rubrik 

sendiri, serta bisa jadi bahan berita 

bagi mainstream media  juga, data 

awal yang harus digali.” 

 

5. Eko Widianto: 

“Artikel mungkin bisa, dia 

produk karya jurnalistik tapi 

bukan berita.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Tidak ada batasan bentuk 

tulisannya, kadang-kadang bisa 

opini, straight news, berita 

langsung, pokoknya lebih bebas 

menurut gayanya sendiri, lebih 

free style. Kalo video atau foto 

bisa tapi hanya kategori amatiran, 

missal dapat foto dari masyarakat 

dan itu merupakan produk 

jurnalistik tapi kita tidak bisa 

mengklaim itu produk jurnalistik.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Foto,tulisan, video.” 

Eka Nurcahyo: 

“Bentuknya artikel, bukan 

5W+1H. Pemberitaan di  jejaring 

sosial, sekedar informasi. Foto 

dengan initial (ist atau istimewa).” 



 
 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Jadi kayak artikel interaktif, 

kayak misalnya tanya jawab 

kemudian dia memasukkan   

apa, sama video, on line  juga 

lebih banyak ..” 

 

Bambang Sutejo: 

“Seseorang melaporkan temuan 

yang ada dilapangan, baik itu 

dalam bentuk visual artinya 

menangkap apa yang dia temukan 

di lapangan dalam bentuk visual, 

dipotret kemudian dilaporkan ke 

sumber informasi, jadi apa yang 

ditemukan dilapangan itu 

dilaporkan ke sumber informasi, 

internet, radio, televisi. Opini, 

Surat pembaca itu masuk.” 

 

8. Neny Fitrin: 

“Bentuk karyanya bisa berita, 

bisa juga cerita, dan video 

amatir, biasanya dikirimkan ke 

media massa, kemudian media 

memanfaatkan hasil karya 

tersebut (namun media yang 

memanfaatkan katya citizen 

journalism  ini masih jarang).” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “Bentuknya blog dan artikel.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Bentuk-bentuknya blogger, 

facebooker, tweeps, skyper, 

dan anggota komunitas seperti 

Kaskus kan juga citizen 

journalism.” 

Sugeng Irawan: 

“Karena itu sifatnya bebas, mereka 

kan sudah tidak mengikuti etik 

penulisan jurnalisme yang benar, 

dan itu bisa dimaklumi karena 

mereka tidak pernah mengikuti 

pelatihan-pelatihan jurnalistik, jadi 

lebih banyak kearah artikel, jadi 

tulisan bebas tidak memakai etik 

jurnalisme (dimana, kapan, siapa), 

dia menulis apa yang dia lihat apa 

yang dia ketahui, jadi dia 

memadukan objek yang dia lihat 

dengan literatur dia buat tulisan. 

Kalau tulisan seperti itu sifatnya 

artikel, beda dengan surat 

pembaca, sudah jelas topik 

pembicaraannya, dia dirugikan 

oleh suatu lembaga maka dia akan 

menulis  soal itu. Tapi sekarng 



 
 

yang keterbukaan ini ya semua, 

ungkapan jiwanya dia sampaikan.” 

 

 

 

D. Media Citizen Journalism 

D.1 Menurut Anda, media apa sajakah yang digunakan dalam kegiatan citizen 

journalism? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Televisi dengan video amatir, 

internet (misalnya Kompasiana 

ataupun Tribun Aremania), dan 

foto untuk media cetak (dalam 

jurnalistik juga ada yang disebut 

dengan foto jurnalistik). Kalau 

untuk radio jarang menemui 

karena harus ada minimal insert 

voice, itu jarang kalau di radio 

dan itu lebih banyak opininya 

kalau info berita jarang.” 

M. Ariful Huda: 

“Sekarang yang paling banyak di 

media on line, tv dan radio itu 

hanya beberapa yang 

memanfaatkan itu, seperti metro 

TV, TV One, dan Kompas untuk 

yang cetak ya.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Semua media, cetak, on line, 

radio, televisi, semua 

menyediakan hal itu.” 

 

Mokhamad Taufik: 

“Koran, Televisi, on line.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Biasanya media cetak atau 

media on line. Kalau setahu 

saya media televisi dan media 

radio apa sudah memberi rubrik 

atau ruang untuk itu saya belum 

tahu, yang saya tahu cetak sama 

on line.”  

Mohammad Sofi’i: 

“Koran, radio, televisi, internet, 

majalah.” 

4. Bagus Suryo: 

“Media internet/online/blog, 

radio, televisi, koran dan 

majalah.” 

Endang Sukarelawati: 

“Cetak, elektronik, ada juga yang 

seperti ini mbak kalau di televise-

televisi ada rekaman yang 

dihasilkan oleh masyarakat itu 

video amatir sebagai bahan awal 



 
 

dari citizen journalism 

dilanjutkan oleh wartawan 

ditugaskan untuk mencari data 

yang lengkap, itu bisa dijadikan 

bahan.” 

 

5. Eko Widianto: 

“Hampir semua media mungkin 

bisa dilakukan, misalnya media 

on line hampir semua media on 

line menyediakan. Selain 

misalnya ada rubrik khusus, 

kalau di Detik ada berita anda, 

kalo Tempo ada Forum, itu kan 

orang bisa menulis apa saja, 

walaupun kadang bentuknya 

artikel bukan berita.  Televisi 

misalnya di Metro ada suara 

anda, cetak juga ada di 

Wartegnya Surya. Jadi hampir 

semua mengakomodasi. Radio 

juga hampir semua radio, ada 

berita dan reportase masyarakat 

bisa semua muncul disitu.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Di media cetak disediakan 

space, untuk kemudian 

ditampung, kemudian bisa 

dimasukkan ke kolom opini, On 

line, dan media kampus masuk 

dalam media citizen journalism.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Blog, twitter, jejaring sosial, 

radio, televisi.” 

Eka Nurcahyo: 

“Media bisa cetak, bisa on line.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“On line atau jejaring sosial 

,cetak, radio, tv, kabar mulut 

(dari mulut kemulut), televisi.” 

 

Bambang Sutejo: 

“Bisa internet, radio, televisi, 

Koran. Koran juga bisa 

mengakomodasi apa yang 

dilaporkan oleh publik, seperti 

surat pembaca ini kan juga bagian 

dari layanan yang disediakan oleh 

institusi yang mengakomodasi 

yang dilaporkan publik. 

Termasuk juga kolom opini, 

rubrik opini ini kan juga bentuk 

citizen journalism. Karena orang 

yang menulis opini ini itu lepas 

tidak punya keterikatan, hanya 

saja dalam menulis opini itu 

akuntabilitasnya harus jelas, 



 
 

dalam arti identitas penulis harus 

jelas, dan apa yang ditulis ini 

kebetulan juga sudah memenuhi 

akuntabilitas tadi, dan kualitas 

jadi bobot terangkum disitu. Tapi 

kalau masyarakat melakukan 

reportase itu seringkali diabaikan, 

ketika orang melaporkan di radio 

hanya ditanya nama, tidak ditanya 

RT atau RW nya, tidak pernah 

ditelusuri apakah laporan tersebut 

sesuai dengan akuntabilitas 

pelapor, kerap kali yang 

dilakukan sesuai dengan opini 

dia. Salah satu kekurangan dari 

citizen journalism ini sesuai 

dengan opini. Tidak adanya 

konfirmasi sumber, sehingga ini 

tidak sebetulnya tidak memenuhi 

kaidah jurnalistik mengenai 

keseimbangan sumber, tidak ada 

cek dan ricek. Dalam undang-

undang pers cover both side itu 

harus, kalau citizen journalism 

tidak..” 

8. Neny Fitrin: 

“Koran, televisi, on line (blog, 

twitter, facebook).” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “On line (blog, twitter), cetak 

dan kadang  televisi juga bisa.  

Mereka bebas mengirim, 

tergantung media mau menerima 

atau tidak, kadang itu bisa jadi 

berita yang bagus.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Ya terserah, tanpa media pun 

juga bisa, semua media, melalui 

informasi dari orang ke orang, 

jurnalisme tidak selalu di tulis.” 

Sugeng Irawan: 

“Semua media, media cetak, 

media on line, kan yang lebih 

mudah media on line, karena dia 

butuh berita, di Jakarta media on 

line sudah terbuka makanya 

beritanya kan keras-keras  diluar 

editing.” 

 



 
 

D.2 Dari berbagai macam media yang digunakan dalam kegiatan citizen 

journalism tersebut, manakah yang paling sesuai menurut anda? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Kalau saya tetep di televisi. 

Televisi dalam bentuk video. 

Karena proses yang simple, 

orang mengambil gambar saja 

terus kita kirim ke media itu 

bisa menjadi berita, bahkan 

bisa menghasilkan. Tapi kalau 

di internet atau di koran belum 

tentu bentuk citizen 

journalism, karena bisa saja 

opini yang muncul disana. 

Kalau Koran bisa saja opini, 

ada foto namun hanya untuk 

selingan.” 

M. Ariful Huda: 

“Yang paling pas ya on line.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Semuanya saya pikir sesuai 

kayak media mainstream  itu 

juga punya pendengar, pemirsa 

dan pembaca sendiri-sendiri.” 

Mokhamad Taufik: 

“Semuanya sesuai, tapi yang 

paling sesuai Koran.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Kalau saya tergantung 

medianya.  Tapi tetap tidak 

bisa ditutup-tutupi, itu tidak 

bisa dibohongi kalau itu karya 

orang. Paling kita cuma 

menilai layak atau tidak, kalau 

masalah kemurnian itu 

substansinya tetap sama, 

meskipun dalam kerangkanya 

perlu diedit sedikit, karena 

media tidak berhak untuk 

mengedit total, paling cuma 

struktur bahasanya saja. Dan 

kebanyakan dari media ada 

yang tidak dirubah hanya 

pengirim harus jelas, alamat 

dan nama harus jelas, tidak 

dirahasiakan.”  

Mohammad Sofi’i: 

“Yang efektif kalau menurut saya, 

media cetak dan internet itu efektif 

sekali. Kalau televisi itu sangat 

kapitalis, semua dihitung tataran 

durasi yang notabene uang, tapi 

kalau Koran tidak, apalagi internet 

sudah uncontrol.” 

4. Bagus Suryo: Endang Sukarelawati: 



 
 

“Semua sesuai. Masing-

masing media memiliki 

pembaca dan konten 

berdasarkan kebutuhan. Sebab 

dalam mendapatkan informasi, 

saya biasa mengakses internet, 

membaca koran, 

mendengarkan radio, 

menonton tv, dan membaca 

selebaran yang saya anggap 

penting diantaranya membaca 

pesan yang disampaikan 

mahasiswa melalui selebaran 

saat unjukrasa.” 

“Semua media, radio pun juga 

pernah ada, contohnya: suara 

publik itu juga pernah ada, dulu di 

Citra pro tiga mengcover suara 

publik, menginformasikan di lokasi 

ini ada ini dilokasi A ada kejadian 

apa, atau keluhan apapun juga bisa, 

di Surabaya ada SS (Suara 

Surabaya), di Radar Malang ada 

Surat pembaca, di berita on line 

ada di Berita Jatim namanya saya 

lupa nanti coba di cek dibawah 

sendiri itu ada. Mungkin sekarang 

sudah di edit ya kalau dulu waduh 

wes kuasar-kuasar  rusak-rusak 

tidak karuan ilok-ilok an pun juga, 

kalau sekarang sudah selektif.” 

5. Eko Widianto: 

“Yang mungkin gampang dan 

mudah adalah radio dan media 

on line, atau juga cetak, 

televisi juga sekarang juga 

perangkat juga ada kan jadi 

hampir semuanya bisa, 

sekarang handphone bisa 

untuk foto, merekam video, 

bisa menulis naskah dan 

dikirm langsung misalnya bisa 

cepet dikirim ke email redaksi 

media massa saya pikir bisa, 

dengan memanfaatkan 

handphone.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Tergantung pada cara pandang 

media massa memandang citizen 

journalism, akhirnya mereka 

memberi ruang untuk citizen 

journalism mungkin dari informasi 

itu bisa berguna untuk masyarakat 

yang lebih luas lagi. Yang paling 

memungkinkan on line sama 

cetak.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Semua sesuai, tidak ada yang 

paling sesuai, tergantung mana 

yang dia suka, kalau dia suka 

radio dia akan ngontak radio, 

kalau dia suka ngetweet maka 

dia akan melaporkan lewat 

twitter.” 

Eka Nurcahyo: 

“On line, kalau cetak spacenya itu 

terbatas.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Sekarang on line, cetak juga 

bisa, cuma nga sebegitu, kalo 

on line kan bisa streaming you 

Bambang Sutejo: 

“Internet, radio, televisi juga ini 

melibatkan masyarakat. Seperti SS 

(Suara Surabaya) ini membuat 



 
 

tube, bisa nulis artikel, bisa up 

load foto peristiwa, apalagi 

facebook dia bisa menyajikan 

apapun.” 

citizen journalism ini meledak, 

karena dia menyediakan rubrik 

citizen journalism dan akhirnya 

ditiru oleh media-media lain.” 

8. Neny Fitrin: 

“Yang paling sesuai sepertinya 

Koran, cuma kebijakan 

industri media belum 

mendukung citizen journalism 

dengan porsi yang besar.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “On line atau internet, citizen 

journalism itu berkembang karena 

ada kemajuan teknologi ini, jadi 

bebas membuat tulisan di internet.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Semua media, dia mau bikin 

kertas, seperti Koran, 

kemudian disebar juga citizen 

journalism. Tapi dia punya ijin 

atau tidak apakah dia diakui 

atau tidak itu kan persoalan 

lain” 

Sugeng Irawan: 

“Lebih ideal untuk 

keterbukaannya, lebih ideal media 

on line. Dia tidak perlu dating ke 

redaksinya cukup dia email, saat 

ini dia menulis saat ini juga bisa 

dibaca oleh seluruh pembaca 

media on line. Media on line itu 

juga suka yang mengkritisi, yang 

keras-keras.” 

 

D.3 Melihat saat ini mainstream media memberikan ruang bagi para pelaku 

citizen journalism untuk menyampaikan informasi, menurut anda dikategorikan 

sebagai apakah ruang tersebut ? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Tergantung masing-masing 

media menyebut apa, misalnya 

di Kompas ada Kompasiana, 

disini ada Tribun Arema, di 

Metro TV ada Wide shot, 

paling tidak lebih lebih menjual 

secara nama. Itu kalau nama. 

Kalau ngomong kategori susah 

kita memberi space sendiri 

pasti bercampur, tidak semua 

yang dikirim itu berita tapi 

hanya sebuah opini. Jika ada 

ruang khusus harus lebih 

dirapikan lagi karena takutnya 

berbenturan antara opini 

M. Ariful Huda: 

“Surat pembaca, komentar atau 

mungkin kalau yang elektronik itu 

kan seperti  jaringan telepon itu 

(jaringan interaktif, kalau di on 

line mereka juga bebas untuk 

menuliskan apapun  kan ada 

ruang-ruang kalau di on line, kalau 

tidak salah di Berita Jatim itu 

ada.” 



 
 

dengan berita.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Rubrik citizen journalism, 

artiya media juga mengakui  

dan menyadari bahwa tidak 

semua peristiwa yang terjadi 

dilapangan bisa tercover oleh 

medianya, kadang masyarakat 

lebih cepat dan lebih akurat 

datanya ketimbang wartawan 

media, karena kedekatannya 

dengan peristiwa itu atau 

kebetulan dia ada disana.” 

Mokhamad Taufik: 

“Kolom khusus, semua media 

memiliki kolom khusus.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Kalau itu tergantung, biasanya 

suara rakyat, suara warga, yang 

berkaitan dengan masyarakat, 

bisa spirasi rakyat. Tergantung 

medianya mau menamai apa.”  

 

Mohammad Sofi’i: 

“Hanya sekedar istilah, ada yang 

opini semacam surat pembaca, itu 

hanya tinggal kemasan saja, 

sejauh mana kita membuat rubrik 

itu aja. Sekarang  pertanyaannya 

ada tidaknya media yang mau 

meluangkan halamannya untuk 

citizen journalism, ruang 

informasi publik.” 

4. Bagus Suryo: 

“Iya idealnya kolom khusus. 

Biasanya diwadahi di surat 

pembaca. Atau suara pemirsa 

dengan melibatkan masyarakat 

dalam memberikan informasi 

dan pendapatnya terkait 

informasi tertentu. Di radio ada 

segmen khusus.” 

Endang Sukarelawati: 

“Kalau ditempat saya itu juga ada 

namanya citizen journalism. Kalau 

untuk ruang tergantung medianya, 

cara penamaan media satu dengan 

yang lainnya , intinya sama bahwa 

itu suara publik.” 

 

5. Eko Widianto: 

“Jurnalisme warga, jurnalisme 

publik, dijadikan informasi 

awal, kemudian dilanjutkan 

oleh reporter. Karena 

masyarakat mungkin 

pemahaman tentang kaidah 

jurnalistik masih kurang, dan 

cara menulisnya mungkin 

masih belum sesuai dengan 

Sylvianita Widyawati: 

“Kolom khusus, bisa dicampur 

sama rubrik opini, penulis berasal 

dari masyarakat luas.” 



 
 

kaidah jurnalistik.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Kolom khusus, tapi nama 

dalam setiap media bisa 

berbeda dalam memberi nama, 

tergantung pada medianya, 

kolom khusus itu kan pada 

artian diberi nama sendiri, 

memang harus ada kolom 

khusus untuk membedakan 

antara produk dari jurnalis 

media itu dan mana yang 

wartawan warga, tidak bisa 

dicampur adukkan.” 

