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 Citizen Journalism, Plus Minus! 

___________________ 

 

CITIZEN journalism marak karena kecanggihan teknologi yang 

muncul pada abad ini. Tetapi, sebuah tren tentu tak lepas dari sebuah 

sejarah.  Begitu pun halnya dengan citizen journalism, perkembangannya 

di dunia sebenarnya telah berlangsung lama, sekitar dua dekade 

belakangan.  Bahkan, Nicholas Lemann, seorang profesor dari Columbia 

University Graduate School of Journalism, New York City, Amerika Serikat 

mencatat bahwa kelahiran citizen journalism dimulai melalui gerakan pada 

Pemilu 1988. Saat itu, publik mengalami krisis kepercayaan terhadap 

media-media mainstream seputar pemilihan presiden AS.  Warga Amerika 

kala itu banyak yang bosan --bahkan tidak percaya-- dengan berita-berita 

di koran yang nota bene dikuasai oleh partai-partai yang ada pada masa 

pemilu tersebut. Karenanya, orang-orang mulai mencari berita yang 

memiliki sudut pandang berbeda, di antaranya dengan memanfaatkan 

fasilitas jaringan internet melalui weblog.  

Alhasil, citizen journalism telah mengubah cara pandang awal 

masyarakat terhadap internet dimana orang selalu mengidentikkannya 
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dengan segala sesuatu yang berbau pornografi.  Internet saat ini, telah 

menjadi “senjata” atau medium baru untuk merubah opini bahkan 

paradigma berfikir seseorang.  Bahkan, seiring perkembangan teknologi, 

berita-berita hardcopy saat ini (media cetak) sudah mulai didampingi oleh 

internet. Karenanya, asumsi bahwa tren citizen journalism yang 

berkembang saat ini dapat mematikan (pesaing) media konvensional 

terbantahkan.  Pasalnya, di antara keduanya bukan merupakan persaingan 

media, namun sebagai perluasan media, sebagai alternatif yang 

memperkaya informasi.  Di antara keduanya bisa saling berbagi dalam 

membuat produk jurnalistik yang kredibel tanpa diusik kepentingan 

apapun yang menghambat idealisme. 

 

1) Perkembangan Citizen Journalism 

Dirgahayu dalam Jurnal Observasi (2007) sebagaimana dituangkan 

M. Badri (2009) dalam situsnya www.ruangdosen.wordpress.com 

menyebutkan, dewasa ini pers tengah berada dalam situasi dimana 

pengertian wartawan dan media mengalami pergeseran penting sebagai 

akibat dari perkembangan dua hal, perkembangan jurnalistik dan 

perkembangan media. Dampak dari perkembangan pers tersebut 

menyebabkan jurnalistik mengalami perubahan yang signifikan.  Dulu, 

kegiatan mencari berita atau reportase merupakan tugas khusus dari 

seorang jurnalis, reporter atau wartawan suatu media massa, baik cetak 

maupun elektronik.  Namun sekarang, setiap orang dapat melakukan 

kegiatan meliput, menulis dan melaporkan setiap peristiwa atau 

menyampaikan informasi kepada khalayak luas melalui saluran media, 

dalam hal ini media non-konvensional, yakni jaringan internet.  

Fenomena inilah yang kemudian disebut dengan istilah citizen 

journalism, public journalism, participatory journalism,  open source 

journalism, networked journalism, dan atau citizen media.  Dalam bahasa 

Indonesia, semua istilah tersebut dapat dirangkum ke dalam satu 

pengertian, yakni jurnalisme warga atau jurnalisme publik. Citizen 

http://www.ruangdosen.wordpress.com/
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journalism atau jurnalisme warga tersebut merupakan kegiatan dimana 

peran wartawan atau kegiatan jurnalistik bisa dilakukan oleh masyarakat 

yang secara formal bukan berprofesi sebagai wartawan.  Namun, kegiatan 

yang dilakukannya sama persis dengan tugas-tugas wartawan profesional 

pada umumnya, yakni mengumpulkan informasi, menulis berita, mengedit 

dan menyiarkannya. Citizen journalism juga merupakan bentuk jurnalisme 

dimana orang-orang tanpa pendidikan skolastik jurnalisme yang layak 

dapat menggunakan teknologi untuk menunjang tulisan pribadi mereka 

(baik secara pribadi maupun secara berkelompok).  Bentuknya dapat 

berupa posting pada weblog, online forum, foto-foto koleksi pribadi yang 

terkait, maupun video yang bersangkutan.   

