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Dari Jurnalisme Konvensional ke Jurnalisme Modern 
 
 

Pada tanggal 26 November 2008 terjadi aksi teror di Taj 
Mahal Palace dan Tower di Mumbai, India. Tidak banyak 
orang yang tahu. Pada saat teror berlangsung, Shanbhag 
(asisten profesor di Harvard Medical School di Boston) 
kebetulan  ada  di  Mumbai.  Karena  menyaksikan  kejadian 
itu  secara  langsung,  ia  terpanggil  untuk  berbagi.  Lalu,  ia 
pun mengabarkan tentang suara rentetan tembakan dari 
senapan melalui Twitter dan memasang foto-foto yang ia buat 
dalam blog pribadinya. Ia melaporkan apa yang terjadi melalui 
internet dari teras Colaba Causeway di Mumbai selatan. 
Dalam kenyataan, apa yang dilakukan Shanbhag itu hanya satu 
dari laporan yang ditulis jurnalis warga negara. Semuanya 
memperlihatkan bagaimana teknologi sedang mengubah 
warga menjadi reporter potensial. 

Sama  halnya  dengan  foto  atau  hasil  rekaman  video. 
Alex Mumbay berhasil merekam banjir bandang di Wasior, 
Wondama, Papua Barat (4 Oktober 2010). Yang fenomenal 
adalah video yang dimiliki Cut Putri saat tsunami di Aceh pada 
tahun 2004. Video itu bergambar awal kondisi tsunami Aceh. 
Nilai beritanya tentu sangat tinggi, meskipun ia bukan seorang 
wartawan profesional.  Karena punya potensi untuk diketahui 
masyarakat, mungkin juga potensi bisnis, banyak stasiun 
televisi ikut menyiarkan. Bahkan ada wawancara dia dengan 
pemirsa televisi saat ia diundang ke sebuah stasiun televisi. 
Artinya, masyarakat bisa berdialog langsung dengan sang 
perekam tsunami Aceh itu. 
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Apa yang dilakukan oleh Shanbhag, Alex Mumbay, dan 
Cut Putri adalah perkembangan baru, atau tepatnya revolusi, di 
bidang penyebaran pesan. Warga negara, tanpa kecuali, bisa 
menjadi seorang pewarta kepada masyarakat luas lewat 
perantaraan teknologi, salah satunya internet. Bagian internet 
yang memberi kesempatan warga negara untuk melaporkan 
kejadian yang diketahuinya adalah melalui blog. Blog 
cerminan dari aktivitas citizen journalism. 

Sungguh tidak mudah melakukan penelitian dengan tema  
citizen  journalism  (jurnalisme  warga)  ini.  Tidak  saja tema 
ini sangat baru dalam bidang ilmu  komunikasi, tetapi peneliti 
juga kesulitan menemukan sumber pustaka yang memadai.   
Namun demikian, dari situlah peneliti justru merasa 
tertantang. Sebagai kajian yang masih baru, peneliti bisa 
mengeksplorasi banyak hal tentang aktivitas citizen 
journalism tersebut. Bahkan setelah penelitian dilakukan, 
peneliti merasa tertantang lagi untuk meneruskan penelitian ini 
di masa datang dengan kajian yang berbeda. 