Eka Nurcahyo: 

“Kolom artikel, kolom opini, 

mereka akan mengupas suatu 

masalah dan memberi solusi. 

Mengamati, memaparkan, dan 

memberi solusi (memberi  

imbuhan).” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Biasanya kalo di Malang post 

disebut dengan interaktif, 

intinya interaktif itu 

memancing pembaca agar dia 

bisa menanggapi, 

mengabarkan, mengkritik, 

mengajak melibatkan mereka 

untuk mengkonsumsi berita itu, 

sekaligus membuat berita atau 

informasi.” 

Bambang Sutejo: 

“Seperti di Radio kan ada SS 

(Suara Surabaya) ini menjadi ikon, 

menjadi ruang yang dominan 

untuk masyarakat untuk 

memberikan pendapat. Televisi 

juga sangat dominan dalam 

memberikan ruang bagi 

masyarakat, tapi terbatas pada 

topik yang dibahas. Seperti kasus 

Bank Century jadi masyarakat 

yang masuk harus berkaitan 

dengan topik tersebut, tidak 

mungkin membahas topik itu 

kemudian orang membahas 

lumpur Lapindo kan tidak 

mungkin jadi beda konteks. Tapi 

beda dengan radio, atau dialog 

interaktif antara ceramah agama 

itu kan memberikan ruang bagi 

publik untuk menyampaikan uneg-

uneg, itu bebas selama tidak 

keluar konten. Akan lebih bagus 

di Koran meskipun di ruangan 

Surat pembaca, lebih rigid. Bisa 

Surat pembaca dan Opini, bentuk 

tulisan opini adalah artikel. Jadi 

Opini adalah tulisan dengan 

menawarkan solusi atau karya 

ilmiah dan artikel masuk 



 
 

didalamnya.” 

8. Neny Fitrin: 

“Ruang publik, terbuka untuk 

semua masyarakat.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “Kolom khusus, justru dengan  

adanya kolom khusus mengangkat 

media itu sendiri. Kalau media 

mengangkat informasi dari banyak 

orang , dari segi bisnisnya maka 

yang mambaca akan lebih banyak. 

Karena itu fenomena-fenomena 

yang terjadi di masyarakat yang 

mungkin luput dari perhatian 

wartawan. Menurut saya tulisan 

lebih kuat.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Partner informasi.” 

Sugeng Irawan: 

“Itu tinggal istilah dari masing-

masing media, kalau Surya ada 

citizen journalism ada Wartegnya, 

tinggal topik halamannya, suka-

sukanya pimpinan redaksinya tapi 

tulisannya dari orang-orang yang 

lepas tadi.” 

 

 

D.4 Apakah citizen journalism dapat menjadi partner atau malah menjadi saingan 

bagi mainstream media menurut anda? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Partner, akan sangat 

membantu. Secara psikologis 

orang mudah akan memberi 

timbal balik, wah beritaku 

dimuat, misalkan. Oke kita tidak 

menghargai secara uang namun 

jika karya orang tersebut dimuat 

maka si pelaku yang mengirim 

berita akan sering mengakses 

atau menonton tayangan televisi 

kita. Di Karangploso itu kan ada 

media koran dari kumpulan ibu-

ibu yang mencari berita dan itu 

M. Ariful Huda: 

“Saya pikir bisa menjadi partner, 

itu kan mungkin karena media itu 

memiliki jangkauan yang terbatas 

dengan kemampuan personil yang 

itupun juga terbatas. Jadi tanpa 

disadari media massa juga bisa 

menggunakan dan memanfaatkan 

citizen journalism. Salah satu 

contoh saat kejadian kriminal, 

mereka mesti memiliki jaringan, 

tanya ke orang atau di kasi tau  

oleh sumbernya,  bahwa disana 

ada sesuatu itu itu sebenarnya kan 



 
 

produknya citizen journalism. 

Itu bukan saingan buat kita 

justru menjadi tuntutan untuk 

kita bahwa itu akan ada, 

masyarakat juga akan lebih 

berpendidikan. Kalau antipati 

malah tidak menguntungkan 

media, atau kalau di web bisa 

turun view nya.” 

sudah menjadi mitra dengan 

orang-orang yang selama ini 

diluar yang berprofesi bukan 

jurnalis.” 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari Istiawan: 

“Lebih banyak mengarah pada 

menguntungkan media 

mainstream , karena adanya 

citizen journalism ada nilai 

lebih bagi masyarakat, jadi 

mereka tertampung aspirasinya 

ketika mungkin sebuah berita 

itu kurang lengkap datanya dan 

masyarakat bisa menuliskan 

kembali peristiwa itu. 

Kemudian dari segi peristiwa itu 

kadang masyarakat lebih punya 

data yang akurat dari pada 

media mainstream.” 

Mokhamad Taufik: 

“Partner, karena sama-sama 

memberikan informasi.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Menurut saya malah menjadi 

partner, karena apa yang ditulis 

oleh warga dan dimuat oleh 

sebuah media, itu mesti yang 

tidak dimuat oleh media itu 

sendiri. Itu murni membantu, 

murni ingin menginformasikan, 

karena tidak dibayar oleh 

media, kalaupun dibayar itu 

merupakan ruang gratis bagi 

warga untuk menyampaikan 

informasinya.”  

Mohammad Sofi’i: 

“Kalau pendapat saya sebetulnya 

sebagai mitra, lembaga Koran ini 

kan konsumennya pembaca dan 

bagian dari masyarakat, kalau 

informasi dari masyarakat tidak 

terwadahi terus ini buat siapa 

keberadannya.” 

4. Bagus Suryo: 

“Pendapat saya jadi teman 

untuk menambah informasi atau 

setidaknya untuk       informasi 

pembanding.” 

Endang Sukarelawati: 

“Partner, bukan saingan, kalau di 

media siapapun bisa jadi partner, 

justru media dengan media itu 

yang saling bersaing saling disik-

disik an menyiarkan kemudian 

ada juga yang merasa eksklusif, 



 
 

kalau citizen journalism ini kan 

bisa dijadikan berita sebagai 

sumber berita awal.” 

5. Eko Widianto: 

“Partner, karena saling mengisi, 

informasi awal dari masyarakat 

dan kemudian reporter bisa 

menindaklanjuti. Sekaligus 

tantangan media, karena 

informasi dari masyarakat sudah 

ada, jadi informasi yang remeh 

temeh tidak perlu ditulis lagi 

oleh wartawan, mengandalkan 

jurnalisme warga. Sekarang ini 

sebenarnya investigative 

reporting harus dikuatkan, 

karena tidak banyak media yang 

mengangkat tema-tema itu, 

padahal persoalan-persoalan 

publik ini berkaitan erat dengan 

media.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Bisa jadi partner, untuk saling 

memberi info.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Dua-duanya, kalau menjadi 

pendamping, mereka bisa 

menjadi pemasok informasi, dan 

terkadang mereka menjadi 

informasi pertama bener-bener 

first hand di lokasi, kemudian 

informasi harus dipastikan 

keakuratannya dan media 

sendiri yang bisa menyaring. 

Sementara kalau pesaing, jika  

media sendiri sudah tidak bisa 

dipercaya kemudian masyarakat  

percaya pada laporan dari 

warga, walaupun harus hati-hati 

juga takutnya akurasinya kurang 

atau tidak akurat sama sekali.” 

Eka Nurcahyo: 

“Sebagai partner dari suatu 

media, supaya para penulis tidak 

mati hasil karyanya, jadi tetap 

diberi wadah dengan kolom 

terbatas. Jika ingin menulis lebih 

luas warga bisa membuat blog 

sendiri. Contohnya kolom yang 

diberikan media, kalau di Surya 

ada di kolom Warteg. Karkteristik 

jurnalis dengan citizen journalism 

sudah beda, jurnalis bisa 

memenuhi 5W+1H, bisa menulis 

artikel, bisa menulis feature, jika 

citizen journalism belum tentu 

bisa.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Kalo saingan tidak ya, kan kalo 

citizen journalism itu tidak 

mendahulukan etika jurnalistik. 

Beberapa kali wartawan 

Bambang Sutejo: 

“Saya melihatnya ada dua, 

sebagai sphering partner bisa, ini 

bisa saja menjadi komponen atau 

pelengkap informasi bagi publik. 



 
 

mendapat kiriman foto lewat 

BB, bisa dtransfer, itu 

menambah sumber untuk media 

bisa berupa foto yang dtransfer 

ke media dan itu menjadi 

partner bagi media massa.” 

Karena apa yang tidak ditangkap 

oleh reporter ini justru dtangkap 

oleh masyarakat. Belum tentu di 

lokasi selalu ada reporter, apalagi 

ada pos-posnya. Ketika ada banjir 

bandang di Malang selatan atau 

Sumbermanjing Wetan belum 

tentu wartawan tahu, bisa saja 

masyarakat membantu 

melaporkan. Misalnya 

melaporkan dengan telepon ke 

radio KDS, ini disini ada longsor 

dengan ketinggian ini ini ini, yang 

ikut jadi korban ini ini ini. Jadi 

sebagai pelengkap, karena belum 

tentu informasi yang awal itu 

diterima karena keterbatasan 

personil wartawan. Bahkan kalau 

boleh jujur belum tentu wartawan 

di institusi media, seperti Radar, 

Jawa Pos, MalangPost, bisa saja 

menjadikan informasi yang dating 

dari masyarakat ini sebagai 

sumber, sebagai mitra dalam arti 

mitra tidak terikat. Bisa 

dimanfaatkan sebagai informasi 

awal yang bisa dikonfirmasi ke 

pihak yang berwenang. Bisa juga 

menjadi ancaman karena kalau 

masyarakat ini sudah terbentuk 

opininya jika citizen journalism 

ini dianggap lebih lengkap bisa 

saja masyarakat beralih. Sehingga 

bagaimana media termasuk Koran 

ini memanfaatkan peluang-

peluang ini sebagai jalan. Karena 

kalau ingin survive kan harus 

memanfaatkan saluran yang ada.” 

8. Neny Fitrin: 

“Partner, kalo saingan belum, 

karena sampai saat ini belum 

ada produk citizen journalism 

yang menandingi media massa. 

Mainstream media 

membutuhkan adanya citizen 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “Partner, karena bisa jadi 

referensi buat wartawan untuk 

penulisan lebih dalam lagi. 

Karena wartawan itu bisanya 

sudah dibagi pos-pos nya sendiri, 

justru dari citizen journalism itu 



 
 

journalism dan sebaliknya.” kita akan tahu lebih banyak.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Partner, menurutku bisa jadi 

partner informasi.” 

Sugeng Irawan: 

“Kembali ke media, kalau media 

yang lebih familiar dengan 

pemerintah maka dia akan 

meninggalkan citizen journalism, 

tapi kalau media yang arahnya 

betul-betul media keras maka 

mereka akan tetap memakai itu, 

itu sebagai sumber data.” 

 

E. Pelaku Citizen Journalism dan Wartawan 

E.1 Disebut apakah para pelaku citizen journalism menurut anda? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Enaknya disebut apa ya?, 

belum ada sebutan yang jelas, 

kalau menurut saya itu jurnalis 

muda kalo menurut saya. 

Okelah mungkin orangnya 

sudah tua cuma kan dalam ilmu 

bagaimana menulis bagaimana 

membuat video yang baik kan 

mereka masih belajar. Muda 

dalam artian proses 

memperbaiki berita atau 

memperbaiki kiriman berita 

yang lain. Muda dalam tanda 

kutip bukan umurnya.” 

M. Ariful Huda: 

“Jurnalis bebas.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Kalo wartawan media kan 

reporter, kalau pelaku citizen 

journalism ya penulis.” 

Mokhamad Taufik: 

“Wartawan.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Kalau pelaku menurut saya 

permerhati, pemerhati 

pemberitaan.”  

 

Mohammad Sofi’i: 

“Kalau saya menyebutnya sebagai 

penulis lepas, era 80-an penulis 

lepas ini kuat sekali, jadi 

mahasiswa menulis untuk 

mendapatkan uang, freelancer.” 



 
 

4. Bagus Suryo: 

“Menurut saya, pelaku citizen 

journalism adalah orang yang 

secara tidak teratur 

melaksanakan kegiatan 

jurnalistik.” 

Endang Sukarelawati: 

“Apa ya? Kayaknya belum ada 

penamaan secara khusus, kalau di 

tempat saya itu ya sebagai mitra 

kerja atau sumber berita, kalau 

secara khusus itu kayaknya belum 

entah itu jurnalis atau freelance, 

masih belum kalaupun freelance  

itu juga butuh memenuhi kaidah-

kaidah jurnalistik juga.” 

5. Eko Widianto: 

“Reporter bisalah, tapi mereka 

tidak terikat dengan institusi 

media.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Orang yang suka menulis, suka 

memberi informasi ke masyarakat 

dengan sudut padang lain terkait 

dari sebuah informasi atau ide 

dengan gaya khas mereka sendiri.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Disebut warga, warga yang 

melaporkan sesuatu atau 

memproduksi informasi.” 

Eka Nurcahyo: 

“Penulis, jadi orang yang hobi 

menulis, bisa dari dosen, 

mahasiswa, pokonya bukan 

jurnalis.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Pembaca menulis.” 

Bambang Sutejo: 

“Masyarakat luas yang tidak 

terikat dengan institusi, bisa jadi 

ini bentuk kepedulian. Kalau 

disebut reporter juga tidak.” 

8. Neny Fitrin: 

“Disebut Civil journalism, jadi 

masyarakat yang melibatkan 

diri dalam produksi berita 

jurnalistik.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “Informan, jadi orang yang peka 

terhadap lingkungan dan memberi 

informasi awal.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Kalau pelakuknya ya citizen 

journalist, tidak usah pake m.” 

Sugeng Irawan: 

“Penulis lepas, bisa juga 

masyarakat menulis, bisa juga 

pembaca menulis, kalau wartawan 

kan dia sudah punya kode etik 

sendiri, terus sebelum menjadi 

wartawan kan dia harus melalui 

reqruitmen, tes.” 



 
 

 

E.2 Adakah kriteria tertentu untuk menjadi pelaku citizen journalism? Sebutkan 

jika ada? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Kriterianya satu keinginan itu 

saja cukup, tidak semua orang 

paham citizen journalism, 

kalau mau di survey di sini 

saja mungkin hanya saya dan 

mbak Lea yang paham, tapi 

ketika mereka sudah paham 

atau mereka bisa membuat 

berita sendiri dan dikirim ke 

media, dari sana mereka akan 

memiliki keinginan untuk 

menulis. Tidak sempurna pasti, 

tidak bagus belum bagus pasti, 

cuma kan ada proses editing 

didalam media itu sendiri 

untuk memperbaiki tulisan. 

Hampir semua media yang 

menyediakan rubrik khusus 

untuk menyediakan ruang 

untuk pembacanya itu pasti 

ada kalimat bahwa redaksi bisa 

mengedit isi yang tidak 

sesuai.” 

M. Ariful Huda: 

“Tidak ada, bebas saja, siapapun 

bisa.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Tidak ada, kan orang yang 

tidak pernah kuliah atau tidak 

tahu jurnalistik secara detail 

dia bisa menulis. Mereka ini 

kan orang-orang yang belum 

dikenal oleh masyarakat yang 

awalnya dia hanya sebagai 

audience tapi dengan adanya 

citizen journalism dia bisa 

mengaktualisasikan diri, jadi 

warga tidak hanya sebagai 

penerima beritayang ada, 

namun mereka juga bisa 

mengcounter berita yang 

dimuat di media.” 

Mokhamad Taufik: 

“Karyanya layak, bekerja pada 

media yang benar, independen, 

bekerja secara professional.” 



 
 

3. Yatimul Ainun: 

“Tidak ada, sampai saat ini 

masih belum ada, karena bisa 

saja untuk beberapa tahun 

kedepan ada kriteria untuk 

menjadi itu.”  

 

Mohammad Sofi’i: 

“Secara hirearki tidak ya, karena 

gini apakah kita batasi anak kecil 

yang menulis karya harus tidak 

kita wadahi karena dia masih kecil. 

Itu nanti hukum alam yang 

menyeleksi itu dari lebaga yang 

bersangkutan ini layak atau tidak. 

Profesor pun sering menulis 

tulisan-tulisan lepas dalam bentuk 

opini, anak kecil yang pinter-pinter 

sekarang juga banyak nulis.” 

4. Bagus Suryo: 

“Wah, kriteria citizen 

journalism apa ya?. Mungkin 

kalau perempuan harus cantik 

dan berpenampilan menarik. 

Kalau pria harus gagah berani. 

hehehe....agar tidak serius 

banget. Pendapat saya, 

idealnya sama dengan kriteria 

wartawan. Tentunya minimal 

berpendidikan minimal SLTA 

dan Sarjana. Dengan begitu 

wawasannya cukup. Harus 

bersedia belajar ilmu 

jurnalistik agar informasi yang 

disampaikan utuh alias tidak 

sepotong sepotong. Sehingga 

tidak menyesatkan penerima 

manfaat informasi.” 

Endang Sukarelawati: 

“Saya rasa pikir tidak ada, 

siapapun publik bisa mencurahkan 

pendapatnya disitu bisa 

menuliskan pendapatnya disitu 

dengan catatan redaktur kan akan 

tetap mengedit itu layak di muat 

atau tidak meskipun berupa 

keluhan atau berupa informasi, 

kalau layak ya di keluarkan kalau 

tidak ya di pending, tetep harus 

diedit.” 