Ide awal dari citizen journalism  ini adalah, orang tidak perlu harus 

mengikuti training jurnalistik secara profesional, tapi bisa menggunakan 

teknologi modern dan distribusi global dari internet untuk membangun 

medianya sendiri.  Misalnya, kita bisa mengkoreksi kebenaran dari sebuah 

fakta atau berita yang dibahas di sebuah artikel media massa kemudian 

menuangkannya di blog sendiri.  Atau kita dapat mempubilkasikan secara 

online sebuah  kejadian gambar yang kita ambil dari kamera atau handy-

cam. Karenanya, perkembangan citizen journalism dewasa ini tidak 

terlepas dari perkembangan teknologi informasi, seperti perkembangan 

internet.  Karenanya, semakin tinggi tingkat perkembangan teknologi 

tersebut maka dengan sendirinya telah menjadikan model jurnalisme 

dewasa ini berkembang sedemikian pesat.  

Tren citizen journalism dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan 

pemberitaan yang dikerjakan oleh orang profesional beralih ke tangan 

“amatiran” atau orang biasa.  Orang biasa dimaksud adalah orang-orang 

yang bukan jurnalis.  Namun, citizen journalism bukan sekedar "jurnalistik 

yang beralih ke tangan orang biasa", namun mulai mendekati apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan public terhadap informasi atau berita.   

Pasalnya, Selama ini produk-produk jurnalistik (berita/informasi) yang 

dipublikasikan dalam media konvensional (cetak dan elektronik) lebih 
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merupakan suara industrialis atau para pemilih modal, tentunya dengan 

segala kepentingan di dalamnya.  Sedangkan suara publik yang 

seharusnya menjadi prioritas media tenggelam di antara kepentingan-

kepentingan para The Have tersebut.   

Citizen Journalism mampu menyajikan berita (tanpa sensor) yang 

luput dari perhatian media-media konvensional.  Mereka melaporkan 

suatu informasi berdasarkan apa yang di lihat dan apa yang di dengar 

sendiri.  Melalui internet, seorang citizen journalist memiliki kebebasan 

untuk melaporkan suatu peristiwa secara gamblang. Ia juga dapat 

menyajikan berita lokal yang jarang diliput oleh media massa yang 

terkesan ”kurang menggebu-gebu” dalam menyajikan isu-isu lokal 

ketimbang isu nasional.  Karenanya, segala kejadian, persitiwa, berita dan 

informasi yang berorientasi pada komunitas dapat dimuat oleh para citizen 

journalist melalui internet. 

Perkembangan citizen journalism di dunia sendiri tidak terlepas dari 

kehadiran situs Oh My News yang bermarkas di Seoul, Korea Selatan.  

Situs tersebut pertama kali terbit (online) pada 22 Februari 2000 dengan 

moto "Setiap Warga adalah Seorang Reporter". Hingga kini situs yang 

pemunculannya dilatarbelakangi pemilihan presiden di negara tersebut 

telah memiliki 60 ribu reporter yang tersebar di seluruh dunia dengan 

estimasi 80 persen para citizen journalism dan sisanya 40 orang adalah 

wartawan ”sungguhan”. 

