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ABSTRACT
Era keterbukaan informasi dan komunikasi di abad digital saat ini, memungkinkan bertumbuhnya
jurnalisme warga menjadi lebih cepat. Masyarakat sekarang menjadi jurnalis atas orang lain dan bahkan
dirinya sendiri. Keingintahuan yang berkembang pada diri setiap orang menjadikan laju informasi
semakin tak terbendung. Hal ini menyebabkan pola komunikasi masyarakat juga berubah. Ruang dan
waktu tak lagi menjadi penghalang. Komunikasi antarpersona menjadi punya sekat diera keterbukaan
informasi ini. Manusia satu terhubung dengan manusia lainnya, namun mereka terhubung melalui dunia
online, bahkan merekapun tidak saling mengenal satu dengan lainnya.
Media online menjadi raja dari media lainnya dan keberadaannyapun adalah sesuatu yang niscaya.
Ketergantungan masyarakat modern pada media online begitu besarnya. Media online adalah surga bagi
manusia modern, dimana hampir segala hal informasi yang menyangkut keseharian hidup, tidak bisa
dilepaskan dari media online. Semua orang dapat menyampaikan informasi, tidak peduli apakah pesan
yang disampaikan itu benar atau tidak.
Sayangnya berkembangnya jurnalisme warga pada media online ini tidak diimbangi dengan literasi media
yang baik. Sehingga banyak beredar informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui media
online. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa tingkat literasi media yang baik akan berpengaruh pada
bagaimana masyarakat bermedia online. Literasi media dibutuhkan agar masyarakat kita menjadi
masyarakat terdidik yang paham bagaimana menyampaikan informasi dengan baik dan benar melalui
media online.
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LATAR BELAKANG
Teknologi komunikasi telah menjadi kunci utama dalam kehidupan sehari-hari artinya Era
keterbukaan informasi dan komunikasi masyarakat tidak bisa lepas dari teknologi komunikasi
yang merupakan wadah sumber informasi yang mereka anggap penting. Era teknologi digital
membawa implikasi yang cukup signifikan dalam perkembangan media massa. Media
mainstream Radio, Televisi, Koran yang awalnya hanya berbasis cetak atau penyiaran, kini
mulai melirik online sebagai ranah baru yang menjanjikan. Dengan konsep jurnalisme yang
berbeda dengan media konvensional, konvergensi media adalah suatu yang tidak terelakkan
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dimana media konvensional menggabungkan cetak, suara dan gambar. Kecepatan media online
menghadirkan kebaruan dalam dunia pemberitaan dan jurnalistik.
Sesuai ciri-cirinya Jurnalisme Online Citizen Journalism berlangsung secara real time. Berita
dapat langsung dipublikasikan pada saat kejadian sedang berlangsung. Dari sisi penerbit,
mekanisme publikasi real time itu lebih leluasa tanpa dibatasi periodisasi maupun jadwal
penerbitan atau siaran. Bersifat interaktif, dengan memanfaatkan hyperlink yang terdapat pada
web, karya-karya jurnalisme online dapat menyajikan informasi yang terhubung dengan sumbersumber lain. Tidak membutuhkan penyuting/redaktur seperti yang dimiliki surat kabar
konvensional sderta tidak ada biaya berlangganan kecuali langganan dalam mengakses internet.
Relatif lebih terdokumentasi karena tersimpan dalam jaringan digital
Itulah gambaran perkembangan teknologi yang berimbas pada dunia jurnalistik mendorong
kecepatan berita. Dulu jurnalis menggunakan pulpen dan kertas, kamera film, alat-alat perekam.
Tetapi kini tuntutan zaman membutuhkan kecepatan informasi sehingga mendorong Jurnalis
harus bergerak cepat agar khalayaknya tidak hilang atau berkurang. Teknologi membantu dalam
kehidupan sehari-hari termasuk mengirim dan mengakses informasi. Melalui teknologi media
sosial dan jurnalisme warga pun turut berkembang cepat.
Melalui telepon genggam kita dapat mengakses dan mengirim informasi kepada publik. Semua
peristiwa yang dialami terekam dalam bentuk foto dan video sehingga kejadian apapun dapat