5. Eko Widianto: 

“Tidak ada kriteria ya, sejauh 

saya melihat tulisan-tulisan itu 

tidak ada kriteria baku, 

misalnya seseorang cakap 

menulis, karena ada fungsi 

editor dalam redaksi, kalo 

misalnya di radio ada orang 

yang melaporkan persitiwa 

tidak harus selayaknya reporter 

melaporkan itu, belajar secara 

natural ketika mendengarkan 

berita di radio.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Dia menguasai informasi, bisa 

menulis, kalau bisa meski orang 

tidak mengenal dia tapi dia harus 

bener-bener sebagai orang yang 

kredibilitasnya bisa 

dipertanggungjawabkan jadi kalau 

orang membaca berita itu terjamin 

kebenarnnya. Jika suatu informasi 

sudah dimuat dalam media 

masyarakat bisa mempercayai 

informasi itu.” 



 
 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Tidak ada kriteria, karena 

semua warga bisa melakukan 

pelaporan informasi dengan 

berbagai media yang dia 

temui.” 

Eka Nurcahyo: 

“Menulis sesuai dengan 

permasalahan yang aktual karena 

tidak terikat dengan perusahaan.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Dia mengabarkan, ada objek 

yang dikabarkan, ada media 

dan penikmatnya (pendengar, 

pembaca, pemirsa).” 

Bambang Sutejo: 

“Itu sebetulnya hanya kepekaan, 

anda dengan kepekaan anda. 

Ketika anda menemukan sesuatu, 

bisa saja jika anda merasa prihatin 

dan peduli anda menepik, facebook 

ini merupakan salah satu saluran 

yang bisa dimanfaatkan 

masyarakat luas untuk 

menyampaikan uneg-uneg atau 

opininya. Jadi bisa menjadi bentuk 

kontrol, jadi orang berperan 

menjadi “reporter” ini satu 

memiliki kepekaan. Citizen 

journalism ini banyak juga 

kelebihannya, kelebihannnya bisa 

dijaring kapanpun, dalam peristiwa 

apapun yang melibatkan semua 

unsur yang mereka lihat. Cuma 

yang perlu diperhatikan adalah 

aturan, kedua adalah akuntabilitas 

atau informan. Makanya dari pihak 

media harus memiliki pegangan 

yang kuat ini layak atau tidak 

informasi ini untuk dimuat, apakah 

ini mengandung SARA atau 

tidak.” 

8. Neny Fitrin: 

“Saya rasa tidak ada, siapapun 

bisa, mulai dari yang muda 

sampai yang tua.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “1. Bisa menulis, bisa 

menuangkan apa yang dia lihat.  

2. Benar-benar menguasai materi 

dan masalahnya, tidak asal 

menulis.  

3. Jika menyoroti satu hal, harus 

dilengkapi dengan solusi.” 



 
 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Tidak ada kriteria, citizen sak 

karepe, terserah beritanya 

bagaimana.” 

Sugeng Irawan: 

“Kriterianya ya dia bisa menulis, 

dia bisa masuk dalam kasus itu 

(misalnya dia ingin masuk hukum 

dia harus mengerti hukum dia 

harus mengerti hukum itu).” 

 

E.3 Menurut anda, apakah pelaku citizen journalismdapat disejajarkan dengan 

wartawan? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Kalau saya tidak, karena lebih 

pada secara keilmuan itu 

berbeda, dan yang melakukan 

proses editing itu adalah 

wartawan yang menjadi 

berprofesi menjadi redaktur. 

Berbeda tentang bagaimana dia 

memperoleh berita karena dalam 

ukuran berita itu tidak asal-

asalan, ada proses bagaimana 

kita mengontak dan menjalin 

hubungan dengan narasumber 

itu mungkin tidak dilalui oleh 

citizen journalism. Kalau 

wartawan kan melalui proses 

menjalin hubungan dengan 

narasumber dan dalam 

pertanyaan, apa yang harus dia 

tanyakan dia paham. Dan yang 

paling menonjol adalah pada 

pengetikan berita, proses 

pembuatan video berita, atau 

pembuatan foto berita itu yang 

sangat membedakan wartawan 

dengan jurnalis muda tadi. 

Kalau bisa disejajarkan pasti 

semua media tidak 

mempekerjakan wartawan 

sekalian aja semua 

dipekerjakan..hehe.” 

M. Ariful Huda: 

“Tidak bisa, wartawan itu kan 

memiliki tanggung jawab 

terhadap semua informasi yang 

dia sampaikan, dia memiliki 

tanggung jawab ke 

perusahaannya, dia juga punya 

tanggung jawab ke publik. Tapi 

kalau citizen journalism itu kan 

bebas, itu hubungannya 

personal.” 

2.  Hari Istiawan: Mokhamad Taufik: 



 
 

“Disejajarkan dalam hal sama-

sama menulis sebuah karya 

journalism iya, karena dia juga 

berproses, artinya tulisan yang 

di,muat di media dalam rubrik 

citizen journalism kan ada 

proses jurnalistik, mulai 

pengumpulan bahan berita, 

penulisan fakta, aktual, faktual.” 

“Bisa lah, ada istilah-isitilah yang 

sama hanya beda sebutan saja, 

sebenarnya sama saja.” 

 

3. Yatimul Ainun: 

“Tidak bisa, kalau mau 

disejajarkan ya harus ikut 

prinsip-prinsip atau kode etik 

jurnalistik, wajib mengikuti 

aturan dan kode etik yang ada.”  

 

Mohammad Sofi’i: 

“Wartawan lepas, penulis lepas, 

freelance, bisa disejajarkan 

dengan wartawan hanya secara 

kelembagaan yang tidak, salah 

satu keunggulan penulis lepas 

tidak dibatasi ruang dan waktu, 

terserah dia mau menulis kapan 

dan dikirim kapan.” 

 

 

4. Bagus Suryo: 

“Bagi mereka yang memahami 

tugas wartawan, saya 

sependapat bisa disejajarkan.” 

Endang Sukarelawati: 

“Saya pikir kalau disejajarkan 

tidak ya, belum sejajar, karena 

wartawan ini harus disekolahkan 

dulu dididik dulu untuk menjadi 

wartawan yang profesional. 

Kalau citizen journalism ini 

tidak, tanpa pendidikanpun bisa, 

kalau dari pengetahuan justru 

kadang mungkin mereka lebih tau 

dari wartawan, secara teori 

meungkin mereka belum 

mendapatkan, meskipun secara 

praktik  sedikit banyak sudah 

menyentuh. Tapi bisa jadi pelaku 

citizen journalism ini kalau sudah 

digembleng dengan teori dan 

pendidikan mungkin bisa sama, 

karena sama-sama bertugas 

mencari berita dan informasi.” 

5. Eko Widianto: 

“Kalo wartawan itu yang 

Sylvianita Widyawati: 

“Kayaknya masih belum bisa, 



 
 

pertama kan harus terikat 

dengan perusahaan media 

mainstream, kalo ada orang 

yang menulis di media massa 

dan diberi honor dan dia bisa 

mengisi dimana saja itu 

freelancer, itu wartawan, dan 

beritanya harus memenuhi unsur 

layak berita jadi nilai-nilai berita 

harus dia pahami. Kalo 

freelancer bisa disebut 

wartawan tapi kalau citizen 

journalism masih belum bisa.” 

mungkin ke hobi meulis, karena 

dilakukan oleh orang diluar 

industri media. Kalau dari segi 

tulisan minimal ada narasumber 

dan tidak mengutamakan opini.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Disejajarkan bisa, dalam arti 

proses pencarian informasi juga 

hampir sama, sama-sama kerja 

jurnalistik seperti itu. Tapi kalau 

disamakan tidak bisa menurut 

saya, kalau wartawan bekerja di 

media, sementara citizen 

journalism hanya melemparkan 

informasi pada saluran-saluran 

yang ada.” 

Eka Nurcahyo: 

“Tidak bisa, karena seorang 

wartawan butuh pengakuan dari 

penerbitan pers, sedangkan 

citizen journalism bukan 

karyawan penerbitan pers.” 

 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Tidak bisa konsep wartawan 

jelas dengan adanya kode etik, 

ada media yang jelas dan 

medianya bersifat komersil, dan 

ada kode etik.” 

Bambang Sutejo: 

“Kalau kegiatannya bisa, kalau 

orangnya tidak, karena reporter 

ini memiliki keterikatan, terutama 

reporter seperti saya artinya 

jenjang pertanggung jawabannya 

itu jelas. Dalam arti menyangkut 

akuntabilitas tadi. Ketika 

sesorang seperti reporter salah 

tulis dia akan mendapat 

peringatan, ada sidang kode etik.” 

8. Neny Fitrin: 

“Tidak sama, karena wartawan 

terikat kode etik dan terikat 

dengan tempat dimana mereka 

bekerja. Sedangkan citizen 

journalism bebas dan merdeka.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

“Tidak, karena beda antara 

citizen journalism dengan 

wartawan. Kalau wartawan punya 

keahlian khusus dan untuk 

menjadi wartawan tidak semua 

orang bisa, (wartawan harus 



 
 

cerdas tidak hanya sekedar 

pintar). Citizen journalism tidak 

perlu keahlian khusus, semua 

orang bisa jadi pelaku citizen 

journalism.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Tidak bisa sejajar, tapi bisa 

saling melengkapi informasi.” 

Sugeng Irawan: 

“Kalau wartawan tadi kan ada 

tahapannya, dia melalui 

reqruitment, setelah lolos dia 

harus melalui pendidikan, dia 

harus memahami kode etik 

jurnalistik, kemudian dia dididik 

menjadi wartawan sesuai dengan 

misi media. Tapi kalau citizen 

journalism dia bebas, tidak ada 

spesifikasi.” 

 

E.3 Apakah yang menjadi perbedaan menonjol antara wartawan dengan pelaku 

citizen journalism, menurut anda? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Perbedaan menonjol pada 

proses pengolahan, mereka 

tidak melalui proses panjang, 

karena apa yang mereka ketik 

kemudian langsung dikirim, 

kalau wartawan ngetik 

kemudian ke redaktur untuk 

mecari apa yang kurang 

kemudian baru naik cetak atau 

ditayangkan. Kalau citizen 

journalism tidak akan ditanya 

lagi apa kekurangannya.” 

M. Ariful Huda: 

“Perbedaan mencolok, kalau 

wartawan di Indonesia sekarang 

itu sudah menjadi sebuah 

pekerjaan bukan profesi. Dia juga 

ada target ataupun ikatan dengan 

perusahaan, artinya dia harus 

mencari berita, menulis berita kan 

setiap hari harus ada target seperti 

itu. Kalau citizen journalism kan 

tidak, kalau ada dia menulis kalau 

tidak ya sudah.” 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari Istiawan: 

“Citizen journalism bukan 

wartawan. Dari karya 

jurnalistik, kalau karya 

jurnalistik  ada kode etiknya, 

keberimbangan dan lain 

sebagainya, kalau citizen 

journalism kan bebas. Kalau 

wartawan punya pengetahuan 

Mokhamad Taufik: 

“Hampir sama.” 



 
 

 

 

 

  

jurnalistik kalau warga kan 

tidak, meskipun banyak yang 

tahu tapi mayoritas kan tidak.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Kalau wartawan status jelas 

memang berprofesi sebagai 

pemburu berita, sebagai 

penyampai berita. Tapi kalau 

citizen journalism itu hanya 

pemerhati dan orang yang 

peduli lah atau ingin ingin 

menulis karena tidak ditulis 

oleh jurnalis, atau luput dari  

pantauan seorang jurnalis atau 

media sehingga dia menulis 

sendiri untuk disampaikan. 

Kalau dulu tidak ada ruang 

yang demikian itu tidak ada, 

harus wartawan.  Tapi kalau 

sekarang dengan perkembangan 

itu warga diberi ruang untuk 

karyanya sendiri.”  

 

Mohammad Sofi’i: 

“Secara kelembagaan aja, karena 

dia tidak dibatasi naungan 

lembaga, dia lebih bebas, dia bisa 

menulis dimana saja.” 

 

4. Bagus Suryo: 

“Kalau wartawan dalam 

menjalankan tugasnya 

dilindungi Undang-undang 

No.40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Terikat dengan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dalam kaitan 

hubungan kerja dengan 

perusahaan pers. Mendapatkan 

honor/upah/gaji dari perusahaan 

pers atas hasil pekerjaan dalam 

proses jurnalistik.” 

Endang Sukarelawati: 

“Keahlian, kalau wartawan ini 

kan profesi, sementara kalau 

pelaku citizen journalism bukan 

profesi, siapapun bisa melakukan, 

mbak pun  bisa menulis informasi 

tapi bukan wartawan.” 

5. Eko Widianto: 

“Yang paling menonjol adalah 

cara menyajikan berita, 

misalnya lead, apakah dia bisa 

membuat lead yang menarik, 

berita tadi sudah memenuhi 

atau belum dengan kaidah 

jurnalistik. Citizen journalism 

sebagai informasi awal jadi 

Sylvianita Widyawati: 

“Wartawan, terikat di medianya 

dengan kewajiban-kewajibannya, 

mencari dan menulis berita secara 

rutin, sementara kalau citizen 

journalism akan melakukan ketika 

ingin melakukan itu, tidak bisa 

menuntut mereka selalu menulis, 

pasti ada hal yang ingin dia 



 
 

sambil lalu saja misalnya 

dijalan ketemu apa yang 

menarik itu yang diambil. Kalo 

wartawan dia memang tugasnya 

mencari berita jadi tiap hari 

mobile mencari berita.” 

angkat, ketika tidak ada dia juga 

tidak menulis.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Pada institusi dimana mereka 

bekerja, berkembang pada 

system mereka bekerja juga, 

citizen journalism mungkin 

tidak ada verifikasi sementara 

wartawan dituntut untuk 

keakurasiannya itu, dituntut 

pada ketajaman.” 

Eka Nurcahyo: 

“Bedanya yang mencolok itu 

citizen journalism independen , 

sedangkan wartawan adalah 

karayawan penerbitan pers.” 

 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Kode etik, berita yang ditulis 

mengandung 5W+1H, dari 

aspek penulisan wartawan 

memiliki pesan yang 

disampaikan kepada publik 

yang tidak asal bunyi.” 

Bambang Sutejo: 

“Kalau wartawan itu ada 

keterikatan dengan institusi, ada 

identitas yang diberikan oleh 

institusi. Tolong juga dibedakan 

antara wartawan dengan penulis 

dengan kontributor. Kalau penulis 

lepas itu termasuk citizen 

journalism itu termasuk jurnalis 

lepas atau penulis freelance, jadi 

karyanya di hargai berdasarkan 

hasil karyanya artinya tidak ada 

keterikatan. Jadi suka-suka media 

dimuat atau tidak, tidak ada 

kewajiban dari mereka untuk 

menuntut agar tulisan selalu 

dimuat.” 

 

8. Neny Fitrin: 

“Perbedaan yang paling 

menonjol pada kode etik, itu 

yang membatasi. Sama-sama 

membuat berita tapi kalau 

wartawan terikat pada kode 

etik.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

“Tulisan, kalau wartawan 

tulisannnya lebih dalam dan 

lengkap dengan narasumber dan 

saksi, kalau media ada spacenya. 

Citizen journalism hanya sepintas, 

spot, dan mereka bebas tanpa 

space.” 



 
 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Perbedaannya,  wartawan, 

memiliki pertanggung jawaban 

moral (menyajikan berita sesuai 

dengan kenyataan), publik atau 

masyarakat (informasi yang dia 

sampaikan akan dikonsumsi 

oleh masyarakat jadi dia harus 

benar-benar menjaga kebenaran 

informasi, bagaimana bisa 

benar dan baik bagi 

masyarakat), dan hukum (dia 

harus paham hukum, hukum 

penyampaian berita berdasar 

pada Undang-undang pers dan 

KUHP, tutur kata). Apa citizen 

journalism melakukan ini?, 

saya rasa tidak, sama-sama bisa 

mengetik tapi tidak secepat, 

serapi,dan tata letaknya seperti 

wartawan. Citizen journalism 

bebas.” 

Sugeng Irawan: 

“Ya bedanya mencolok sekali, 

kelihatan sekali, terutama ketika 

kita terima berita itu ternyata 

lebih keras-keras, terus alur 

penulisannya tidak seperti jurnalis 

sebenarnya.” 

 

F. Produk Citizen Journalism dan Nilai Berita 

F.1 Menurut anda, apakah bisa dikategorikan sebagai berita? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Bisa, kalau dia paham unsur-

unsur news. Kalau yang paling 

dekat dengan berita ya itu 

kiriman video atau foto, itu 

paling bisa. Karena dari foto 

atau video bisa menggambarkan 

peristiwa yang terjadi, disitu ada 

unsur jurnalistiknya. Berita 

video justru yang paling enak, 

tinggal kasih narasi saja. Tapi 

kalau tulisan ini yang tidak bisa 

selalu disebut berita, karena bisa 

saja opini. Jangankan citizen 

journalism wartawan pun sering 

mengeluarkan opini dalam 

M. Ariful Huda: 

“Bisa, karena apa yang 

disampaikan juga informasi, 

dalam bentuk apapun, dan itu bisa 

dikatakan sebagai berita.” 

 

 

 

 

 

 



 
 

tulisan dia meskipun tidak 

kelihatan. Kalau saya lebih 

setuju citizen journalism isinya 

berita bukan opini.” 

 

 

2.  Hari Istiawan: 

“Iya berita, definisi berita kan 

sebuah karya, kalau itu disebut 

karya jurnalistik atau tidak 

masih menjadi perdebatan, jadi 

disebut jurnalis amatir. Kalau 

disebut berita ya itu berita, 

berita kan ada usnsur nilai 

kebaruan, informative, factual, 

aktual.” 

Mokhamad Taufik: 

“Disisi lain iya disisi lain tidak.” 