 

1.1 Perkembangan Citizen Journalism di Indonesia  

Di Indonesia sendiri, sebagaimana dituliskan Aurelia Dkk pada 

Blogdetik (2008), tren citizen journalism mulai berkembang sekitar tahun 

2005.  Sejak saat itu, perkembangannya semakin progresif, mengingat 

banyaknya persoalan-persolalan yang tidak terungkap atau terpublikasikan 

oleh media-media konvensional. Hal ini terbukti dengan banyaknya 

wartawan profesional yang membuat blog sendiri untuk mencurahkan apa 
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yang mereka lihat dan rasakan tanpa perlu khawatir beritanya di edit atau 

dicekal oleh redaksi karena terlalu mengekspos berita.  

Selain secara personal, perkembangan citizen journalism di 

Indonesia semakin semarak dengan hadirnya media-media cetak dan 

elektronik nasional yang menerapkan konsep citizen journalism, di 

antaranya Surat Kabar Republika yang telah menerapkan citizen journalism 

sejak 7 Januari 2007 dan Elshinta Radio  sejak tahun 2000.  Bahkan, saluran 

radio khusus berita ini telah memiliki kurang lebih 100.000 citizen reporter. 

Antusiasme yang tinggi terhadap citizen journalism saat ini semata 

dikarenakan media citizen journalism dalam hal ini internet atau weblog 

selain gratis juga dapat dengan mudah mendekatkan antara berita yang 

ditampilkan dengan pembacanya, sehingga mempermudah dalam 

memberikan tanggapan, koreksi maupun tambahan informasi melalui box 

komentar yang biasa terdapat di bawah postingan.   

Dengan demikian, konsep citizen journalism memberikan ruang 

yang lebih leluasa dan terbuka kepada pembaca untuk menjadi bagian 

atas berita yang dipostingnya.  Kemajuan citizen journalism tidak lepas 

dari perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat melakukan 

berbagai inovasi bahkan revolusi bentuk.  Karenanya, aksesibilitas 

teknologi, seperti foto, handy-cam, handphone dengan voice recorder, 

dan lain-lain memberi ruang yang mudah bagi lahirnya para citizen 

journalist di dunia maya.  Namun namanya teknologi, selalu memiliki dua 

sisi, manfaat dan madharat, baik dan buruk, positif dan negatif.  Beberapa 

dampak baik dari citizen journalism ini sebut saja kebebasan berfirikir dan 

berpendapat.  Setiap warga negara dapat menyampaikan berbagai 

informasi berdasarkan apa yang dilihat dan di dengarnya sendiri tanpa 

harus di sensor apalagi di cekal.   

Sedangkan dampak buruknya, penulisan informasi atau berita pada 

media citizen journalism sangat rentan dengan subjektivitas absolut.  Ia 

menulis sekaligus memberikan opini atas informasinya berdasarkan 

keinginan dan sudut pandangnya sendiri.  Selain itu, kebebasan menulis 
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juga memungkinkan informasi-informasi yang seharusnya tidak 

terpublikasi --berdasarkan pertimbangan sosial maupun etika-- namun 

bebas berkeliaran di dunia maya dan dapat di akses oleh setiap orang, 

yang tentu saja dapat menimbulkan dampak sosial bahkan kegoncangan 

sosial yang buruk.  

 

2) Pengertian Citizen Journalism 

Secara maknawi, pengertian citizen journalism tidak terlepas dari 

pengertian journalism atau jurnalisme itu sendiri.  Menurut Webster 

Dictionary (2003), journalism (jurnalisme) adalah kegiatan mengumpulkan 

berita atau memproduksi sebuah surat kabar.   

Dengan kata lain, jurnalisme adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang wartawan, mulai dari mengumpulkan, menulis, mengedit dan 

menerbitkan suatu berita atau informasi melalui koran dan  majalah atau 

memancarkannya melalui radio dan televisi. 

Dengan demikian, citizen journalism dapat diartikan sebagai suatu 

aktivitas yang dilakukan oleh warga yang tidak memiliki pemahaman atau 

pembelajaran khusus mengenai dasar-dasar ilmu jurnalistik, namun 

melakukan aktivitas kejurnalistikan, seperti mencari, mengumpulkan, 

menganalisa, mengedit dan mempublikasikan suatu peristiwa atau 

kejadian (berita/informasi) kepada khalayak luas (berita).  