tersebar dengan cepat. kemampuan untuk melakukan kegiatan jurnalistik menyebar ke semua
orang. Orang-orang dapat men-tweetdan mengunggah video yang diambil menggunakan telepon
genggam dan mampu menyampaikan cerita kepada khalayak di saat itu juga. kemampuan untuk
melakukan kegiatan jurnalistik menyebar ke semua orang. Orang-orang dapat men-tweetdan
mengunggah video yang diambil menggunakan telepon genggam dan mampu menyampaikan
cerita kepada khalayak di saat itu juga. Hanya pertanyaanya apakah informasi yang tersebar dari
media sosial tersebut dalam kategori berita jurnalistik ?
Elemen jurnalisme ke-10 menurut Kovach dan Rosenstiel yakni, publik, (Citizens, too, have
rights and responsibilities when it comes to the news) dalam subjudul buku “What Newspeople
Should Know and The Public Should Expect”. Kemunculan jurnalisme warga adalah salah satu
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bentuk kekecewaan publik terhadap jurnalisme konvensional yang penuh dengan kealpaan
(Iskandar & Lestari, 2016).
Menurut Alan dan Thorsen ( 2009), jurnalisme warga sering dikaitkan dengan aktivis politik
yang berusaha untuk menantang lembaga masyarakat dan relasi kekuasaan. Peran jurnalisme
warga adalah yaitu berlaku sebagai kritik media, juga bisa mengkritik prinsip-prinsip jurnalis
profesional domestik, melakukan tindakan terhadap isu yang mungkin di abaikan. Dalam
konteks globalisasi, perkembangan ini menuntun pada cara baru untuk memahami perubahan
sosial.
Menurut Sitepu (2001), konsep berpikir jurnalisme secara luas yaitu masyarakat biasa dapat
melakukan kegiatan junalistik dengan membuat media sendiri, dimana wujud medianya bukan
perusahaan profesional, tetapi berbasis komunitas atau individu. Di sana tidak ada struktur
pemimpin umum, pemimpin redaksi, apalagi pemimpin perusahaan. Jurnalis warga hanya
berkonsentrasi pada mutu, jumlah, dan pengayaan terhadap isi medianya.
Perkembangan teknologi yang mendorong meningkatnya komunikasi melalui media maya cyber
media menjadi lahan subur pertumbuhan jurnalisme warga. Tumbuh kembang bahkan cenderung
tanpa arah. Banyak pelanggaran etika bahkan hukum pada ranah jurnalisme warga. Jurnalisme
warga tidak melulu tentang politik, bisa tentang ekonomi, tentang komedia pun bisa, dan
sebagainya. Jurnalisme warga juga lebih dari sekedar memotret kesalahan para politisi atau
selebriti. Jurnalisme warga mampu menerobos kisah-kisah yang bisa metransofrmasi jurnalisme
tradisional. Jurnalis warga dapat pencarian dokumen-dokumen atau mengisi petunjuk-petunjuk
investigasi yang sedang dilakukan oleh suatu media, dengan menemukan informasi di dalam
komunitas mereka. Jurnalisme warga bisa menggali informasi apapun yang ada di lingkungannya
yang sedang hangat, dan menjadi semakin kreatif dalam menyelidiki untuk menemukan faktafakta dan memberitakannya. Yang membuat jurnalisme warga menjadi hal yang digemari saat
ini adalah tidak ada aturan yang tertulis. Hanya masalahnya apakah jurnalisme warga tersebut
telah memiliki komitmen terhadap akurasi, verifikasi fakta, dan keberimbangan ?. disinilah peran
literasi media sangat dibutuhkan.
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PEMBAHASAN
Dampak positif on line adalah memudahkan kita untuk memperoleh informasi secara cepat,
berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan dan lebih mudah mengekspresikan diri
dimana semua ini dapat dilakukan tanpa batasan jarak dan waktu dengan biaya yang terjangkau.
Sedangkan dampak negatif dari media sosial terutama disebabkan oleh munculnya sifat
ketergantungan pengguna terhadap media sosial serta tidak terbatasnya kebebasan untuk
berinteraksi di media sosial.
Keberadaan media on line secara positif dapat dimaknai sebagai media perekat antar elemen
masyarakat. Melalui on line kecepatan informasi, komunikasi, pertukaran ide gagasan,
pemahaman-pemahaman