 

3. Yatimul Ainun: 

“Tergantung beritanya, kalau 

misalkan lengkap sesuai dengan 

kriteria dan prinsip jurnalistik 

iya. Tapi umumnya kalau sudah 

dipilih oleh media yang memuat 

itu biasanya sudah masuk 

kriteria jurnalistik termasuk 

karya jurnalistik, berarti unsur 

perimbangannya, terus kode etik 

dan aturannya  itu sudah. 

Karena tidak semua karya yang 

dikirimkan media itu dimuat 

oleh media.”  

 

Mohammad Sofi’i: 

“Iya bisa sebagai karya tulis.” 

 

 

4. Bagus Suryo: 

“Jadi berita ketika informasi itu 

sudah melalui proses kegiatan 

jurnalistik. Tanpa melalui itu 

disebut opini. Tapi berita itu 

tidak bisa disiarkan begitu saja 

di perusahaan pers yang secara 

khusus menyelenggarakan, 

menyiarkan dan menyalurkan 

informasi, tentunya dengan 

berbagai pertimbangan.” 

Endang Sukarelawati: 

“Berita lengkap belum, itu masih 

sebagai informasi awal, bukan 

berita tapi informasi. Bisa jadi 

berita, hanya berupa berita awal, 

kemudian didalami dan dicari 

data lanjutannya, di cek 

kebenarannya, dan dikonfirmasi 

oleh wartawan. Jika diangkat 

menjadi karya jurnalistik harus 

memenuhi kaidah jurnalistik, 

tidak bisa mentah begitu 

kemudian menjadi karya 

jurnalistik.” 



 
 

5. Eko Widianto: 

“Informasi awal, informasi ini 

bisa menjadi berita, jika itu 

menarik kepentingan publik, 

kalau tidak kan tidak, saya 

menilai itu hampir sama dengan 

informasi yang disampaikan 

oleh wartawan asal itu manarik 

kalau tidak ya saya kira tidak. 

Jadi berita harus memenuhi 

syarat-syarat dan kaidah-kaidah 

kalau informasi awal ini kan 

tidak.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Bukan berita, hanya informasi, 

karena berita dihasilkan oleh 

mereka yang terikat dengan 

kegiatan jurnalistik, kalau citizen 

journalism cenderung pada 

kegiatan yang memberi informasi 

saja.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Iya, disebut berita.” 

Eka Nurcahyo: 

“Hasil dari citizen journalism bisa 

dilihat dari karakteristik tulisan 

dari 5W+1H nya. Kalau media 

massa sudah punya karyawan 

sendiri, laporan dari citizen 

journalism dijadikan sebagai 

laporan, selanjutnya wartawan 

ditugaskan untuk menggali. 

Berita itu kan produk dari dari 

jurnalis, citizen journalism itu 

sekedar informasi meskipun 

5W+1H nya sudah runtut, jika 

belum diterbitkan oleh industri 

pers maka itu bukan berita.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Bukan, kan berita harus ada 

unsur 5W+1H, sumber kadang 

tidak jelas, tidak ada kode etik 

dan cover both side jika 

menyangkut nama atau suatu 

instansi.” 

Bambang Sutejo: 

“Tergantung bentuknya, kalau 

masyarakat menyampaikan dalam 

bentuk opini ya itu opini.Tapi 

kalau mereka menyampaikan 

dalam bentuk reportase itu bisa 

selama memenuhi 5W+1H (What, 

Who, When,Where, Why, dan 

How), jadi lengkap.” 

 

 

8. Neny Fitrin: 

“Bisa juga, sama saja hasilnya 

Sapteng Mukti Nunggal: 

“Bisa, mereka juga bisa nulis 



 
 

sebuah berita juga.” 5W+1H, meskipun tidak selalu di 

letakkan di lead, tapi tetap 

mengandung unsur itu.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Berita secara umum, kalau 

secara pengertian basic semua 

kan berita, karena semua 

informasi itu berita, kalau 

menurutku sih iya.” 

Sugeng Irawan: 

“Semua itu kan berita cuma 

materi yang dia beritakan itu yang 

berbeda, citizen journalism terkait 

dengan berita, wartawan juga 

nulis berita, aslinya citizen 

journalism itu juga berita cuma 

tekniknya yang beda dan 

arahnya.” 

 

F.2 Bagaimana ciri-ciri hasil produk dari citizen journalism yang dapat 

dikategorikan berita? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Pokoknya paham unsur berita, 

5W+1H. Jangan sampai ada 

opini pribadi.” 

M. Ariful Huda: 

“Yang sifatnya informatif.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Mengandung fakta, aktual, news 

valuenya ada.” 

Mokhamad Taufik: 

“Mengandung unsur 5W+1 H, 

Itu sudah konkrit, tidak butuh 

menyenangkan orang lain, tapi 

kadang-kadang menyenangkan 

orang lain.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Menurut saya , informasi 

lengkap dan sesuai dengan 

kriteria dan prinsip jurnalistik, 

unsur-unsur jurnalistik, sesuai 

kode etik dan undang-undang 

pers .”  

Mohammad Sofi’i: 

“Tulisan itu kan macam-macam, 

ada soft news, fetures, 

documenter lebih ke audiovisual, 

terus laporan seperti yang di 

radio( kalau wawancara perlu 

laporan dan liputan langsung), 

foto itu bisa dikatakan karya. 

Karya tulis, foto, untuk 

menghasilkan karya tulis harus 

memenuhi 5W+1H.” 

4. Bagus Suryo: 

“Cirinya informasi peristiwa 

murni 'jatuh dari langit' 

Endang Sukarelawati: 

“Kalau itu bisa menjadi berita 

jika mengandung 5W+1H, 



 
 

disampaikan pandangan mata, 

rekaman video, suara di radio 

dan foto. Disajikan 

menggunakan kaidah 5W + 1 H 

dengan sumber yang berimbang. 

Tentunya informasi itu yang bisa 

dipercaya. Berkaitan dengan 

masyarakat banyak, informasi itu 

benar-benar dibutuhkan 

masyarakat berupa kontrol sosial, 

pendidikan, tidak 

menyalahi/menyinggung suku 

ras agama antargolongan 

antardaerah, tidak bersifat fitnah 

sadisme menjijikkan, dan tidak 

bersifat pornografi.” 

citizen journalism ini kan belum 

mengandung unsur tersebut, 

masih baru sepenggal informasi, 

kalau menjadi sebuah berita 

tentu ada lead yang mengansung 

unsur berita, kemudian 

dijabarkan, kalau citizen 

journalism itu to the point, 

belum mengandung unsur-unsur 

layak berita. Untuk membuat 

berita di dunia jurnalistik itu ada 

patokannya, singkat, padat, tidak 

lepas dari 5W+1H, 

menginvestigasi, tulisan 

panjang, dan berkedalaman.” 

5. Eko Widianto: 

“Memuat kepentingan publik dan 

kaidah jurnalistik.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Belum ada, karena lebih ke 

kendala teknis mungkin pada 

saat itu dia bikin berita saat itu 

dia kirimkan, kemudian 

dimuatnya belakangan namun 

dimuatnya belakangan jadi 

beritanya sudah basi dan tidak 

up date lagi. .” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Kalau informatif, penting, dan 

menarik, terkadang masyarakat 

memilki skema sendiri menarik 

itu seperti apa, kadang-kadang 

menurut wartawan itu tidak 

menarik tapi setelah ditembak 

oleh orang itu ternyata menarik, 

dan itu bisa jadi topik atau 

menjadi trend itu pada akhirnya 

menjadi  berita.” 

Eka Nurcahyo: 

“Berita yang memproduksi itu 

jurnalis bukan citizen 

journalism, ciri-cirinya yang 

bisa diketgorikan sebagai berita 

itu tidak ada karena hanya sebagi 

informan, mereka yang diakui 

oleh industri berita adalah 

jurnalis ataupun freelance.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Belum ada, kalau misalnya 

diambil dalam sebuah berita itu 

bisa, tapi jika berdiri sendiri itu 

belum bisa.” 

Bambang Sutejo: 

“Memenuhi kaidah jurnalistik.” 

 

 



 
 

8. Neny Fitrin: 

“Mengandung nilai, jadi 

beritanya harus punya nilai. 

Selain itu juga sesuatu yang 

terkini atau isu hangat.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

“Hampir semua produk bisa 

dikatakan sebagai berita jika 

memenuhi unsur 5W+1H.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Berisi momen-momen langka 

yang tidak terjangkau oleh 

mainstream media.” 

Sugeng Irawan: 

“Ciri-cirinya ya citizen 

journalism ini kan bebas, kecuali 

sebelumnya penulis bebas ini 

sudah mendapat pelatihan 

menulis dari redaksi. Mbak bisa 

menulis ke media  mau ke 

MalangPost, mau ke Surya bisa, 

kalau dimuat atau tidaknya itu 

tergantung lembaga. Kalau 

wartawan yang sudah mengikuti 

pendidikan maka dia akan 

memakai kode etik jurnalisme 

maka dia akan memakai itu, 

kalau citizen journalism itu 

mereka arahnya lebih bebas. 

Bahkan dia bisa mencaci dalam 

tulisan itu, tinggal media yang 

memuat ini berani tidak 

menuliskan kalimat-kalimat itu.” 

 

F.3 Menurut anda, apakah tayangan video amatir yang terkadang ditayangkan 

oleh televisi dapat disebut sebagai berita? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Iya bisa, karena mungkin dia 

tidak mengirimkan narasi, 

karena narasinya media yang 

membuat, seperti video 

Tsunami dulu, banyak yang 

mengirimkan video ke media, 

saya pikir mereka tidak akan 

langsung menyertakan narasi, 

bahasa jawanya yo pathekken 

aku nggawe, citizen journalism 

kan sekarang bisa menjual, 

secara eksklusif misalkan akan 

M. Ariful Huda: 

“Iya, contoh kayak Tsunami, itu 

kan memang video amatir justru 

terkadang lebih dipercaya 

masyarakat karena itu lebih 

original, tanpa ada rekayasa.” 



 
 

mendapat kontrak prestasi dari 

media. Cuma dari narasi itu 

media yang melakukan, tapi 

yang punya video ini yang 

punya peranan penting karena 

dia paham peristiwa yang 

terjadi.” 

2. 

 

  

Hari Istiawan: 

“Bisa disebut sebagai berita.” 

Mokhamad Taufik: 

“Sudah ditayangkan televisi, jadi 

berita” 

3. Yatimul Ainun: 

“Bisa dijadikan berita, tetapi 

harus dijelaskan bahwa itu 

adalah video amatir. Karena 

bisa saja video amatir itu tidak 

memenuhi unsur jurnalistik, 

kalaupun memenuhi harus 

ditegaskan bahwa itu video 

amatir. Kalau tidak mamenuhi 

unsur jurnalistik itu media tidak 

berani menayangkan.”  

 

Mohammad Sofi’i: 

“Video amatir itu bisa dikatakan 

karya journalism, karya 

dokumenter.” 

4. Bagus Suryo: 

“Ya itu berita. Sebab kerap 

berkaitan dengan peristiwa 

yang dijumpai secara tiba-tiba 

tanpa terencana sebelumnya 

atau sebut saja peristiwa ''jatuh 

dari langit'. Orang bisa 

langsung mengerti terjadi 

peristiwa tertentu dengan 

melihat video yang 

ditampilkan, tanpa harus 

diceritakan secara detail. Dalam 

bahasa wartawan ada istilah 

"biarkan video/gambar/foto 

yang bicara".” 

Endang Sukarelawati: 

“Tergantung juga, tergantung 

materinya.  Dulu ada video amatir 

tsunami, itu bisa ditayangkan 

menjadi bahan, tergantung materi, 

kelengkapannnya, kemudian 

dalam video itu mengandung 

unsur jurnalistik atau tidak, tapi 

bisa itu bisa menjadi bahan 

berita.” 

5. Eko Widianto: 

“Tayangan videonya sendiri 

kan tidak, dia kan hanya 

gambar saja, kalau ada narasi 

atau ada informasinya itu bisa. 

Sylvianita Widyawati: 

“Terkadang kalau dari nilai berita 

dapat, namun berhubung 

pembuatnya dari non jurnalis, jadi 

bukan berita.” 



 
 

Tapi kalau sudah merangkum 

menjadi satu itu bisa menjadi 

bagian. Kalau televisi biasanya 

hanya mengambil videonya saja 

dan narasi tetap dari reporter.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Bisa disebut sebagai berita.” 

Eka Nurcahyo: 

“Video amatir jika sudah masuk 

dan ditayangkan oleh industri pers 

maka bisa dikatakan sebagai 

berita. Produk beritanya yang 

membuat industri pers, gambarnya 

yang dari citizen journalism, 

seperti wartawan kampus atau 

penulis media kampus itu 

termasuk citizen journalism.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Bisa dimasukkan dalam berita, 

kalau berdiri sendiri itu masih 

diragukan.” 

Bambang Sutejo: 

“Infotainment, saya tidak setuju 

kalau itu dikatakan demikian, 

karena video ini cenderung 

personal yang diberitakan.” 

8. Neny Fitrin: 

“Bisa, asalkan tetap harus 

mempunyai nilai berita.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

“Berita, sebagai berita awal, 

kemudian dilengkapi oleh 

wartawan dari segi unsur 5W+1H 

dan dilengkapi dengan penjelasan 

narasumber, sehingga berita 

berimbang. Karena kalau dari 

citizen journalism itu langsung 

dikirim tanpa mempedulikan 

untung rugi objek..” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Pelengkap berita, karena ada 

sifat langka (biasanya momen-

momen langka, misalnya 

jembatan roboh yang 

mainstream tidak punya itu).” 

Sugeng Irawan: 

“Video amatir itu bukan sebuah 

berita yang diproduksi oleh 

lembaga produksi, kalau sebuah 

produksi berita itu benar-benar 

yang di produksi  oleh perusahaan 

produksi lembaga produksi berita. 

Tapi kalau hanya video streaming, 

saya mengirimkan video ke Metro 

TV misalkan itu bukan produksi 

dari Metro TV, itu hanya sebuah 



 
 

kreasi dari pengambil gambar itu, 

makanya tidak ada halaman 

khusus untuk video itu.” 

 

F.4 Apakah produk yang dihasilkan dari kegiatan citizen journalism dapat 

membantu produksi berita di mainstream media?Mengapa? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Membantu produksi pasti, 

karena tidak semua kejadian 

bisa kita liput, dari situlah yang 

kemudian berita-berita penting 

bisa terbantu membantu, entah 

bisa jadi headline atau hanya 

jadi pemanis tapi yang pasti 

dari situlah bisa dilakukan 

proses untuk menggali 

beritanya.” 

M. Ariful Huda: 

“Bisa.” 

2. 

 

  

Hari Istiawan: 

“Iya membantu, seperti akurat, 

objektif kadang kan berita 

karya jurnalistik professional 

kan ada yang tidak objektif.” 

Mokhamad Taufik: 

“Sudah membantu” 

3. Yatimul Ainun: 

“Yang jelas bisa membantu, 

karena media tidak akan 

memuat berita yang sudah 

dimuat oleh medianya. Artinya 

citizen journalism itu sesuatu 

pemberitaan yang tidak 

terpantau oleh media itu 

sendiri. Kalaupun sama-sama 

ada itu media akan lebih 

mengambil punya 

wartawanannya. Untuk 

menopang ketertinggalan tapi 

tetap dalam konteks bukan 

berita tapi masuk dalam rubrik 

citizen journalism, tidak asal 

ambil sebagai berita.”  

Mohammad Sofi’i: 

“Sangat membantu, kalau tidak 

ada informasi dan laporan dari 

masyarakat kita juga terkadang 

tidak tahu. Pikiran orang 

wartawan kok ngerti aja, padahal 

itu informasi dari masyarkat.” 

4. Bagus Suryo: Endang Sukarelawati: 



 
 

“Bisa.” “Bisa, karena kan memberi  

informasi , informasi yang 

kemudian ditindak lanjuti oleh 

wartawannya .” 

5. Eko Widianto: 

“Membantu, misalnya 

wartawan tidak semaunya 

fokus dalam suatu peristiwa 

tertentu dan tidak semua 

wartawan meliput semuanya, 

nah inilah bisa mengisi 

kekosongan yang tidak diliput 

oleh wartawan, misalnya bisa 

mensuport gambarnya. Jadi 

saling menguntungkan, citizen 

journalism sendiri ingin 

berintanya ditayangkan, karena 

ada suatu kebanggaan.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Sangat membantu memperkaya 

isi dari produk media, biasanya 

tetap disebut sebagai video amatir 

kiriman dari masyarakat.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Terkadang bisa, harus diakui 

bahwa kadang-kadang media 

mengambil informasi dari 

mereka, kadang mereka jadi 

informan pertama.” 

Eka Nurcahyo: 

“Jelas membantu, ada kejadian 

kita butuh foto, foto bisa kita 

muat, video bisa ditayangkan dan 

berita bisa digali, di media massa 

mereka hanya sebagai informan, 

karya merka tetap diberi initial 

video amatir atau foto istimewa 

(ist).” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Membantu, wartawan bisa 

menimbang mana yang hoak 

dan mana yang benar-benar 

berita. Sekarang ini berita yang 

menghampiri wartawan, 

contohnya bisa lewat twitter.” 

Bambang Sutejo: 

“Bisa, kalau media itu bisa 

memanfaatkan informasi yang 

diberikan masyarakat tadi itu 

sebagai informasi awal, yang 

dilaporkan masyarakat ke media 

tertentu, dimanfaatkan oleh media 

sebagai informasi awal, dan 

kemudian follow up untuk 

mendalami.” 

