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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tidak seperti media cetak yang beritanya berkompromi pada halaman atau 

media televisi yang berpacu dengan durasi, maka berita pada media online 

lebih fleksibel. Informasi yang disajikan jauh lebih cepat, tanpa batasan 

waktu, dan dalam berbagai bentuk. Setiap saat bisa update dengan berita 

terbaru. Karena jurnalistik online lebih mengutamakan kecepatan,sehingga 

berita yang dihadirkan juga tidak sedalam pembahasannya seperti pada media 

cetak maupun televisi.Berita yang hadir disini, bisa diakses lebih mudah oleh 

masyarakat kapan saja dan dimana saja. Bahkan pengguna atau pembaca juga 

bisa berinteraksi langsung dengan jurnalis. 

Kemampuan interaktivitas jurnalistik online dianggap mampu 

meruntuhkan aturan lama tradisi jurnalistik, bahwa “kebenaran faktual” 

terletak pada praktik jurnalistik karena hanya wartawan yang tahu dan 

memutuskan informasi macam mana yang dibutuhkan oleh khalayak. 

Kebenaran faktual, obyektivitas dan imparsialitas
1 tidak lagi dibangun 

padaruang senyap editor, namun dipertukarkan antara jurnalis dan publik 

(Romli, 2014:14-15) 

Dimulai dari interaktivitas user yang kian tinggi untuk menuliskan 

komentar, lambat laun berbagai situs berita online ternama mulai 
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menyediakan fasilitas blog bagi pembacanya, seperti Kompasiana dan 

Blogdetik. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi  dalam mempublikasikan tulisan 

mereka, mulai dari catatan-catatan harian, artikel, opini, hingga kejadian 

penting yang ada di sekitar mereka. Dengan jurnalisme warga, orang semakin 

tertantang untuk mengirimkan aneka informasi yang dekat dengan lokasi 

tempat tinggal atau aktivitasnya ke media penyelenggara jurnalisme warga 

(Bajari dan Sahala, 2011:468) 

Kehadiran internet inilah yang kemudian menjadi titik pertumbuhan 

citizen journalism. Salah satu penyebab kemunculan jurnalisme warga (citizen 

journalism) adalah perkembangan teknologi dan inovasi dalam komunikasi 

massa. Semakin canggihnyateknologi dengan konsekuensi semakin 

banyaknya peralatan penunjang kerja wartawan yang semakin kecil, lengkap 

dan mudah menggunakannya. Teknologi media membuat proses komunikasi 

melalui media menjadi semakin cepat, konsekuensi logis dari hal ini adalah 

perubahan pada proses komunikasi massa. Setiap warga negara biasa (bukan 

pekerja media) dapat berpartisipasi aktif dan berinteraksi dengan warga negara 

lainnya. Fenomena inilah yang memunculkan istilah jurnalisme warga atau 

pewarta warga (Vera, 2016:51) 

Sebenarnyasejarah kebebasan pers di Indonesia sudah ada sejak era 

reformasi. Kebebasan bersuara tertuang dalam UU Pers No 40 Tahun 1999, 

berbanding terbalik dengan era kepemimpinan Soeharto dimana pers sangat 

dijaga ketat, sehingga ruang geraknya terbatas.Sedangkan tonggak penting 

berkembangnya citizen journalism di Indonesia  adalah pada tahun 2004. Saat 
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itu terjadi peristiwa besar Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam, video yang 

direkam oleh salah satu korban bencana tersebut dengan menggunakan 

handycam, yaitu Cut Putri pada saat detik-detik Tsunami melanda diputar 

langsung oleh Metro TV dua hari setelahnya. 

Baru-baru ini juga ada video rekaman warga Kabupaten Karo dalam upaya 

menyelamatkan diri dari Erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Dua video 

tersebut merupakan contoh bahwa ternyata warga biasa juga bisa 

menyebarkan informasi penting, bukan hanya wartawan profesional. Saat ini 

semakin banyak perusahaan media yang menyediakan ruang,  bagi siapa saja 

yang ingin mempublikasikan  berita atau informasi dalam berbagai bentuk, 

seperti tulisan, foto dan audio. 