Penelitian ini hanya melihat salah satu aspek penting dari 
aktivitas citizen journalism yakni katarsis baru masyarakat. 
Aspek yang lain menyangkut profesionalisme citizen 
journalism, aspek penulisan, dampak bagi masyarakat juga 
menjadi bahasan yang sebenarnya tak kalah menariknya. 
Tetapi, sebagai fenomena yang baru, kajian citizen journalism 
sebagai katarsis baru masyarakat lebih menantang dan belum 
pernah ada yang menelitinya. 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, masyarakat kita 
biasa melakukan katarsis dengan cara demonstrasi, mogok 
makan,   aksi   diam,   protes   dengan   orasi,   mengirimkan 
keluhan di mainstream media (cetak dan elektronik) sampai 
melakukan tindak kekerasan. Semua itu dilakukan untuk 
katarsis. Ia juga menjadi tempat pelampiasan manusia akibat 
ketertekanan hidup, ketidakadilan yang menimpa atau tidak 
berubahnya status quo. Sementara itu secara naluriah manusia 
membutuhkan pelampiasan. 
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Dengan adanya perkembangan internet yang salah satu 
dampaknya adalah munculnya kegiatan citizen journalism, 
manusia   terwadahi   untuk   melakukan   katarsis   dengan 
cara yang lebih cerdas dan sesuai perkembangan zaman. 
Citizen journalist (individu yang melakukan aktivitas citizen 
journalism) bisa membagi informasi (to share) yang didapat 
dan menyalurkannya dalam tulisan, video, dan foto dalam 
blog-nya. Bahkan semakin maraknya user yang mempunyai 
blog, tak sedikit yang membentuk komunitas blog, salah 
satunya Blogger Ngalam yang dijadikan subjek penelitian ini. 

Sebagai bahan perbandingan, penelitian ini juga me- 
wawancarai praktisi mainstream media sebagai pihak yang 
“dilawan” oleh citizen journalist. Jika wartawan mainstream 
media bekerja di media “tradisional” dan harus mematuhi 
aturan dalam medianya, seorang citizen journalist bebas mela- 
kukan apa saja dalam medianya sendiri. Di sinilah pentingnya 
juga mengetahui pandangan dari para praktisi mainstream media. 

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak 
terima kasih kepada DP2M DIKTI yang telah   membiayai 
penelitian ini. Sungguh, program penggalakan penelitian yang 
dikeluarkan semakin mendorong gairah meneliti di kalangan 
sivitas akademika. 

Tak lupa diucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. 
Bambang Widagdo, MM (kepala DP2M UMM), Dr. Ir. 
Maftuchah,  MP  (Wadir  I  DP2M  UMM)  atas  bantuan  dan 
informasinya yang selama ini dilakukan. Juga para staf di 
DP2M UMM. Mereka inilah yang selalu mengejar-ngejar 
proposal dan penyelesaian penelitian. Tetapi dengan cara 
demikian para peneliti jadi ikut terpacu. 

Dr. Wahyudi, M.Si (Dekan Fisip UMM), Dra. Frida 
Kusumastuti,   M.Si   (Ketua   Jurusan   Ilmu   Komunikasi) 
yang  “sering  terganggu”  dengan  aktivitas  saya,  mohon 
maaf dan sekaligus menyampaikan rasa terima kasih tak 
terhingga. Sering saya meninggalkan tugas karena memang 
waktunya harus terbagi dengan kegiatan penelitian ini. Juga 
kepada mas Ardi dan mas Sandy (Blogger Ngalam) yang 
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ikut memberikan andil yang tidak sedikit bagi selesainya 
penelitian ini diucapkan banyak terima kasih. Juga kepada 
mahasiswa saya Reza Praditya Yudha, A Rahman Hakim dan 
Jamsari yang ikut membantu selama pelaksanaan penelitian, 
saya tak lupa mengucapkan terima kasih pula. 

Wina Ekamawati, Nadien Zahrah Salsabila dan Nadien 
Raihanah Izzah (istri dan anak saya tercinta) rela “terampas” 
waktunya membuat naskah ini bisa diselesaikan tepat waktu. 
Ruang dan waktu yang diberikan menjadi daya dorong kuat 
agar penelitian ini segera selesai. Tiada hal yang bisa saya 
sampaikan kecuali rasa terima kasih yang tak terhingga. 

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat pahala 
di sisi-Nya. Semoga juga penelitian ini bermanfaat bagi 
pembaca. Amin ya rob al alamin. 
 
 
Malang, Oktober 2010 
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