8. Neny Fitrin: 

“Bisa, tergantung pada 

kontribusi dia seperti apa.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

“Membantu, karena merupakan 

salah satu materi, mungkin 

wartawan tidak mengetahui suatu 

peristiwa, jadi bisa terbantu 



 
 

dengan informasi awal dari citizen 

journalism. Misalnya ada Bupati 

makan disuatu tempat dengan 

seseorang kemudian ada warga 

yang melihat, kemudian dia 

laporkan ke wartawan, kemudian 

wartawan mendalaminya.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Iya.” 

Sugeng Irawan: 

“Bisa, bisa membantu, kalau bisa 

semua pakai citizen journalism, 

malah dia oprasionalnya bisa 

ditekan, dia tidak perlu memberi 

transport wartawan, terima aja 

gitu.” 

 

G. Faktor pendukung citizen journalism dan Dampaknya dalam dunia 

jurnalistik 

G. Menurut pendapat anda, apakah citizen journalism masuk dalam ranah 

jurnalistik? Jika tidak lebih tepatnya disebut apa keberadaan citizen journalism 

dalam dunia jurnalistik? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Iya, kalau saya iya, karena 

mungkin memang secara 

produk tidak mendekati produk 

jurnalistik, tapi kan produk 

jurnalistik melalui proses 

pengerjaan yang panjang, 

namun citizen journalism masih 

bisa melakukakan beberapa 

tahap  yang itu masuk dalam 

kerja jurnalis, yang juga 

dilakukan oleh jurnalis” 

M. Ariful Huda: 

“Bisa, cuma di Indonesia menjadi 

sesuatu yang baru sehingga jarang 

orang yang memanfaatkan, 

padahal  sebenarnya itu lebih 

positif untuk mengimbangi berita-

berita yang ada di media massa. 

Lebih positif dalam memberikan 

pencerhan pada masyarakat 

seiring perkembangan media 

massa.” 

2. 

 

  

Hari Istiawan: 

“Iya, bisa karena prosesnya kan 

hampir sama dengan proses 

produksi karya jurnalistik di 

media mainstream. Karya 

jurnalistik dari citizen 

journalism bisa saja menjadi 

karya jurnalistik professional 

Mokhamad Taufik: 

“Namanya citizen journalism 

masuk dalam ranah jurnalistik, 

sudah memenuhi kaidah  

jurnalistik.” 



 
 

ketika itu dilakukan dengan 

konsistensi atau kontinyu, dan 

ada usnur-unsur kaidah 

jurnalistik atau standart karya 

jurnalistik yang secara umum 

dijadikan pedoman, saya pikir 

itu lebih karya jurnalistik dari 

pada info selebritis.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Kalau aktivitasnya masuk 

dalam lingkup pemberitaan 

mengabarkan, 

menginformasikan, tetapi kalau 

diteliti secara mendalam 

kelemahannya ya itu masih 

belum ada kriteria khusus dan 

masih banyak tulisan-tulisan 

dari citizen journalism yang 

memenuhi unsur-unsur secara 

penuh.”  

Mohammad Sofi’i: 

“Masuk dalam ranah jurnalistik, 

maknanya begini berita  

jurnalistik memuat unsure 

5W+1H, citizen journalism ada 

unsur-unsur diantara 5W+1H, 

entah itu siapa, mengapa, 

bagaiaman itu kan harus diolah 

lagi. Contoh ketika anda 

menyampaikan ada kebakaran 

kan sudah ada what 

(apa),bagaimana dan lain 

sebagainya kan  baru tugas kita 

menelusuri  itu, tapi minimal 

proses pemberian informasi sudah 

ada disitu.” 

4. Bagus Suryo: 

“Menurut saya kegiatannya 

sama dengan jurnalistik, dengan 

catatan informasi disampaikan 

dengan memerhatikan kaidah 

tersebut. Informasi yang tidak 

memenuhi kaidah jurnalistik 

saya sebut sebagai informasi 

yang tidak memiliki nilai 

lebih.".” 

Endang Sukarelawati: 

“Belum, tidak tahu tergantung 

aturannya nanti,  bisa dimasukkan 

atau tidak, kalaupun masuk 

nantinya harus memenuhi kaidah 

dan aturan jurnalistik yang 

berlaku. Bisa dibilang itu 

informasi gitu aja bukan 

jurnalistik, bukan masuk 

jurnalistiknya, informasi dari 

masyarakat.” 

5. Eko Widianto: 

“Menurut saya iya, karena 

hampir sama tugas-tugasnya, 

cara dia bekerja, bagaimana dia 

proses mengambil dan mencari 

berita, prosesnya kan hamper 

sama, hanya ini prosesnya 

dilakukan secara individu oleh 

masyarakat. Kalau menurut 

Sylvianita Widyawati: 

“Sudah diakui setidaknya 

diakomodir oleh media, masuk 

ranah jurnalistik, meskipun 

ranahnya masih dasar, setidaknya 

member sajian informasi 

meskipun kadang pendalamannya 

kurang.” 



 
 

saya ini adalah suatu kekuatan 

jika ada minimal capacity 

building bagi pelaku.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Tidak, karena  tidak mecakup 

pada definisi jurnalistik itu 

sendiri, padahal mungkin 

citizen journalist itu sangat luar 

biasa, mereka menjadi 

wartawan, mereka menjadi 

editor, menjadi fotografer, 

menjadi sekaligus menjadi 

publisher kalau itu lewat blog, 

tapi tetep belum dianggap 

jurnalistik. Lebih tepatnya 

disebut laporan dari warga.” 

Eka Nurcahyo: 

“Citizen journalism tidak bisa 

masuk ranah jurnalistik. Hanya 

orang yang diakui oleh industri 

pers yang bisa. Selama dia tidak 

masuk industri pers tidak bisa 

dikatakan sebagai jurnalis, 

meskipun dia menulisnya bagus 

tapi tidak disiarkan oleh penerbit 

pers  itu bukan karya jurnalis.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Tidak, karena tidak bisa 

menjamin karena citizen 

journalism tidak ada aturan dan 

standarisasi baku.” 

Bambang Sutejo: 

“Masuk ya asalkan, asalkan 

memenuhi kaidah-kaidah, 

termasuk ini bentuknya kan tadi 

macem-macem, opini bisa, surat 

pembaca bisa, laporan dari 

penulis lepas bisa, atau mereka 

menyampaikan lewat radi, atau 

kalau tidak bisa menyampaikan 

lewat media tidak bisa .” 

8. Neny Fitrin: 

“Bisa iya bisa tidak. Dikatakan 

iya jika sumbangan kontribusi 

dia sesuai dengan visi dan misi 

dari media massa. Bisa Tidak 

jika kontribusi bertentangan 

dengan visi dan misi, atau 

ketentuan media, maka mereka 

akan sulit untuk memembus 

media.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

“Bisa, karena ini muncul karena 

adanya perkembangan teknologi. 

Munculnya ranah citizen 

journalism dipengaruhi oleh 

adanya kemunculan teknologi.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Iya AJI kan mengakui itu 

dalam kongres masuk dalam 

kebebasan informasi, kan 

melihat undang-undang apa 

Sugeng Irawan: 

“Semuanya kan berita, jurnalis 

semua, cuma jurnalis yang tidak 

terdidik itu terlalu ekstrim, jadi 

jurnalis yang tidak mengikuti 



 
 

mengakui atau tidak. Kalo 

menurtuku bukan, jurnalistik 

kan diatur selain pengertian 

dasar, juga diatur undang-

undang  negaranya citizen 

journalism itu kan kadang 

hanya sebatas informasi, 

pendapat pribadi, curhat, yang 

tidak selalu bisa dimintai 

pertanggung jawaban. Kalau 

kita, wartawan memiliki 

pertanggung jawaban moral, 

publik, dan hukum. Apakah 

Citizen itu ada disitu saya 

belum tahu.” 

kode etik jurnalistik. Kalau 

kateogori berita dia masuk, 

tergantung medianya.” 

 

G.2.  Apakah manfaat citizen journalism bagi dunia jurnalistik? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohammad Irfan Anshori: 

“Dari sisi media terbantu secara 

konten, isi yang dikirimkan bisa 

lebih menjual dari pada yang 

kita tulis atau kita dapatkan, 

meskipun hanya sebagai 

pelengkap tapi itu bisa 

membantu. Untuk masyarakat 

sendiri merupakan edukasi, 

mengenai bagaimana mereka 

bisa melaporkan peristiwa yang 

ada disekitar mereka dengan 

cara mereka sendiri, tidak 

sempurna pasti, tidak bagus iya, 

tapi sudah ada proses yang 

mereka lalui, ketika mereka 

mengalami sekali enak maka 

mereka akan terus melakukan. 

Sebuah hal yang menarik, 

mereka bisa langsung 

menginformasikan pada 

masyarakat yang lain, edukasi 

informasi, cara menulis atau 

membuat berita yang benar.” 

M. Ariful Huda: 

“Itu lebih bisa menjadi 

penyeimbang dan control bagi 

media massa yang sudah ada, 

contohnya seperti ini kejadian 

apapun karena sifatnya tidak ada 

kepentingan apapun, dia akan 

menyampaikan informasi apa 

adanya, berbeda dengan media 

terkadang kan punya kepentingan 

sehingga dia mengkonstruk berita 

itu sesuai dengan visi dan misi.” 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Hari Istiawan: 

“Manfaatnya sangat besar, 

Mokhamad Taufik: 

“Manfaatnya jelas, kita pekerja 



 
 

misalnya peristiwa-peristiwa 

besar yang terjadi seperti 

gedung WTC, Tsunami Aceh 

kemudian leakan bom dan 

sebagainya sering kali 

memunculkan karya amatir dari 

warga sekitar, cerita-cerita 

mereka kesaksian mereka, 

rekaman mereka itu banyak 

yang ditampilkan media 

mainstream. Kadang warga itu 

kan yang pertama menjadi saksi 

atau berdekatan dengan lokasi, 

media dengan keterbatasan 

personil akan sangat terbantu 

dengan citizen journalism, 

sehingga media kadang mau 

membeli karya mereka.” 

dengan undang-undang dan 

aturan, jadi pekerjaan enteng jika   

menganut citizen journalism.  Jika 

bekerja berdasarkan aturan itu 

bebannya akan berkurang.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Yang jelas merasa terbantu kan 

itu juga merupakan kepekaan, 

rasa kritis  atau kepedulian dari 

masyarakat mengenai suatu 

realitas yang tidak terpantau. 

Disamping untuk media itu juga 

membantu salah satu 

pencerdasan, memberikan 

pengetahuan dan pemahaman 

pada masyarakat. Cuma 

kedepan perlu diatur lebih 

selektif lagi, ada aturan-aturan 

dan kode etik tersendiri dalam 

konteks penulisan dan 

sebagainya .”  

Mohammad Sofi’i: 

“Itu akan memperkaya informasi, 

akan mendekatkan dengan 

masyarakat, kalau Koran kita 

dekat dengan msayarakat 

otomatis produk-produk kita akan 

juga akan semakin dikenal, 

gimana aku menulis berita bagus 

kalau beritaku sendiri tidak 

dibaca orang podo karo gero 

kan?.” 

4. Bagus Suryo: 

“Manfaatnya menambah 

informasi pembanding. Selain 

itu memberikan informasi yang 

tidak bisa dijangkau wartawan 

di perusahaan pers.” 

Endang Sukarelawati: 

“Banyak sebenarnya, informasi 

awal, data awal untuk sebuah 

berita.” 

 

5. Eko Widianto: 

“Saling kerjasama, saling 

menguntungkan, ada informasi 

Sylvianita Widyawati: 

“Membantu memberi sajian info 

dari sudut pandang yang 



 
 

awal yang bisa ditindak lanjuti.” berbeda.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Manfaatnya banyak, mereka 

bisa menyuplai informasi, bisa 

menjadi pembanding informasi, 

misalnya wartawan ngomong 

gini dan warga ngomong gini, 

mungkin bisa di combine, atau 

warga menemukan sesuatu yang 

kemudian bisa diverifikasi 

ulang oleh wartawan.” 

Eka Nurcahyo: 

“Manfaatnya membantu memberi 

informasi, bisa sebagai 

narasumber, membantu mengisi 

ruang kolom yang disediakan  

untuk citizen journalism .” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“1. Informatif (sebagai salah 

satu sumber informasi), 

walaupun kadang sebagai 

sumber informasi yang pertama 

tapi tetap harus dicari 

kebenarannya 

     2.  Interaktif, jadi media 

massa mengetahui pendapat dan 

mendapat feedback dari pelaku 

citizen journalism ini.” 

Bambang Sutejo: 

“Ya sebagai pengayaan, sebagai 

pelengkap sumber informasi, 

artinya sumber informasi tidak 

harus dari lembaga resmi. Artinya 

lembaga resmi seperti lembaga 

kepolisian, lembaga statistic, 

perbankan, dari masyarakat juga 

bisa.” 

8. Neny Fitrin: 

“Bisa berpartner, dengan 

hubungan partner kan ada 

komunikasi, jadi bisa dijadikan 

kontributor.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “1. Tulisan-tulisan berita yang 

ada makin variatif, tidak stagnan, 

salah satu masukkan bagi 

produksi berita. Misalnya: banjir 

yang terjadi disini, penyakit 

muncul ini ini ini, citizen tau 

persis kemudian melaporkan 

kondisi 

2. Tulisan makin menyentuh, 

karena terkadang citizen 

journalism merupakan pelakunya 

sendiri.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Banyak, terutama manfaat 

informasi.” 

Sugeng Irawan: 

“Sangat bermanfaat, media yang 

beneran yang punya ijin akan 

tertinggal dengan citizen 



 
 

journalism ini karena mereka 

semakin berani, mereka bisa 

ngeritik presiden, kalau kita yang 

menulis seperti itu sudah 

diperingatkan.” 

 

 

G.3.  Apakah adanya citizen journalism merupakan wujud kemajuan atau 

malah kemunduran bagi dunia jurnalistik? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Kemajuan, karena citizen 

dulu belum ada, jika ada 

kiriman video itupun kiriman 

video lucu saja. Kalau 

sekarang video yang 

dikirimkan itu berupa video 

amatir yang memiliki news 

value yang bagus, begitu pula 

dengan artikel juga bisa 

meskipun masih ada unsur 

opininya, dulu saya pernah 

mendapatkan kiriman tentang 

nama Malang di Belanda dan 

itu menurut saya juga bisa 

menambah wawasan bagi 

jurnalis.” 

M. Ariful Huda: 

“Kemajuan dalam dunia 

jurnalistik, karena disitu citizen 

journalism lebih banyak informasi 

yang tergali dan masyarakat diberi 

kebebasan untuk menyampaikan 

ide, gagasan, dan informasi secara 

luas. Kehadiran citizen journalism 

ini kan bisa memecah kebuntuan 

dari pemberitaan-pemberitaan 

jurnalistik yang selama ini 

mungkin kurang begitu dipercaya 

oleh masyarakat karena ada 

kepentingan-kepentingan tertentu, 

misalnya banjir , jika media itu 

memiliki kepentingan tertentu dia 

tidak akan bilang banjir dengan 

apa adanya, berbeda dengan citizen 

journalism yang tidak memiliki 

kepentingan apapun maka dia akan 

menyampaikan secara apa adanya, 

meluap dengan ketinggian satu 

meter masuk kerumah-rumah dan 

sebagainya, dia akan ngomong 

dengan bebas.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Saya pikir itu kemajuan, 

artinya yang selama ini warga 

masyarakat sebagai pendengar 

atau pembaca saja dan kadang 

juga tidak puas dengan 

pemberitaan mainstream yang 

terkadang tidak berimbang 

Mokhamad Taufik: 

“Sebenarnya membantu, jadi 

kemajuan jurnalistik.” 

 

 



 
 

sehingga adanya citizen 

journalism memberikan ruang 

bagi mareka untuk 

memberikan pandangan yang 

lain atau tulisan yang berbeda 

dari media mainstream yang 

kadang berbau kepentingan 

penguasa atau pengusaha.” 

 

 

 

 

3. Yatimul Ainun: 

“Kemajuan, yang dimaksud 

dengan disini intinya kan 

media itu membuat yang 

awalnya tidak tahu menjadi 

tahu, menyajikan realitas yang 

sebenarnya tanpa ada 

politisasi, tidak ada pemalsuan, 

tidak ada pembohongan 

publik, untuk menimbulkan 

rasa peduli ini masyarakat 

sudah ada kemauan dan ini 

adalah slogan atau misi yang 

dibawa oleh media. Kalau 

masyarakat peduli menulis, 

memberikan informasi yang 

akurat dalam memberikan 

informasi itu akan membantu 

dalam mencerdaskan 

masyarakat. Kalau menurut 

saya bukan kemunduran 

karena tidak ada salahnya 

kalau orang semakin kritis atau 

semakin cerdas itu malah 

kemajuan.”  

Mohammad Sofi’i: 

“Kemajuan yang luar biasa, 

idealnya harus ada wadah yang 

tetep mewadahi karya mereka, 

Cuma pertanyannya industri pers 

kan kapitalis sekarang hitungan 

halaman harus jadi uang, jadi tidak 

mau membuang-buang halaman.” 

4. Bagus Suryo: 

“Itu Kemajuan.” 

Endang Sukarelawati: 

“Saya pikir sebuah kemajuan, 

karena masyarakat sudah berani 

mengungkapkan, berani member 

informasi. Kalau dulu kan ada 

informasi, misalkan informasi 

pembangunan, yang dikorupsi, 

atau tidak sesuai, itu dulu kan sama 

sekali tidak berani, sekarang kan 

bisa mengungkapkan lewat media, 

ada yang mengungkapkannya 

dengan citizen journalism, ada 



 
 

yang lewat media, ada yang person 

to person, ada yang memberikan 

informasi langsung pada 

wartawan, banyak cara.” 