baru bahkan mampu membentuk komunitas baru berdasar strata,

kepentingan, hobi tujuan yang sama. Akan tetapi tidak sedikit kehadiran media sosial malah
berdampak negatif, menjadi media disintegrasi. Karena adanya informasi-informasi yang
kontraproduktif bersifat hasutan, profokatif dan ujaran kebencian dari satu kelompok kepada
kelompok lainnya, menyebarkan informasi Hoax, menjadi rujukan sebagian masyarakat untuk
mendapatkan informasi tanpa verifikasi benar atau tidak. Hal ini menjadi tantangan bagi dunia
jurnalisme.
Di Indonesia, jurnalisme warga juga bisa dibilang sudah mulai berkembang dan kegunaannya
dirasakan saat adanya peristiwa-peristiwa besar seperti serangan teroris, OTT oleh KPK, bencana
alam bahkan kasus perselingkuhan pejabat atau artis. Citizen journalism juga dikaitkan
dengan hyperlocalism karena komitmennya yang sangat luarbiasa pada isu-isu lokal, yang
“kecil-kecil” (untuk ukuran media mainstream), sehingga luput dari liputan media
mainstream. Citizen journalismtidak bertujuan menciptakan keseragaman opini publik.
Pemberitaan citizen journalismlebih mendalam dengan proses yang tak terikat waktu, seperti
halnya deadline di mainsteram media.

Sejak tahun 2002-nan, citizen media telah berkembang pesat yang mencoba mencari eksistensi di
tengah atmosfer media tradisional. Dengan adanya internet, citizen media mampu menyebarkan
informasi dalam bentuk teks, audio, video, foto, komentar dan analisis. Konten atau isi
dari citizen journalism bisa berupa peristiwa, pengalaman, dan reportase yang termasuk kedalam
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berita, bisa juga pendapat, ulasan atau analisa yang termasuk kedalam opini, selain itu bisa
merupakan gagasan atau ide seperti tulisan ringan atau catatan harian, fiksi, tips dan tutorial.

Jurnalis warga atau citizen journalism dapat memanfaatkan media-media yang ada baik
mainsteram media ataupun social media. Dalam mainstream media seperti media cetak melalui
surat pembaca, media televisi melalui iwitness dan suara anda, media radio melalui info lalu
lintas, media online bisa melalui kolom komentar. Sedangkan social media melalui blog
(wordpress, blogspot), Microblog (twitter), Media Sosial Blog (kompasiana, ohmy news, now
public), Situs Pertemanan (facebook, friendster), Situs foto share (flickr, twitpic), Situs video
share (youtube).

Semakin familiernya orang menggunakan media on line atau media sosial, kini media baru pun
berkembang menjadi semakin profesional, jadi semakin terlihat seperti media yang lama, dan
media lama pun mengikuti tren media baru dengan memiliki situs-situs sejenis blog atau
memiliki web berita, dan hal ini dalam hal tertentu semakin mengaburkan batas antara media
media tradisional mainstream dan media baru atau media sosial. Perubahan ini menggentarkan,
menakutkan, karena konsumen memiliki lebih banyak tanggungjawab, dan konsumen bisa
mencari tahu siapa yang bisa dipercaya.

Menurut Pusat Penelitian Pew dalam (TheLipTV, 2014), ada 3 media sosial utama yang menjadi
sumber orang-orang untuk mendapatkan berita khususnya orang Amerika. Pertama Facebook,
kedua Twitter, ketiga Youtube. Twitter dan Facebook adalah media sosial yang sangat
membantu untuk mendapatkan informasi secara cepat, bahkan menemukan informasi dan
membagikannya. Kita juga bisa benar-benar bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di
kehidupan orang-orang. Tidak hanya itu penggunaan Instagram, Pinterest, Tumblr, LinkedIn,
dan sebagainya dimanfaatkan oleh media-media yang ada agar tidak ketinggalan. Meski
memiliki sekian dampak positif, tetapi media sosial memiliki kelemahan. Kita harus
memverifikasi informasi tersebut, dan itu membutuhkan keinginan yang kuat untuk melakukan
pengecekan fakta. Kontrol terhadap aliran informasi ini harus ada.
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Media sosial mengubah jurnalisme dalam banyak aspek. Ada sisi positif dan negatif. Khalayak
tidak lagi tidak memiliki patokan siaran penerbit berita karena mereka memiliki banyak pilihan
media untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Segala Informasi yang kita produksi dan kita
terima tergantung pada tanggungjawab kita terhadap penggunaan media sosial. Bagaimana kita
menggunakan berita atau informasi yang ada di media sosial, dan pemahaman kita terhadap
berita yang dibaca, itulah substansi literasi media.