Selain Detik.com, bermunculan berbagai portal berita online di Indonesia 

yang juga turut serta menyediakan kolom bagi pembacanya untuk ikut menulis 

artikel, opini maupun berita. Seperti diantaranya adalah Kompas.com dengan 

Kompasiana, Tribunnews.com dengan Citizen Reporter, Okezone.com dengan 

Rubik atau Ruang Publik dan masih banyak lagi portal-portal berita yang 

menyediakan ruang bagi pembacanya untuk ikut serta menjadi citizen 

journalist. 

Menurut Domingo dan Heinonen dalam (McQuail, 2011:19) 

pengelompokan blog jurnalistik terbagi atas 2 bentuk, yaitu: blog khalayak 

(audience blog) yang ditulis oleh anggota masyarakat atas undangan media, 
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dan juga blog jurnalistik (journalistic blog) yang ditulis oleh jurnalis 

profesional atas dasar inisiatif mereka sendiri, di samping tugas biasa mereka. 

Dalam hal ini,meskipun banyak diantara portal berita online yang 

meyediakan ruang bagi pembacanya untuk bergabung menjadijurnalis warga, 

namun tidak menjamin konten yangditulis dalam blog atau kolom citizen 

journalism tersebut terpercaya. Salah satu tantangan citizen journalism adalah 

soal akurasi, kredibilitas, dan ketaatan pada Kode Etik Jurnalistik. Karena 

merasa bukan wartawan, seorang blogger  misalnya dapat “seenaknya” 

membuat dan menyebarkan tulisan di blognya. Lagi pula tidak ada jaminan 

blogger menguasai teknik dan kode etik dalam penulisan berita (Romli, 

2014:26) 

Untuk itulah kemudian dibuat aturan yang secara khusus mengawasi 

pemberitaan padamedia siber. Tak jauh berbeda dengan media cetak maupun 

televisi. Dimana  setiap konten yang diposting pada media siber ini juga harus 

memenuhi aturan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Pedoman 

pemberitaan ini mengacu padaUU No.40 tentang pers, sehingga isinya tidak 

jauh berbeda dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) maupun KodeEtik 

Wartawan Indonesia (KEWI). 

Pedoman-pedoman pemberitaan tersebut sudah pasti wajib diterapkan oleh 

para pelaku media, khususnya  adalah jurnalis dalam tugasnya memberitakan 

sebuah peristiwa. Lalu, bagaimana  dengan warga biasa?, yang dalam hal ini 

bukan termasuk wartawan profesional. Haryanto (2014) dalam Bahrun (2016: 
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6) berpendapat bahwa dalam era ketika  penyedia informasi tidak datang 

hanya dari wartawan, tetapi juga dari orang-orang biasa saja, kita menemukan 

ada banyak sekali yang bisa kita pertimbangkan sebagai „informasi‟. 

Dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber sendiri tak hanya ditujukan 

untuk  situs atau media yang melaksanakan kegiatan jurnalistik berdasarkan 

Standar Perusahaan Pers saja, melainkan juga untuk user generated content(isi 

buatan pengguna) yang termasuk diantaranya adalah para blogger yang sering 

membuat opini, komentar, video, artikel, mengisi forum dikusi dan juga 

ditujukan untuk jurnalis warga. 

Sehingga meskipun bukan wartawan profesional, seorang citizen journalist 

pun dituntut untuk menyajikan informasi  secara tepatdan layak. Hikmat 

Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2007) dalam bukunya  

jurnalistik juga menyebutkan bahwa salah satu unsur kelayakan sebuah berita 

adalah isi berita haruslah lengkap. Berita yang tidak lengkap isinya bisa 

menjurus pada berita bohong (hoax).  