5. Eko Widianto: 

“Kemajuan, apalagi adanya 

new media, siapaun bisa 

menulis misalnya blogger-

blogger itu bisa menulis apa 

saja, misalnya ada sponsor itu 

bisa menjadi pekerjaan ini 

untuk yang blogger.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Kemajuan, masyarakat diberi 

kesempatan belajar untuk menulis 

di media, tentang informasi yang 

mereka dapatkan, kadang-kadang 

mereka memiliki informasi yang 

mereka dapatkan.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Wah kemajuan banget. Dulu 

sumber informasi dikuasai 

media mainstream sekarang 

warga bisa memproduksi berita 

sendiri, sehingga penikmat 

informasi , warga 

pengkonsumsi punya banyak 

pilihan dengan kehadiran 

warga yang menjadi pelapor.” 

Eka Nurcahyo: 

“Kemajuan, dengan citizen 

journalism bisa membangun 

jaringan sebanyak mungkin 

sehingga informasi akan mudah 

dengan cepat diterima oleh industri 

pers.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Kemajuan, jadi tidak harus 

terpaku dengan kita mencari 

info, namun informasi kini bisa 

datang kepada wartawan.” 

Bambang Sutejo: 

“Saya kira Kemajuan karena 

memanfaatkan seluruh channel 

informasi, tinggal yang seharusnya 

jadi perhatian publik itu adalah 

setiap orang yang memerankan 

dirinya sebagai citizen journalism 

menyampaikan informasi yang ada 

itu harus menyampaikan bekal, 

untuk memenuhi kaidah-kaidah 

jurnalistik yang ada. satu, apa yang 

disampaikan harus betul-betul 

fakta tidak opini; yang kedua, jelas 

akuntabilitas, kalau saya 

melaporkan sesuatu harus jelas 

tidak menimbulkan benturan 

kepentinngan dalam arti begini 

opini, jadi saya tidak cocok dengan 

si a, ketika si a melakukan sesuatu 

yang baik tapi saya 

menyampaikannya sesuatu yang 



 
 

negatif. Tapi apa ini diketahui oleh 

orang yang melakukan citizen 

journalism ini yang jarang, karena 

sah-sah saja orang melaporkan 

kejelekan padahal faktanya tidak 

itu sah, sah bagi dia, tapi ini tidak 

boleh terjadi, jadi pahit manis 

harus dilaporkan pahit dan manis 

tidak boleh ketika orang 

mengatakan pahit kita melaporkan 

manis, ini tidak boleh seperti itu.” 

8. Neny Fitrin: 

“Kemajuan, karena media 

Indonesia saat ini beberapa 

sudah industri dan mengarah 

pada bisnis, maka adanya 

citizen journalism bisa 

mengakomodasi berita-berita 

yang tidak dapat 

terakomodasi.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “Kemajuan, akan lebih 

melengkapi, namun dengan catatan 

tidak asal diterima gitu aja sebagai 

referensi.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Menurutku sih bukan 

kemajuan atau kemunduran 

sama dengan produk evolusi, 

jadi ketika apakah lehernya 

jerapah itu makin panjang itu 

karena kemajuan jawabannya 

bukan, karena dia butuh itu 

untuk makan, misalnya gitu 

sama ketika adanya citizen 

journalism itu adalah tuntutan 

atau produk evolusi.” 

Sugeng Irawan: 

“Kemajuan, mengikuti era 

perkembangan jaman, semakin 

terbuka, kalau Indonesia sudah 

tertinggal , luar negeri Amerika itu 

sudah berapa tahun lalu karena 

memang ejarah jurnalistik juga 

dari sana, ya kita tertinggal 

sepuluh tahun lah.” 

 

 

 

G.4. Faktor apa saja yang menjadi penyebab kemunculan citizen 

journalism menurut anda? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“1.  Pasti teknologi, dulu tidak 

ada video sekarang ada video 

dan internet mengalami 

perkembangan cukup pesat 

M. Ariful Huda: 

“Mungkin karena keinginan setiap 

orang untuk menyampaikan 

informasi itu yang pertama, 

kemudian yang kedua, tidak 



 
 

sehingga orang-orang bisa 

termotivasi untuk berkarya, 

mungkin dulu hanya video 

amatir atau opini, namun 

sekarang lebih bervariasi 

dengan waktu yang lebih 

singkat 

2. Perkembangan jaman, 

proses globalisasi 

mempengaruhi informasi yang 

luas yang harus kita dapatkan. 

Kalau tidak kita akan tergerus. 

Informasi tidak hanya ada di 

kota, namun di desa juga ada 

dan mungkin lebih bagus dan 

humanis 

3. Keinginan kita sendiri 

untuk mencoba sesuatu yang 

baru  

4. Mungkin tambahan, 

Kekuatan media yang makin 

besar pasca tahun 1999 yang 

sampai sekarang masih jadi 

leading untuk membuat opini 

seseorang. Baik itu masuk 

dalam bentuk opini atau 

sebuah berita. Pasti sedikit 

banyak akan terpengaruh oleh 

media itu, karena pengaruh 

kekuatan tadi maka muncullah 

citizen journalism. Media 

sekarang tidak hanya 

melakukan teori peluru, tapi 

bagaimana kemudian kita 

kemudian bisa mempengaruhi 

orang lain melalui media. 

Saya belum tahu ini ada 

teorinya atau tidak, karena 

saya cek sampai sekarang 

belum ada. Intinya sekarang 

masyarakat bisa 

mempengaruhi masyarakat 

melalui media yang ada 

namun dilihat skala medianya 

terwadahinya beberapa ide dan 

gagasan masyarakat di media, dan 

yang ketiga mungkin yang ekstrim 

mungkin sudah tidak percaya 

dengan media.” 



 
 

seperti apa, ini sepertinya 

teorinya belum ada.” 

 

2.  Hari Istiawan: 

“Tidak terlepas dari kemajuan 

teknologi yang saat ini sangat 

pesat, adanya hanpdhone, 

internet sebagai media baru, 

jadi orang bisa menulis diblog 

pribadinya, di facebook, 

twitter dan lain sebagainya 

orang semakin bebas 

mengeluarkan aspirasinya dan 

dibaca oleh public, sehingga 

ini kadang media yang sudah 

ada ketinggalan info dengan 

media maya jadi mau tidak 

mau mainstream media harus 

menyediakan rubric untuk 

menampung aspirasi 

masyarakat.” 

Mokhamad Taufik: 

“Karena banyak wartawan yang 

bekerja tidak sesuai dengan aturan, 

jadi perlu diatur.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Banyaklah, contoh misalkan 

tidak terpantau atau malah 

tidak dipantau oleh media, 

atau malah menjadi sebuah 

kekecewaan dari suatu 

pemberitaan yang selalu luput 

dari media, sehingga warga 

berinisiatif menuliskan 

pemberitaan sendiri karena 

dinilai penting untuk 

disampaikan. Tetapi bisa juga 

tidak demikian tapi karena 

perkembangan masyarakat, 

terkait dengan perkembangan 

teknologi, jadi makin cepat 

mengirim media, dan itu 

cukup memabntu itu 

merupakan distribusi dan 

merupakan transformasi juga.”  

Mohammad Sofi’i: 

“Keterbukaan informasi publik, 

sarana informasi yang demikian 

berkembang,terutama  dalam hal 

teknologi  dan informasi. Kenapa 

berkembang karena dulu awal 

karirku masih pakai computer 

jangkrik, terus berkembang jadi 

windows, kemudian ada internet 

kemudian ada fecebook dan twitter 

itu adalah sebuah perkembangan IT 

yang luar biasa.” 

4. Bagus Suryo: 

“Sebab utama kemajuan 

Endang Sukarelawati: 

“Karena kemajuan cara berfikir 



 
 

teknologi dan regulasi dengan 

adanya kebebasan 

berpendapat, dan keterbukaan 

informasi publik.” 

masyarakat kita yang berbeda dari 

masyarakat yang sebelumnya, 

masyarakat yang sekarang lebih 

berani lebih cerdas.” 

 

5. Eko Widianto: 

“Reporter tidak bisa 

menjangkau peristiwa setiap 

saat sementara warga ka nada 

disitu. Kemungkinan juga ada 

kegalauan dari masyarakat 

yang tidak percaya dengan 

berita-berita mainstream 

media jadi dia ingin menuslis 

sendiri infromasinya.” 

Sylvianita Widyawati: 

“Meningkatnya minat masyarakat 

terhadap kegiatan menulis, 

keterbukaan member informasi, 

diapresiasi oleh media massa 

meskipun tidak semua media 

massa.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Kemajuan teknologi, untuk 

mempublish informasi kan 

sekarang mudah. Selanjutnya 

mungkin tidak puas dengan 

media, yang mungkin hanya 

mengambil berita yang 

dianggap penting dan menarik 

oleh media, sementara 

mungkina da informasi-

informasi penting kemudian 

dipublish sendiri oleh citizen 

journalist.” 

Eka Nurcahyo: 

“Penyebabnya, Orang yang suka 

menulis namun sulit keterima di 

industri pers sehingga 

memunculkan citizen journalism. 

Tidak adanya regulasi SIUPP, dulu 

waktu orde baru dibatasi oleh 

SIUPP sehingga semua orang tidak 

selalu bisa menjadi wartawan, 

dijaman informasi dan 

perkembangan teknologi serta tidak 

adanya regulasi SIUPP menjadi 

sebab munculnya citizen 

journalism, dan mendorong orang 

menjadi jurnalis serta mendirikan 

industri pers.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“1. Teknologi, media on line 

yang semakin berkembang, 

adanya gadget, video, BB, HP, 

kamera 

     2. Tingkat intelektual 

masyarakat yang semakin 

maju 

     3. Media massa yang mulai 

menyediakan wadah untuk 

citizen journalism, misalnya 

Bambang Sutejo: 

“ Keterbatasan informasi dari 

penyalurannya, jadi keterbatasan 

saluran informasi yang 

dimanfaatkan itu. Dulu ketika 

belum marak citizen journalism ini, 

orang yang ingin melaporkan 

seolah-olah orang harus 

melaporkan sesuatu melalui 

lembaga media, radio, Koran, 

tertentu. Sekarang bebas, jadi 

keterbatasan ruang saluran 



 
 

televisi, pelaku citizen 

journalism bisa mengirimkan 

video amatir, cetak juga 

menyediakan ruang untuk 

pembacanya, media on line 

juga sekarang menyediakan 

ruang untuk artikel, berita,foto 

maupun video.” 

 

menyampaiakn fakta yang ada 

dilapangan. Jadi seolah-olah 

meredamnya konflik tertentu itu 

karena tidak terciumnya oleh 

media. Kalau sekarang kan 

euphoria jadi dengan kebebasan 

informasi, jadi dengan keterbukaan 

informasi dengan salurannya, jadi 

mendorong masyarakat untuk 

menjadikan dirinya sebagai 

penyampai informasi. Ini banyak 

dimanfaatkan kalangan muda muda 

yang melek media, jadi mereka 

akan mengeksploitasi kapasitas dari 

saluran media yang ada.Tapi yang 

menjadi kelemahan adalah tidak 

diimbangi oleh adanya 

akuntabilitas.” 

8. Neny Fitrin: 

“Masyarakat yang tidak puas 

dengan media, jadi banyak 

masyarakat yang membuat 

media sendiri, di Indonesia 

media citizen mulai marak 

sekitar tahun 1990 an sejak era 

internet.” 

Sapteng Mukti Nunggal: 

 “Banyak permasalahan yang luput 

dari pandangan wartawan dan ini 

mendorong untuk melakukan 

citizen journalism, namun bukan 

dalam bentuk tekanan. Citizen 

tidak peduli itu ditanggapi atau 

tidak, dia menuangkan apa yang ia 

rasakan dan apa yang dia tuangkan 

itu kadang menjadi bahan 

pertimbangan bagi para pengambil 

kebijakan.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“One man one perception, 

mainstream tidak bisa 

menjangkau seluruh 

masyarakat, dan setiap 

individu kan ditakdirkan untuk 

membutuhkan informasi. 

Informasinya yang bagaimana 

itu kan yang menjadi 

persoalan lain.” 

Sugeng Irawan: 

“Perkembangan jaman, 

perkembangan teknolgi, 

perkembangan pemerintahan, kalau 

dibilang ikut-ikutan itu juga terlalu 

ekstrim.” 

 

 



 
 

G.5.  Apa saja dampak yang ditimbulkan dari keberadaan citizen 

journalism bagi dunia jurnalistik menurut anda? 

No.  Aktifis AJI Aktifis PWI 

1.  Mohammad Irfan Anshori: 

“Positifnya, bagi media, tidak 

semua peristiwa bisa dijangkau 

oleh wartawan, kebanyakan 

wartawan tahu peristiwa 

setelah kejadian, justru kadang 

orang-orang disekitar yang 

paham. Tapi juga tidak semua 

orang paham citizen 

journalism. Kalau dampak 

negatifnya misalnya di FB atau 

twitter ada grup yang 

menyampaikan informasi, 

informasi tersebut belum tentu 

benar, terutama dari segi 

tulisan. Kalau di media besar 

ada filterisasi, di FB maupun 

twitter ataupun blog itu masih 

belum ada sortir dan 

masyarakat pasti akan 

terpengaruh. Alangkah lebih 

baik kalau kita mabil jalan 

tengah jika foto kejadian yang 

disampaikan itu akan menjadi 

autentik, no picture sama 

dengan hoak kan?.” 

M. Ariful Huda: 

“Dampaknya positif, sebagai 

pencerahan bagi masyarakat itu 

positif, tapi mungkin bagi media 

jika bisa memanage dan bermitra 

dengan citizen journalism juga 

akan lebih bagus medianya. Saya 

Cuma ingin mengatakan citizen 

journalism bukan sebagai momok. 

Negatifnya informasi apa adanya, 

dan mungkin informasi belum 

tentu bisa dipertanggung 

jawabkan, karena mungkin mereka 

belum memahami kaidah-kaidah 

jurnalistik.” 

2.  Hari Istiawan: 

“Positifnya, membantu media, 

kadang warga lebih dulu 

mendapat berita terlebih dulu 

dari pada wartawan, 

melengkapi karya, adanya 

pandangan yang berbeda dari 

warga terhadap berita yang 

sama. Kalau sisi negatifnya 

mungkin warga yang tidak 

dibekali oleh kode etik dan 

kaidah jurnalistik yang ada 

seringkali menyampaikan 

informasi yang bias antara 

opini dan fakta.” 

Mokhamad Taufik: 

“Postifnya makin banyak orang 

mengetahui berita itu psositifnya , 

karena ada ketebatasan 

kemampuan oleh wartawan ketika 

ada peristiwa-peristiwa yang 

misalnya sulit dijangkau oleh 

wartawan kemudian ada orang-

orang yang disekitar lokasi 

peristiwa  itu kemudian mampu 

mengggali berita dan kemudian 

menyampaikannya kepada orang 

lain. 

Sisi negatifnya sekarang banyak 

orang kemudian yang mengaku 

wartawan ketika dia sudah mampu 



 
 

menyampaikan hal-hal  yang 

memuat nilai berita yang 

dubutuhkan publik.” 

3. Yatimul Ainun: 

“Menurut saya positifnya, 

kebebasan menyampaikan 

informasi selama itu tidak 

menyalahi aturan perundang-

undangan yang ada, undang-

undang pers atau kode etik 

jurnalistik. Kalau negatifnya 

menurut saya, kadang-kadang 

dalam pemberitaannya itu 

bersifat subjektifitas, maka 

antisipasi agar tidak 

didominasi oleh negatifitas 

maka media dia harus lebih 

selektif.”  

Mohammad Sofi’i: 

“Akan memperkaya ranah 

informasi jadi informasi tidak akan 

mengenal sekat dan batas, sehebat-

hebat media ditutup, masih ada 

media lain yang akan lolos dalam 

hal ini internet, jadi ketika 

informasi  di televise tidak, ada di 

Koran tidak ada, tapi di internet 

akan tetap ada, karena masyarakat 

mengaktualisasikanya disitu. 

Dampak negatifnya, informasi 

yang berkembang pesat akan 

menimbulkan dampak social dan 

budaya, contoh, informasi yang 

sedemikian bebas tentang aib 

orang, itu sudah tidak ada batas.” 

4. Bagus Suryo: 

“Apa saja dampak dari 

keberadaan citizen journalism 

dalam bagi jurnalistik? (bisa 

dampak postifif ataupun 

negatif pak) Dampaknya 

menambah pengetahuan, 

informasi, dan tentunya peran 

serta masyarakat dalam 

menyampaikan informasi. Itu 

yang positif. 

Negatifnya, semua orang bisa 

mengaku jadi wartawan. 

Celakanya, mengaku sebagai 

wartawan perusahaan pers 

tertentu kemudian ikut liputan 

keluar-masuk kantor instansi. 

Selain itu informasi yang 

disampikan secara tidak utuh 

menjadi rawan menyesatkan.” 

Endang Sukarelawati: 

“Dampak postifnya juga ada, 

negatifnya juga ada. Positifnya, 

masyarakat bisa tahu dunia  yang 

ada disana, pembangunan yang 

ada disana, keluhan masyarakat 

yang ada disana, maupun keluhan 

dalam hal apapun. Negatifnya, kan 

tidak semua orang seneng 

diungkap di media, misalkan 

fasilitas publik, fasilitas umum 

yang pelayanannya jelek kemudian 

di tulislah di media, kemudian ada 

yang tidak senang. Tapi negatif itu 

disbanding aspek psotifnya lebih 

banyak aspek positifnya, dengan 

begitu kan bisa memperbaiki  

kinerja, bisa memperbaiki 

kekurangan-kekurangan itu.” 