Sedangkan menurut Shayne Bowman dan Chris Willisis, citizen 

journalism sebagai “... the act of citizens playing an active role in the 

process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and 

information …”.  Atau dalam arti bebasnya adalah sebagai perilaku 

masyarakat biasa yang berperan secara aktif dalalm proses 

mengumpulkan, melaporkan dan menganalisis berita dan informasi serta 

menyebarluaskannya melalui internet.   

Maksud dari partisipasi masyarakat tersebut menurut mereka 

adalah menjadi salah satu sumber berita yang dianggap independen, 
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terpercaya dan akurat yang saat ini dibutuhkan khalayak luas yang mulai 

jenuh dengan pemberitan di media-media konvensional. 

Sedangkan dalam www.wikipedia.com disebutkan bahwa citizen 

journalism atau disebut juga sebagai “partisipatory journalism” merupakan 

suatu aksi atau kegiatan dari warga kota/negara yang memainkan peran 

aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisa, serta diseminasi 

berita dan informasi.  Maksud dari partisipasi publik ini adalah untuk 

menghadirkan independensi, reliabilitas, akurasi, wide-ranging dan 

relevansi informasi yang ada dalam demokratisasi. 

Citizen journalism juga dapat diartikan sebagai public journalism.  

Bahkan, makna dari jurnalisme publik ini lebih luas dan tidak terbatas 

dalam hubungan masyarakat dengan sebuah media massa semata.  

Penerapan asas jurnalismenya sendiri mempunyai rentang alternatif cukup 

lebar, mulai dari penganut ekstrim liberal yang memberikan kebebasan 

seluas-luasnya kepada para kontributor tanpa batasan apapun untuk 

menyampaikan informasi apapun, hingga yang paling aman terkendali, 

yakni melalui suatu proses seleksi jurnalis yang dianggap pas dan sesuai 

oleh media yang bersangkutan. 

Di antara kedua ekstrem tersebut, masih banyak varian lain dari 

model jurnalisme publik tersebut.  Namun intinya, sumber dari warta atau 

informasi adalah berasal dari masyarakat luas atau publik.  Untuk 

menciptakan sebuah lingkungan informasi yang bermutu, tentu diperlukan 

perangkat rambu yang perlu ditaati oleh setiap anggota komunitas.  

Kendati, tidak ada yang dapat menjamin semua akan patuh dan taat atas 

rambu-rambu tersebut. 

 

3) Bentuk (Media) Citizen Journalism 

Dalam artikel Review Jurnalisme Online (2003), J. D. Lasica 

mengklasifikasi media citizen journalism ke dalam beberapa tipe atau 

bentuk, antara lain :  

http://www.wikipedia.com/
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 Audience participation.  Berisi komentar-komentar pengguna 

untuk mengomentari suatu berita, blog pribadi, foto atau video 

gambar, atau berita lokal yang ditulis oleh penghuni sebuah 

komunitas.  

 Situs web berita atau informasi independent, seperti Consumer 

Reports, Drudge Report. 

 Situs berita partisipatoris murni, seperti OhMyNews.  Situs ini 

berisi komentar-komentar pembaca atas sebuah berita yang 

disiarkan oleh media tertentu.  Contohnya, Republika, Media 

Indonesia, atau Koran Tempo yang membuka space komentar 

dari pembaca tentang sebuah berita yang disajikan. 

 Situs media kolaboratif, seperti Kuro5hin dan SlashDot. 

 Tulisan ringan yang terdapat dalam milis, newsletter, e-mail, 

atau pada situs jejaring sosial, seperti Facebook atau Friendster. 

 Situs pemancar pribadi (video situs pemancar) seperti 

KenRadio. 