Beberapa tahun lalu, seorang warga Cirebon mengirim SMS pada  sebuah 

radio berjaringan yang ada di Jakarta. Memberitahukan bahwa  telah terjadi 

ledakan bom di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Cirebon.  Namun 

setelah pihak radio mengontak kembali nomor pengirim untuk 

mewawancarainya, tidak ada tanggapan. Polwil Cirebon secaralangsung 

menghubungi radio tersebut, meminta penjelasan mengenai pertokoan yang 

terjadi ledakan, namun ternyata informasi yang diberitakan  adalah palsu. 
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Hal serupa juga pernah terjadi di Blitar, dimana kala ini muncul sebuah 

berita kiriman warga yang menulis tentang rencana pembangunan lokalisasi 

oleh Pemkab Blitar, lokalisasi tersebut mendapatkan anggaran  sebesar Rp 92 

Milyar. Banyak bermunculan kecaman atas wacana tersebut, sementara itu 

pihak Pemkab Blitar justru bingung karena sebenarnya berita yang dibuat 

jurnalis warga tersebut tidak benaradanya.  

Hal inilah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk menganalisis 

kelengkapan berita yang ditulis oleh jurnalis warga. Karena dari segi nama 

pengirim, latar belakang, keberadaan foto hingga narasumber juga sangat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan berita kiriman jurnalis warga. 

Dari data yang peneliti dapatkan melalui Alexa.com (diakses pada 15 

Maret 2017). Rangking teratas untuk situs berita online di Indonesia  ditempati 

oleh Detik.com,sedangkan  urutan kedua ditempati oleh Tribunnews.com. 

sementara posisi ketiga dari portal berita Kompas.com. Dalam hal ini peneliti 

tertarik untuk meneliti berita yang ada padakolom Citizen Reporter 

Tribunnews Surabaya, karena konten yang dikirimkan kesini oleh citizen 

journalist adalah berita, dengan informasi pengirim yang jelas (bukan 

anonim). 

Tribunnews sendiri merupakan portal berita online Indonesia, yang tidak 

hanya menyediakan ruang khusus bagi pembacanya untuk ikut serta menjadi 

citizen journalist. Situs ini juga menyediakan beberapa rubrik untuk berbagai 
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pembahasan mulai dari lifestyle, teknologi, kesehatan, otomotif, bisnis, 

hiburan, olahraga, hiburan dan yang lainnya. 

Tribunnews.comjuga memiliki kanal untuk informasi yang lebih spesifik 

untuk setiap daerah, tersebar hingga ke 24 daerah yang ada di Indonesia. 

kanal-kanal tersebut secara aktif memberitakan kejadian-kejadian yang 

spesifik berada di daerah tersebut. Seperti diantaranya  adalah Tribunnews 

Surabaya. 

Selama tiga tahun terakhir, jumlah produksi berita citizen 

journalismdariTribunnews Surabaya juga kian mengalami peningkatan, dari 

pertama kali dibuka hingga tahun 2013. Kolom citizen reporter setidaknya 

sudah memiliki 3.670 berita kiriman warga, kemudian selama tahun 2014 saja 

terdapat 605 berita yang diposting pada kolom citizen reporter, sedangkan 

tahun 2015 jumlah postingan disini mengalami peningkatan hingga 886 berita. 

Tahun lalu, 2016 jumlah postingan berita pada  rubrik citizen 

reporterTribunnews Surabaya mencapai 888 berita. Hal ini menunjukkan 

minat warga menjadi citizen journalist pada portal ini juga semakin tinggi.  

Tribunnews Surabaya tidak membatasi siapa saja untuk ikut berpartisipasi 

menjadi citizen reporter.Baik itu kalangan yang berpendidikan tinggi maupun 

rendah bisa mengirimkan berita mereka kesini, berdasarkan hasil observasi 

yang peneliti lakukan sebelumnya, terdapat berbagai macam latar belakang 

jurnalis warga pada kolom citizen reporter Tribunnews Surabaya, diantaranya  
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adalah mahasiswa,  pengajar atau guru, dokter, psikolog, blogger, ibu rumah 

tangga  hingga karyawan perusahaan. 

Namun dari semua latar belakang yang disebutkan, jumlah kiriman berita  

terbanyak berasal dari 2 kalangan, yaitu guru  dengan mahasiswa. Padatahun 

2014 sendiri setidaknya  ada 327 berita citizen journalism yang dikirimkan 

oleh mahasiswa. Sedangkan tahun 2015 setidaknya ada 502 berita, dan 

padatahun 2016 lalu, jumlah berita kiriman mahasiswa kesini sebanyak 484. 