 

5. Eko Widianto: 

“Sebuah tantangan supaya 

wartawan ini bisa bekerja 

Sylvianita Widyawati: 

“Bagi pelaku citizen journalism 

media dapat menampung tulisan 



 
 

secara maksimal dan 

professional, tidak asal-asalan, 

jika citizen journalism 

memiliki mutu kaualitasnya 

sudah bagus, maka jurnalis 

juga harus lebih bagus. 

Ancaman itu masih terlalu 

panjang saya pikir, tidak 

langsung pekerjaan wartawan 

akan hilang karena mereka 

hadir.” 

mereka, menjadi tempat bagi 

mereka dalam mengapresiasikan 

tulisan mereka, sedangkan dari 

media menyortir informasi yang 

masuk jadi informasi sudah dipilah 

mana yang layak dan mana yang 

tidak, sehingga tidak saling 

merugikan kedua belah pihka, baik 

si citizen journalism maupun 

media yang memuat tulisan 

mereka.” 

6.  Wahyu Nurdianto: 

“Dampaknya semakin banyak 

informasi yang bisa 

dikonsumsi oleh warga, 

semakin banyak juga orang 

yang mengumpankan 

informasi. Kalau berbicara 

dampak pasti ada dua postifif 

dan negatif, bisa menjadi 

positif kalau informasi itu 

memang penting, seperti waktu 

gempa Yogya, waktu Merapi, 

gempa Nias, itu kan 

sebenarnya dipasok dari orang-

orang di lapangan bukan 

wartawan, warga saling 

mengumpulkan, 

menginformasikan, disini 

kekurangan nasi, disini 

kekurangan masker, dampak 

positifnya ya seperti itu. Kalau 

negatifnya ya banyak, kadang-

kadang informasinya ngawur, 

salah seratus persen, 

informasinya tidak jelas. Kalau 

kamu bilang anarkhi ya 

mungkin isa ketika informasi 

informasinya menyesatkan, 

contoh ketika ditulis di 

kampung ini si anu membakar 

Qur’an atau membakar injil, 

Masyarakat di Balaikota 

membakar bendera merah 

putih, padahal tidak ada 

Eka Nurcahyo: 

“Dampaknya, muncul wartawan-

wartawan abal-abal dan bisa saja 

untuk membuat anarkhi 

informasi.” 



 
 

kejadiannya, masyarakat sudah 

ngamuk sudah berkumpul 

mungkin sangking bagusnya 

dia mempublish. Atau malah 

mungkin informasi kayak 

kemarin itu, pemenggalan 

kepala di Mesuji itu, itu kan 

memperkeruh suasana, ternyata 

akhirnya kan ketahuan bahwa 

itu tidak orisinil. Itu kan 

campuran meskipun 

pemenggalannya ada, tapi kan 

bikin orang panas juga kan.” 

7. Dyah Ayu Pitaloka: 

“Positifnya untuk dunia 

jurnalistik, membuat karya 

jurnalistik lebih valid, lebih 

beragam, lebih kaya cerita dari 

informasi yang didapatkan. 

Untuk media, harus lebih 

cerdas dari pada pembaca, 

karena media menjadi panutan  

dari citizen journalism. 

Indikator keberhasilan lebih 

terasa ketika ada citizen 

journalism. Untuk para pelaku 

citizen journalism, pelaku juga 

tidak boleh asal ucap, tidak 

asal up load, walaupun bukan 

awak media tapi palaku 

harusnya lebih sadar informasi 

dan tidak sembarangan dalam 

menginfokan sesuatu. Untuk 

masyarakat, orang lebih pinter 

dan selektif, jika salah 

ngomong saja ada tuntutan 

hukum jadi mereka lebih sadar 

bahwa informasi tidak asal 

ngomong, jadi mereka lebih 

intelektual.” 

Bambang Sutejo: 

“Bisa positif bisa negative. 

Postifnya, informasi awal yang 

disampaikan publik bisa jadi 

sumber awal yang di follow up ini, 

justru bagi media bisa menulis in 

depth atau tulisan yang lebih 

dalam dari laporan masyarakat. 

Kalau negatifnya, kalau informasi 

yang disampaikan oleh publik 

tidak termuat ini bisa ditinggalkan 

oleh publik. Contohnya ada radio 

Makobu, radio Kutilang, terus ada 

Radio Pionir, radio Citra pro tiga.” 

8. Neny Fitrin: 

“Sampai saat ini dampak pada 

media sendiri  belum ada, 

Sapteng Mukti Nunggal: 

“Positifnya, bagi perkembangan 

media, media makin bervariatif 



 
 

secara oplah penjualan belum 

ada. Namun yang jelas 

partsisipasi masyarakat  makin 

kuat. Ketertarikan  masyarakat 

untuk membaca media massa 

makin banyak. Selain itu 

membangkitkan greget 

masyarakat untuk 

menghasilkan produk yang 

punya nilai berita.” 

dan berkembang 

Negatifnya, mungkin bagi yang 

tidka bertanggung jawab bisa saja 

mengada-ngada.” 

9. Yosi Arbiantoro: 

“Dampak postif, masyarakat 

kan membantu cuma dalam 

praktiknya ini bisa positif bisa 

negatif, kalau keberadaannya 

ya positif.” 

Sugeng Irawan: 

“Liat dari materi yang dia tulis, 

kalau materi yang dia tulis 

menyinggung perasaan orang, liat 

orangnya dendam atau tidak siapa 

penulisnya, semua ya ada resiko. 

Dari pembaca kalau pembaca suka 

ya dianggap postif kalau tidak 

suka ya kembali ke pembaca. 

Kalau di era seperti ini ada 

positifnya, itu juga yang akan 

memacu wartawan sebagai 

competitor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 

Tabel 3.3 

Tabel Perbandingan 

Aspek citizen journalism Pandangan AJI Pandangan PWI 

A. Definisi citizen 

journalism: 

 

A.1 Bagaimana anda 

memaknai pengertian 

citizen journalism? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 Mengingat definisi 

tersebut, itu merupakan 

pendapat pribadi atau 

berdasar pada suatu 

referensi? 

 

 

 

Beberapa definisi citizen journalism 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Definisi citizen journalism 

tidak jauh-jauh dari definisi 

jurnalistik. 

2. Citizen journalism, berasal 

dari kata citizen dan 

journalism.  

3. Citizen journalism disebut 

juga dengan jurnalisme 

publik,  

4. Disebut juga dengan 

jurnalisme warga. 

 

 

 

Pendapat berasal dari pendapat 

pribadi, refrensi, dan diskusi. 

 

 

 

 

 

 

Beberapa definisi citizen journalism 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Citizen journalism journalism 

istilah yang mutlak dimiliki 

oleh wartawan. 

2. Citizen journalism merupakan 

jurnalisme rakyat. 

3.  Pers masyarakat dalam bentuk 

yang lebih sempit, dengan 

wilayah edar yang hanya 

terbatas. 

4. Citizen journalism adalah 

sebuah keterbukaan informasi. 

5. Kegiatan jurnalistik yang tidak 

mengambil  dari obyek.  

 

Pendapat pribadi, referensi, feel of 

experience (pengalaman), dan 

pandangan sebagai seorang praktisi. 

B. Ciri-ciri citizen 

journalism: 

 

B.1 Apa saja yang 

 

 

 

Beberapa ciri dari citizen journalism 

 

 

 

Beberapa ciri dari citizen journalism 



 
 

menjadi ciri-ciri citizen 

journalism menurut anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 Apakah yang menjadi 

kesamaan antara citizen 

journalism dengan 

kegiatan jurnalistik pada 

umumnya menurut anda? 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Tidak dilakukan oleh jurnalis 

professional yang bekerja 

dalam mainstream media. 

2. Dapat dilakukan semua 

orang. 

3. Disampaikan dalam sebuah 

rubrik khusus citizen 

journalism yang ada di 

mainstream media. 

4.  Ada identitas penulis  

5. Tidak harus kaidah dan unsur 

jurnalistik, 5W+1H (What, 

When, Who, Where, Why, and 

How). 

6. Berita cenderung kurang 

akurat 

7. Narasumber biasanya tidak 

compatible. 

8. Kurang memperhatikan 

aturan EYD dalam 

tulisannya. 

9. Berita bersifat tidak 

mendalam 

10. Gaya bahasa yang digunakan 

cenderung bebas. 

11. Informasi biasanya dekat 

dengan lingkungan dan intim 

dengan masyarakat  

12. Berita cenderung pada 

pandangan subjektif penulis. 

13. Berita disampaikan tidak 

untuk komersil atau bersifat 

sukarela. 

 

Antara citizen journalism dan 

kegiatan jurnalistik pada umumnya 

memiliki beberapa kesamaan yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Sama-sama melakukan 

proses kegiatan jurnalistik  

2. Sama-sama ada objek berita, 

pembaca dan media yang 

digunakan . 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Berita bersifat original. 

2. Dapat dilakukan oleh semua 

orang  

3. Orang yang bekerja dengan 

benar. 

4. Memberikan informasi tanpa 

tendensi apapun. 

5. Memanfaatkan media yang 

ada. 

6. Informasi faktual, langsung 

disampaikan apa adanya tanpa 

proses editing. 

7. Bersifat independen, tidak 

memikirkan aspek dan 

kepentingan tertentu. 

8. Lebih mudah dimengerti. 

9. Wilayah edar yang terbatas. 

10. Lebih kearah lingkungan. 

11. Tidak melalui proses 

keredaksian. 

12. Cenderung mengkritik, tidak 

untuk membangun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antara citizen journalism dan kegiatan 

jurnalistik pada umumnya memiliki 

beberapa kesamaan yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Sama-sama melakukan 

kegiatan jurnalistik atau 

reportase. 

2. Mencari informasi dan 

mengolah informasi itu 

3. Kegiatan citizen journalism 

adalah bagian dari kegiatan 



 
 

jurnalistik 

4. Citizen journalism juga 

membutuhkan referensi dalam 

proses jurnalistik. 

C. Bentuk-bentuk 

citizen journalism: 

 

C.1 Apa saja bentuk-

bentuk citizen journalism 

yang anda ketahui? 

 

 

 

Beberapa bentuk dari citizen 

journalism dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Artikel 

2. Artikel interaktif 

3. Video (video amatir). 

4. Suara (rekaman suara). 

5. Cerita. 

6. Berita 

7. Gambar (foto). 

8. Media anggota komunitas 

(seperti Kaskus dan lain 

sebagainya). 

9. Pemberitaan dijejaring sosial 

(blogger, skyper, tweeps, dan 

lain sebagainya). 

10. Semaunya penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa bentuk dari citizen 

journalism dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Surat pembaca. 

2. Artikel bukan 5W+1H 

3. Berita-berita lepas 

4. Video (biasanya dengan inisial 

video amatir). 

5. Foto (jika di media cetak foto 

yang berasal dari masyarakat 

umum diberi inisial ist atau 

istimewa). 

6. Karya dokumenter. 

7. Tajuk. 

8. Opini. 

9. Usul. 

10. Blog 

11. Tulisan-tulisan yang dibuat 

oleh para pakar. 

12. Pemberitaan di jejaring sosial  

13. Tidak ada batasan untuk 

bentuk tulisan 

D. Media citizen 

journalism: 

 

D.1 Menurut Anda, media 

apa sajakah yang 

digunakan dalam kegiatan 

citizen journalism? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa media yang digunakan 

dalam kegiatan citizen journalism 

antara lain sebagai berikut: 

1. Hampir semua media. 

2. Media cetak (Koran, majalah) 

3.  Media on line atau internet 

(jejaring sosial misalnya 

blog, twitter, facebook, dan 

lain sebagainya). 

4. Radio. 

5. Televisi. 

6. Kabar dari mulut ke mulut. 

 

 

 

Beberapa media yang digunakan 

dalam kegiatan citizen journalism 

antara lain sebagai berikut: 

1. Semua media. 

2. Media cetak (Koran, majalah) 

3. Media internet atau on line 

(blog, twitter, dan lain 

sebagainya). 

4. Televisi. 

5. Media Kampus (Koran 

kampus). 

 



 
 

 

 

 

 

D.2 Dari berbagai macam 

media yang digunakan 

dalam kegiatan citizen 

journalism tersebut, 

manakah yang paling 

sesuai menurut anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3 Melihat saat ini 

mainstream media 

memberikan ruang bagi 

para pelaku citizen 

journalism untuk 

menyampaikan informasi, 

menurut anda 

dikategorikan sebagai 

apakah ruang tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4 Apakah citizen 

journalism dapat menjadi 

partner atau malah 

menjadi saingan bagi 

mainstream media 

menurut anda? 

 

 

 

 

Media yang dianggap paling sesuai 

untuk digunakan dalam kegiatan 

citizen journalism dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Semua media sesuai 

tergantung suka 

menggunakan media yang 

mana. 

2. On line. 

3. Cetak (dengan space yang 

terbatas). 

4. Televisi. 

5. Radio. 

 

Beberapa istilah yang dapat 

digunakan sebagai sebutan bagi 

ruang untuk kegiatan citizen 

journalism dalam mainstream media 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Istilah tergantung media 

dalam memberikan nama  

Misalnya: 

a. MalangPost dengan Interaktif. 

b. Metro TV dengan Wide Shot. 

c. Kompas dengan Kompasiana. 

d. www.ongisnade.co.id dengan 

Tribun Arema. 

2. Jurnalisme publik. 

3. Aspirasi rakyat atau suara 

rakyat. 

4. Rubrik citizen journalism. 

5. Partner informasi. 

6. Ruang publik, ruang yang 

terbuka untuk semua orang. 

 

 

1. Partner 

2. Partner sekaligus sebagai 

tuntutan  

3. Partner sekaligus tantangan 

4. Partner sekaligus saingan 

bagi mainstream media. 

 

 

 

 

Media yang dianggap paling sesuai 

untuk digunakan dalam kegiatan 

citizen journalism dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Tergantung cara pandang 

media yang memberi ruang 

untuk kegiatan citizen 

journalism. 

2. Semua media. 

3. Internet atau media on line  

4. Media cetak  

5. Radio (Salah satunya dengan 

Suara Surabaya). 

 

Beberapa istilah yang dapat digunakan 

sebagai sebutan bagi ruang untuk 

kegiatan citizen journalism dalam 

mainstream media diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Istilah sesuai dengan keinginan 

media tersebut ingin memberi 

nama apa.  

Misalnya:  

a. Surya dengan Warteg . 

b. Antara dengan Citizen Journalism  

2. Surat pembaca. 

3. Komentar. 

4. Jaringan interaktif. 

5. Suara Publik. 

6. Opini(mengupas permasalahan 

dengan dilengkapi solusi). 

7. Kolom khusus (bisa dicampur 

dengan opini). 

8. Artikel. 

 

 

1. Partner 

2. Partner sekaligus saingan bagi 

mainstream media  

3. Kembali pada jati diri media. 

 

 

http://www.ongisnade.co.id/


 
 

  

 

 

 

E. Pelaku Citizen 

Journalism dan 

wartawan: 

 

E.1 Disebut apakah para 

pelaku citizen journalism 

menurut anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E.2 Adakah kriteria 

tertentu untuk menjadi 

pelaku citizen journalism? 

Sebutkan jika ada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.3 Menurut anda, apakah 

pelaku citizen journalism 

 

 

 

 

Berikut beberapa sebutan bagi para 

pelaku citizen journalism: 

1. Warga 

2. Pembaca menulis 

3. Jurnalis muda 

4. Reporter yang tidak terikat 

institusi media 

5. Penulis 

6. Citizen journalist 

7. Orang yang tidak teratur 

dalam melaksanakan kegiatan 

jurnalistik 

8. Civil journalism 

9. Pemerhati pemberitaan 

 

Beberapa kriteria untuk menjadi 

pelaku citizen journalism dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Kriteria sama dengan kriteria 

wartawan  

2. Memiliki keinginan menulis 

3. Memiliki objek berita untuk 

dikabarkan 

4. Ada media dan penikmat 

media tersebut 

5. Belum ada kriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaku citizen journalism dapat 

disejajarkan dengan wartawan 

 

 

 

 

Berikut beberapa sebutan bagi para 

pelaku citizen journalism: 

1. Jurnalis bebas 

2. Penulis lepas 

3. Mitra kerja atau sumber berita 

4. Penulis lepas 

5. Informan 

6. Penulis, orang yang hobi 

menulis  

7. Masyarakat luas yang tidak 

terikat isntitusi media 

8. Wartawan 

 

 

 

Beberapa kriteria untuk menjadi 

pelaku citizen journalism dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Karya layak 

2. Bekerja pada media yang benar  

3. Bekerja secara profesional 

4. Menguasai informasi yang 

disampaikan  

5. Mampu untuk menulis dan 

menuangkan apa yang dilihat 

6. Identitas jelas 

7. Bisa 

mempertanggungjawabkan 

informasi yang diberikan 

8. Tergantung pada kepekaan 

9. Menulis sesuai dengan 

permasalahan yang aktual  

10. Menulis sebuah permasalahan 

lengkap dengan solusi 

11. Tidak ada kriteria 

 

Pelaku citizen journalism dapat 

disejajarkan dengan wartawan dengan 



 
 

dapat disejajarkan dengan 

wartawan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.4 Apakah yang menjadi 

perbedaan menonjol 

antara wartawan dengan 

pelaku citizen journalism, 

menurut anda? 

dengan uraian sebagai berikut: 

1. Dapat disejajarkan, tapi 

tidak dapat disamakan  

2. Dapat disejajarkan bagi 

mereka yang memahami 

tugas wartawan. 