 

Sementara Steve Outing, dikemukakan Yudhapramesti (2007) 

mengklasifikasikan bentuk-bentuk media citizen journalism sebagai 

berikut: 

 Citizen journalism membuka ruang untuk komentar publik 

yang memungkinkan pembaca atau khalayak bereaksi, memuji, 

mengkritik, atau bahkan menambahkan bahan tulisan 

jurnalisme profesional.  Pada media cetak, konsep ini biasa 

dikenal dengan surat pembaca. 

 Menambahkan pendapat masyarakat sebagai bagian dari 

artikel yang ditulis. Warga diminta untuk ikut menuliskan 

pengalamannya pada sebuah topik utama liputan yang 

dilaporkan jurnalis. 

 Kolaborasi antara jurnalis profesional dengan non-jurnalis 

yang memiliki kemampuan dalam materi yang dibahas. 
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Tujuannya dijadikan alat untuk mengarahkan atau memeriksa 

keakuratan artikel. Seorang non-jurnalis dapat juga berperan 

kontributor tunggal. 

 Bloghouse warga. Misalnya wordpress, blogspot, blogger, atau 

multiply.  Melalui blog, setiap orang bisa berbagi cerita 

tentang dunia, dan bisa menceritakan dunia berdasarkan 

pengalaman dan sudut pandangnya. 

 Newsroom citizen transparency blogs. Bentuk ini merupakan 

blog yang disediakan sebuah organisasi media sebagai upaya 

transparansi. Pembaca atau khalayak bisa memberikan 

keluhan, kritik, atau pujian atas apa yan ditampilkan organisasi 

media tersebut.  

 Stand-alone citizen journalism site (dengan editing).  Berisi 

tentang sumbangan laporan dari warga, biasanya bersifat 

lokal, yang dialami langsung oleh warga.  Editor berperan 

untuk menjaga kualitas laporan, dan mendidik warga 

(kontributor) tentang topik-topik yang menarik dan layak 

untuk dilaporkan. 

 Stand-alone citizen journalism (tanpa editing). 

 Gabungan stand-alone citizen journalism website dan edisi 

cetak. 

 Hybrid : pro + citizen journalism.  Suatu kerja organisasi media 

yang menggabungkan pekerjaan jurnalis profesional dengan 

jurnalis warga. 

 Penggabungan antara jurnalisme profesional dengan 

jurnalisme warga dalam satu atap. Website membeli tulisan 

dari jurnalis profesional dan menerima tulisan jurnalis warga. 

 Model Wiki. Dengan model ini, seorang pembaca dapat 

bertindak sebagai seorang editor berita. Setiap orang bisa 

menulis artikel dan setiap orang juga bisa memberi tambahan 

atau komentar terhadap komentar yang terbit.  
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4) Peran dan Fungsi Citizen Journalism 

Pada dasarnya peran dan fungsi citizen journalism adalah sama 

dengan peran dan fungsi dari jurnalisme itu sendiri, yakni 

menginformasikan kepada publik mengenai kejadian atau peristiwa 

penting.  Selain itu, jurnalisme juga berfungsi sebagai kontrol sosial.  

Sementara citizen journalism selain fungsi informatif dan kontroling,  juga 

memiliki fungsi yang khas, yakni sebagai medium berekspresi dan 

mendiskusikan kritik tentang segala hal permasalahan dari berbagai sudut 

pandang dan nilai. Selain itu, fungsi citizen journalism secara lebih khusus 

juga dapat memperluas jaringan informasi mengingat bahwa seorang 

jurnalis tidak selalu tahu akan semua informasi.  Karenanya, kehadiran 

citizen journalism memungkinkan setiap informasi dapat terpublikasikan 

kepada khalayak.   

 

5) Citizen Journalist, Jurnalis Kah? 

Apakah citizen journalist dapat dikategorikan sebagai jurnalis atau 

bukan sampai saat ini masih menjadi silang pendapat.  Pendapat yang 

mengiyakan melihat dari sisi substansi, yakni dari kinerja keduanya yang 

sama-sama mencari, mengumpulkan dan menerbitkan berita atau 

informasi.  Sejumlah pihak menilai, blogger atau citizen journalist  dan pers 

atau wartawan adalah sama, karena mereka sama-sama bergerak dibidang 

yang sama, yakni publikasi informasi melalui pelaporan berita di media.  