Sejalan dengan hal tersebut beritayang dikirimkan oleh kalangan guru selalu 

mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2016, yaitu  sebanyak 84, 101 

dan 141 berita. 

Dari data di atas menunjukkan bahwa minat masyarakat, khususnya  

adalah kalangan mahasiswa dan guru untuk menjadi citizen journalist di portal 

berita online Tribunnews Surabaya memang  kian tinggi.  

Berbeda dengan wartawan profesional dimana topik dan jumlah berita 

yang akan mereka buat sudah ditentukan oleh redaktur, maka jurnalis warga 

lebih bebas memberitakan apapun yang ada di sekitar mereka, tidak terbatas 

juga jumlah yang harus diposting. Seorang redaktur menentukan apa yang 

harus diliput, sementara seorang reporter menentukan bagimana cara 

meliputnya, karena berurusan dengan tahap pencarian/penghimpunan dan 

penggarapan berita (Kusumaningrat, 2007:71). 

Menurut Firmansyah S, Hamdani (2014) dalam e-book  Jurnalisme Warga 

untuk Mendorong Peningkatan Palayanan Publik menyebutkan bahwa jurnalis 



9 
 

warga ini memiliki peran dalam meningkatkan pelayanan publik, salah 

satunya adalah dalam hal pendidikan. Terkait dengan isu-isu tersebut latar 

belakang kaum intelektual  dantenaga pendidik yang lebih tau mengenai dunia 

pendidikan di  Indonesia. 

Menurut Husnun N Dzuraid (2012) dalam bukunya Panduan Menulis 

Berita, salah satu unsur sebuah berita sendiri adalah „kedekatan‟. Kedekatan 

ini merujuk pada geografis atau peristiwa yang ada di sekitar mereka, juga 

kedekatan psikologis. Karena tidak ada tuntutan materi berita yang harus 

dibuat, maka seorang jurnalis warga lebih bebas dalam menulis. Dengan latar 

belakang yang berbeda, antara guru dengan mahasiswa. Kemudian peneliti 

ingin membandingkan apakah topik yang dibuat oleh dua kalangan tersebut 

dalam menulis berita sama atau tidak.  

Alasan peneliti mengambil periode pemberitaan selama periode Januari 

2017 sendiri, karena  setelah melakukan perhitungan dan pencataan pada 

postingan selama 3 tahun sebelumnya. Peneliti mendapatkan data bahwa 

selisih  berita citizen journalism kalangan guru dan mahasiswa pada bulan 

Januari 2017 ini  paling kecil untuk dibandingkan. 

Berdasarkan fenomena di atas, kemudian peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perbedaan Latar Belakang Jurnalis Warga 

Kalangan Guru dan Mahasiswa dalam Pembuatan Topik dan 

Kelengkapan Berita Citizen Journalism (Studi Pada Rubrik Citizen 

Reporter Tribunnews Surabaya Periode 1-31 Januari 2017)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti merumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:“Adakah 

perbedaantopikdan kelengkapan berita citizen journalism kalangan guru 

dan mahasiswa pada rubrik citizen reporter Tribunnews Surabaya 

periode 1-31 Januari 2017?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui adakah perbedaan topik dan kelengkapan berita citizen 

journalism kalangan guru dan mahasiswa pada rubrik citizen reporter 

Tribunnews Surabaya periode 1-31 Januari 2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan khususnya  

bagi pengembangan Ilmu Komunikasi program studi jurnalistik.  

b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk 

menambah wawasan  maupun referensi, bagi semua pihak yang 

ingin mengadakan penelitian sejenis, terkait dengan kajian 

jurnalisme warga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat 

untuk ikut serta dalam membuat berita sebagai  bagian dari jurnalis 

warga. 



11 
 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi instansi-instansi 

pers mengenai penyampaian informasi yang berkualitas, khususnya 

berita yang berasal dari jurnalis warga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