3. Jika ingin disejajarkan 

harus mengikuti prinsip-

prinsip atau kode etik 

jurnalistik  

4. Tidak dapat disejajarkan, 

namun bisa saling 

melengkapi informasi 

 

 

Perbedaan menonjol antara pelaku 

citizen journalism dan wartawan 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Wartawan merupakan profesi 

dan dalam menjalankan 

tugasnya dilindungi Undang-

undang No.40 Tahun 1999 

tentang Pers.  

2. Perbedaannya, wartawan, 

memiliki: 

a.  Pertanggung jawaban 

moral 

b. Pertanggung jawaban 

publik atau masyarakat 

c. Pertanggung jawaban 

hukum. Sedangkan citizen 

journalism bebas. 

3. Terletak pada penyajian  

4. Pada institusi dimana mereka 

bekerja yang berkembang 

pada sistem  

5. Perbedaan menonjol pada 

proses pengolahan 

6. Kode Etik 

uraian sebagai berikut: 

1. Dapat disejajarkan hanya 

berbeda secara kelembagaan  

2. Hanya istilah dan sebutan saja 

yang berbeda 

3. Kegiatan dapat disejajarkan, 

namun orangnya tidak.  

4. Tidak dapat disejajarkan 

dengan wartawan  

 

 

 

 

 

 

Perbedaan menonjol antara pelaku 

citizen journalism dan wartawan dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Wartawan adalah profesi dan terikat 

dengan perusahaan pers (karyawan 

penerbitan pers), sedangkan citizen 

journalism independen 

2. Terletak pada tulisan  

3. Citizen journalism dan wartawan 

hampir sama. 

4. Konten berita 

 

F. Produk Citizen 

Journalism dan 

nilai berita: 

 

F.1 Menurut anda apakah 

produk dari citizen 

journalism bisa 

 

 

 

 

1. Dapat dikatakan sebagai 

berita  

2. Informasi pada basic nya 

 

 

 

 

1. Semua informasi dalam bentuk 

apapun merupakan berita 

hanya materi yang berbeda.  



 
 

dikategorikan sebagai 

berita? 

 

 

 

 

 

 

 

F.2 Bagaimana ciri-ciri 

hasil produk dari citizen 

journalism yang dapat 

dikategorikan berita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.3 Menurut anda, apakah 

tayangan video amatir 

yang terkadang 

ditayangkan oleh televisi 

dapat disebut sebagai 

berita? 

 

 

 

 

 

 

 

merupakan berita 

3. Menjadi berita ketika 

informasi itu sudah melalui 

proses kegiatan jurnalistik.  

4. Sebagai informasi awal 

5. Tergantung beritanya 

6. Tidak dapat dikatakan 

sebagai berita 

 

Ciri-ciri produk citizen journalism 

yang dapat dikategorikan sebagai 

berita diuraikan sebagai berikut: 

1. Informasi lengkap dan sesuai 

dengan Kode Etik, Undang-

Undang Pers, dan Kaidah 

jurnalistik.  

2. Peristiwa merupakan fakta  

3. Informasi yang disampaikan 

benar-benar dibutuhkan 

masyarakat atau penting 

4. Memiliki news value dan 

aktual  

5. Tidak mengandung opini 

pribadi 

6. Berisi momen-momen langka 

yang tidak terjangkau oleh 

mainstream media. 

7. Citizen journalism dapat 

dijadikan bagian berita, 

namun tidak dapat  berdiri 

sendiri 

 

Video amatir yang terkadang 

ditayangkan oleh televisi dapat 

disebut berita dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Video amatir merupakan 

berita karena dalam bahasa 

wartawan ada istilah "biarkan 

video/gambar/foto yang 

bicara". 

2. Dapat dijadikan sebagai 

berita, namun tetap dijelaskan 

bahwa itu merupakan video 

amatir. 

3. Tayangan videonya sendiri 

2. Citizen journalism terkait 

dengan berita.  

3. Tergantung bentuknya 

4. Belum dapat disebut sebagai 

berita lengkap 

5. Bukan berita 

 

 

 

Ciri-ciri produk citizen journalism 

yang dapat dikategorikan sebagai 

berita diuraikan sebagai berikut: 

1. Bersifat informatif dan 

memenuhi kaidah jurnalistik 

2. Tidak ada karena berita yang 

memproduksi jurnalis bukan 

citizen journalism 

3. Citizen journalism dikatakan 

sebagai sepenggal informasi 

4. Citizen journalism arahnya 

lebih bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video amatir yang terkadang 

ditayangkan oleh televisi dapat disebut 

berita dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Dapat disebut berita 

2. Sebagai berita awal yang 

kemudian dilengkapi oleh 

wartawan  

3. Tergantung materi dan 

kelengkapan kandungan unsur 

jurnalistik  

4. Sebagai karya journalism, 

karya dokumenter. 

5. Video amatir dapat disebut 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.4 Apakah produk yang 

dihasilkan dari kegiatan 

citizen journalism dapat 

membantu produksi berita 

di mainstream 

media?Mengapa? 

 

bukan, namun dapat 

dijadikan bagian dari berita 

jika dilengkapi dengan narasi. 

4. Dimasukkan dalam bagian 

berita, jika berdiri sendiri 

sebagai berita masih 

diragukan. 

5. Dijadikan pelengkap berita 

karena memiliki sifat langka 

dan memiliki news value. 

 

Produk yang dihasilkan dari kegiatan 

citizen journalism dapat dikatakan 

membantu produksi berita di 

mainstream media dengan alasan 

sebagai berikut: 

1. Pastinya membantu produksi 

karena tidak semua peristiwa 

dapat diliput oleh wartawan 

2. Membantu produksi berita 

seperti akurat dan objektif 

3. Media mengambil informasi 

dari citizen journalism. 

sebagai berita apabila telah  

masuk dan ditayangkan oleh 

industri pers.  

6. Video amatir bukan merupakan 

berita yang diproduksi oleh 

lembaga produksi.  

7. Sebagai infotaiment  

8. Bukan berita karena tidak 

dibuat oleh jurnalis 

 

 

Produk yang dihasilkan dari kegiatan 

citizen journalism dapat dikatakan 

membantu produksi berita di 

mainstream media dengan alasan 

sebagai berikut: 

1. Sangat membantu, jika tidak 

ada informasi dari masyarakat, 

wartawan kadang tidak tahu 

2. Membantu jika media dapat 

memanfaatkan informasi yang 

diberikan masyarakat. 

3. Sangat membantu memperkaya 

isi dari produk media 

4. Media dianjurkan 

memanfaatkan citizen 

journalism 

 

G. Faktor pendukung 

citizen journalism 

dan dampaknya 

bagi dunia 

jurnalistik: 

 

G.1 Menurut pendapat 

anda, apakah citizen 

journalism masuk dalam 

ranah jurnalistik? Jika 

tidak lebih tepatnya 

disebut apa keberadaan 

citizen journalism dalam 

dunia jurnalistik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citizen journalism masuk dalam 

ranah jurnalistik dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan yang dilakukan oleh 

pelaku citizen journalism 

sama dengan kegiatan 

jurnalistik.  

2. Aktifitas citizen journalism 

masuk dalam lingkup 

pemberitaan sebagai kegiatan 

mengabarkan dan 

menginfokan.  

 

 

 

 

 

 

Citizen journalism masuk dalam ranah 

jurnalistik dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Citizen journalism masuk 

dalam ranah jurnalistik karena 

telah memenuhi kaidah 

jurnalistik 

2. Citizen journalism adalah 

jurnalis yang tidak terdidik 

karena tidak mengikuti kode 

etik jurnalistik. 

3. Citizen journalism 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.2 Apakah manfaat 

citizen journalism bagi 

dunia jurnalistik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Citizen journalism dapat 

melakukan beberapa tahapan 

yang dilakukan jurnalis. 

4. Sesuai dengan kontribusi 

yang diberikan  

5. Citizen journalism tidak 

mecakup pada definisi 

jurnalistik itu sendiri. 

6. Jurnalistik memiliki aturan 

selain pengertian dasar, juga 

diatur oleh undang-undang  

Negara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa manfaat citizen journalism 

bagi dunia jurnalistik antara lain 

sebagai berikut: 

1. Sebagai manfaat informatif, 

yakni suplai informasi 

2. Sebagai manfaat interaktif 

3. Dapat digunakan sebagai 

pembanding ataupun  

mengcombine  informasi. 

4. Hasil citizen journalism dapat 

digunakan sebagai pelengkap 

berita.  

5. Bagi masyarakat citizen 

journalism merupakan 

edukasi dan pencerdasan 

dalam hal informasi.  

6. Dapat dijadikan sebagai 

kontributor berita. 

 

 

mengimbangi berita-berita 

yang ada di mainstream media 

dan sebagai pencerahan bagi 

masyarakat  

4. Citizen journalism dapat 

menulis dengan 5W+1H 

meskipun tidak utuh, minimal 

merupakan proses pemberian 

informasi. 

5. Citizen journalism muncul 

karena adanya pengaruh 

perkembangan teknologi. 

6. Citizen journalism telah diakui 

dan diakomodir media, 

meskipun ranahnya masih 

dasar.  

7. Citizen journalism hanya 

sebagai informasi dari 

masyarakat. 

8. Hanya orang yang diakui oleh 

industri pers yang dapat 

dikatakan sebagai jurnalis dan 

karya yang dihasilkan selama 

tidak disiarkan penerbit pers 

bukan karya jurnalistik. 

 

Beberapa manfaat citizen journalism 

bagi dunia jurnalistik antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pekerjaan wartawan menjadi 

lebih ringan. 

2. Memberi sajian informasi dari 

sudut pandang yang berbeda. 

3. Sebagai pengayaan dan 

pelengkap informasi  

4. Sebagai sumber informasi awal 

5. Untuk mengisi ruang yang 

disediakan oleh media untuk 

kegiatan citizen journalism. 

6. Berita semakin variatif, 

7. Mendekatkan mainstream 

media dengan masyarakat. 

8. Dapat digunakan sebagai 

penyeimbang dan alat kontrol 

bagi media massa.  

9. Media yang memiliki ijin akan 



 
 

 

 

 

 

G.3 Apakah adanya citizen 

journalism merupakan 

wujud kemajuan atau 

malah kemunduran bagi 

dunia jurnalistik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.4 Faktor apa saja yang 

menjadi penyebab 

kemunculan citizen 

journalism menurut anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adanya citizen journalism 

dapat mengakomodasi berita 

yang tidak dapat 

terakomodasi oleh 

mainstream media. 

2. Masyarakat selama ini hanya 

menjadi audiens, saat ini 

dapat memberikan pandangan 

yang berbeda dengan 

mainstream media mengenai 

suatu pemberitaan. 

3. Masyarakat turut serta dalam 

menjalankan misi dan slogan 

media  

4. Saat ini informasi yang 

menghampiri wartawan. 

5. Adanya new media 

6. Kemunculan citizen 

journalism menambah 

wawasan bagi jurnalis. 

7. Informasi dulu hanya 

dikuasai oleh mainstream 

media, namun saat ini warga 

dapat turut serta dalam 

kegiatan memproduksi berita 

8. citizen journalism itu adalah 

tuntutan atau produk evolusi. 

 

Beberapa faktor yang menjadi 

penyebab kemunculan citizen 

journalism diuraikan sabagai berikut: 

1. Perkembangan dan kemajuan 

teknologi (gadget) yang pesat  

2. Perkembangan jaman dan 

adanya globalisasi  

3. Kegalauan dan kekecewaan 

masyarakat yang mulai tidak 

percaya dengan berita-berita 

di mainstream media 

4. One man one perception dan 

setiap individu ditakdirkan 

untuk mendapatkan 

tertinggal, citizen journalism 

karena lebih berani dan kritis 

 

 

1. Mengikuti era perkembangan 

jaman dan keterbukaan 

informasi. 

2. Kehadiran citizen journalism 

memecah kebuntuan atas 

pemberitaan-pemberitaan 

jurnalistik yang selama ini 

kurang dipercaya  

3. Masyarakat berani 

mengungkap dan memberikan 

informasi melalui kegiatan 

citizen journalism. 

4. Kemajuan yang idealnya harus 

diwadahi oleh mainstream 

media. 

5. Keberadaan citizen journalism 

dapat melengkapi dan 

membantu mainstream media 

sebagai referensi informasi.  

6. Kemajuan karena citizen 

journalism memanfaatkan 

seluruh channel informasi yang 

ada. 

7. Masyarakat diberi kesempatan 

untuk belajar memproduksi 

berita di mainstream media 

 

 

Beberapa faktor yang menjadi 

penyebab kemunculan citizen 

journalism diuraikan sabagai berikut: 

1. Banyaknnya wartawan yang 

bekerja tidak sesuai dengan 

aturan 

2. Meningkatnya minat 

masyarakat terhadap kegiatan 

tulis menulis. 

3. Keterbukaan informasi yang 

diapresisasi oleh media. 

4. Keterbatasan informasi dan 

saluran informasi  

5. Orang yang hobi menulis tapi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.5 Apa saja dampak 

yang dtimbulkan dari 

keberadaan citizen 

journalism bagi dunia 

jurnalistik menurut anda? 

 

 

 

 

informasi. 

5. Tingkat intelektual 

masyarakat yang semakin 

meningkat. 

6. Media massa yang saat ini 

mulai menyediakan wadah 

untuk menampung kegiatan 

citizen journalism. 

7. Adanya regulasi dalam hal 

kebebasan dalam berpendapat 

dan keterbukaan informasi. 

8. Keinginan dari masyarakat 

untuk mencoba sesuatu yang 

baru. 

9. Kekuatan media yang 

semakin besar pasca tahun 

1999 yang sampai sekarang 

masih menjadi leading untuk 

membentuk opini seseorang. 

 

Beberapa dampak positif yang 

ditimbulkan dari keberadaan citizen 

journalism bagi dunia jurnalistik 

antara lain sebagai berikut: 

1. Semakin banyak informasi 

bagi masyarakat, menambah 

pengetahuan, serta 

membangkitkan greget  

masyarakat dalam 

menyampaikan informasi 

2. Melengkapi karya jurnalistik 

sehingga lebih valid, 

beragam, dan lebih kaya 

cerita dari informasi yang 

diperoleh dari masyarakat. 

3. Kebebasan dalam 

menyampaikan informasi 

selama tidak menyalahi 

aturan dan Kode Etik 

Jurnalistik. 

4. Ketertarikan masyarakat 

dalam mengkonsumsi media 

massa semakin besar. 

5. Media dapat terbantu dengan 

informasi awal yang 

diperoleh dari masyarakat  

diterima menjadi wartawan 

mainstream media. 

6. Tidak adanya regulasi SIUPP. 

7. Banyaknya permasalahan yang 

luput dari pandangan wartawan 

dan pemberitaan media  

8. Kemajuan pada cara berfikir 

masyarakat  

9. Keinginan orang untuk 

menyampaikan informasi. 

10. Tidak terwadahinya beberapa 

ide dan gagasan dari 

masyarakat  

11. Perkembangan jaman dan 

pekembangan pemerintahan. 

12. Ikut ikutan. 

 

 

 

 

Beberapa dampak positif yang 

ditimbulkan dari keberadaan citizen 

journalism bagi dunia jurnalistik 

antara lain sebagai berikut: 

1. Semakin banyak orang yang 

mengetahui berita 

2. Aspirasi dan tulisan pelaku 

citizen journalism dapat 

diapresiasi dan diwadahi oleh 

media. 

3. Informasi yang diperoleh dari 

masyarakat dapat dijadikan 

sumber awal  

4. Bagi perkembangan media, 

media menjadi lebih variatif 

dan berkembang. 

5. Memperkaya ranah informasi 

karena tidak mengenal sekat 

dan batas.  

6. Masyarakat dapat mengetahui 

informasi yang ada disekitar 

mereka yang terkadang tidak 

terjangkau oleh media. 

7. Memacu kinerja dan dapat 

memperbaiki kekurangan awak 

media karena adanya citizen 



 
 

6. Adanya pandangan berbeda 

antara wartawan dengan 

warga mengenai satu 

peristiwa atau pemberitaan 

yang sama. 

7. Tantangan bagi wartawan 

agar bekerja secara maksimal 

dan professional.  

8. Masyarakat yang semakin 

selektif dan intelektual dalam 

menyampaikan informasi. 

9. Adanya tuntutan bagi media 

agar lebih cerdas dari pada 

peminatnya karena indikator 

keberhasilan media lebih 

terasa ketika citizen 

journalism muncul. 

 

Beberapa dampak negatif yang 

ditimbulkan dari keberadaan citizen 

journalism bagi dunia jurnalistik 

antara lain sebagai berikut: 

1. Informasi yang disampaikan 

belum tentu kebenarannya,  

2. Pemberitaan yang cenderung 

subjektif, karena adanya info 

yang bias antara fakta dan 

opini.  

3. Semua orang dapat mengaku 

dirinya sebagai wartawan 

journalism sebagai competitor. 

8. Sebagai pencerahan bagi 

masyarakat 

 

Beberapa dampak negatif yang 

ditimbulkan dari keberadaan citizen 

journalism bagi dunia jurnalistik 

antara lain sebagai berikut: 

1. Banyak orang yang mengaku 

sebagai wartawan  

2. Munculnya wartawan abal-abal 

sehingga dapat membuat 

anarkhi informasi. 

3. Jika informasi dari masyarakat 

tidak diwadahi oleh media, 

maka media akan ditinggalkan. 

4. Informasi yang berkembang 

pesat akan menimbulkan 

dampak sosial dan budaya.  

5. Tidak semua orang suka 

diberitakan di media, dan ini 

akan melahirkan resiko. 

6. Informasi yang disampaikan 

apa adanya belum tentu dapat 

dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. 
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