Blogger sendiri merupakan orang-orang yang secara teratur menulis 

laporan berita atau informasi lain di dalam website atau blognya.   

Dengan demikian, citizen Journalism merupakan sarana dimana 

orang-orang yang bukan wartawan dapat menulis sekaligus melaporkan 

sebuah berita. Begitupun halnya dengan pers atau wartawan, mereka 

merupakan orang-orang yang bekerja sama dengan sebuah media massa 

untuk melaporkan atau menulis berita.  Pers dan wartawan merupakan 

orang-orang yang memiliki tugas utama sebagai pencari, pengumpul, dan 
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pelapor informasi.  Jadi intinya, di antara keduanya memiliki kesamaan 

tugas dan fungsi, yakni melaporkan berita atau informasi ke khalayak luas. 

Sementara pihak yang berpendapat kalau citizen journalist bukan 

dikategorikan sebagai seorang jurnalis lebih melihat kepada sisi 

profesionalitasnya.  Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, wartawan atau 

jurnalis adalah seorang profesional.  Dengan demikian, pekerjaan mencari 

berita merupakan sebuah profesi yang tidak semua orang dapat 

menjalaninya, karena harus menempuh pendidikan khusus yang berkaitan 

dengan ke-jurnalistik-an terlebih dahulu. Sebagai sebuah profesi, seorang 

jurnalis sama halnya dengan seorang dokter.  Untuk menjadi dokter, 

seseorang harus menempuh terlebih dahulu pendidikan kedokteran.  

Dengan demikian, untuk menjadi jurnalis, seseorang harus menempuh 

terlebih dahulu pendidikan khusus ke-jurnalistik-an. Sejatinya, seorang 

wartawan adalah seorang sarjana lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi pada 

Program Studi Jurnalistik.  Namun pada kenyataannya, untuk menjadi 

seorang jurnalis, seseorang tidak perlu menempuh pendidikan tersebut, 

karena siapapun atau sarjana dari lulusan apapaun dapat menjadi seorang 

jurnalis. Realitas inilah yang menyebabkan profesi jurnalis terdistorsi. 

 

6) Citizen Journalism, Plus Minus! 

Sebagai sebuah bentuk baru dari jurnalisme modern, citizen 

journalism tentu memiliki sisi positif dan negatif, yang dengan sendirinya 

memiliki kelebihan dan kekurangan.  Kelebihannya lebih kepada 

aksesibilitas yang tinggi, dimana informasi dapat tersalurkan dengan super 

cepat, dan khalayak pun dapat memberikan feedback atau tanggapan 

dengan cepat pula. Karenanya, dibandingkan media konvensional, baik 

cetak maupun elektronik, media citizen journalism memiliki tingkat 

aktualitas yang tinggi. Selain itu, konsep citizen journalism juga dapat 

memperkaya khazanah informasi serta dapat memberikan variasi sudut 

pandang terhadap informasi, sehingga suatu informasi dapat dibahas 

secara lebih mendalam dan komprehenshif. 
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Namun kelemahannya, media citizen journalism sangat 

memungkinkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungajwab untuk mempublikasi informasi-informasi yang tidak 

bermutu bahkan menyesatkan.  Bahkan, informasi atau berita yang 

dipublikasikan (posting) bisa jadi masih dangkal dan tidak sesuai dengan 

kode etik jurnalistik.  Karenanya, sulit untuk mengukur kredibilitas berita 

atau informasi yang terdapat pada citizen journalism karena tidak adanya 

lembaga penyeleksi. Karena itulah, seorang citizen journalist harus 

memerhatikan etika-etika jurnalisme yang ada, di antaranya, 1). Tidak 

menyebarkan berita bohong; 2). Tidak mencemarkan nama baik; 3). Tidak 

memicu konflik SARA; dan 4) Tidak memuat konten pornografi 

 

_________________________ 
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