Literasi Media, Media Literacy terdiri dari dua kata, yakni literasi dan media. Secara sederhana,
literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis atau dengan kata lain melek
aksara sedangkan media dapat diartikan sebagai suatu perantara baik dalam wujud benda,
manusia, peristiwa. Dalam dunia digital literasi media dapat dimaknai kemampuan sesorang
menggunakan, mengakses, menganalisa informasi melalui dunia maya atau cyber media untuk
keperluan berbagai kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan model konsep literasi media dari National
Leadership Conferenceon Media Education

yang menyatakan bahwa literasi media yaitu

kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan
dalam berbagai bentuknya (Hobbs, 1999 dalam Judhita, 2013: 52).
Tabel 1.1. Model Konsep Literasi Media
No.

1

Kategori Literasi
Menurut National
Leadership Conference on
Media Education
Mengakses

2

Menganalisa

Keterangan

Indikator

Pemahaman dan
pengetahuan menggunakan
dan Mengakses Media dan
mampu memahami isi pesan

Media yang digunakan
Frekuensipenggunaan
Tujuan penggunaan

Mampu memahami
tujuan pesan media dan
dapat
mengidentifikasi
pengirim pesan melalui
media dan apa isi
pesan tersebut.

Kemampuan mengingat
pesan yang diterima
melalui media.
Mampu menjelaskan
maksud dari pesan.
Mampu mengidentifikasi
pengirim pesan.
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media yang dapat
menarik perhatian
3

4

Mengevaluasi

Mengkomunikasikan

Mampu menilai pesan yang
diterima kemudian
dibandingkan dengan
perspektif Hal ini mencakup
penilaian subjektif seorang
individu atau reaksi sikap
terhadap pesan serta
implikasi lain dari pesan

Mampu
mengkomunikasikan
pesan yang diterima
dari media dalam
bentuk apa saja kepada
orang lain

Sumber :National Leadership Conference on Media Education
Juditha (2013: 52).

reaksi yang dirasakan
setelah menerima pesan
dari media.
Mengungkapkan
informasi apa saja yang
menyarankan atau
memberikan informasi
yang berguna bagi
pengguna
Pesan yang diterima
dikomunikasikan dalam
bentuk apa

(Hobbs,1999) dikutip dari

KESIMPULAN
Media modern dan didukung oleh teknologi yang canggih dan memadai memancing maraknya
cyber-crime, penyimpangan moral dan psikologis, juga efek lain yang berbahaya. Hal ini
membuktikan bagaimana media modern dapat dengan sangat cepat menyebarkan sebuah isu, dan
walaupun di mulai dari dunia maya, dapat menjadi dampak yang sangat besar di dunia nyata.
Penyimpangan moralitas dan psikologis, juga dipengaruhi media-media modern. Lalu
bagaimanakah sebaiknya kita menghadapi keadaan seperti ini, mengingat kita juga tidak bisa
terlepas dengan media dalam kehidupan yang semakin maju ini?.

Kemampuan literasi adalah sebuah kebutuhan yang urgen bagi pengguna media massa maupun
media on line. Mayarakat pengguna media harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam
mengkases, menilai bahkan menyebarkan informasi. Cara sederhana menguasai literasi adalah
dengan menanamkan kebiasaan membaca. Membaca akan memberikan manfaat bagi seseorang,
yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Menurut Sumardi (2011, hlm. 84), fondasi untuk
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membangun penguasaan semua ilmu adalah kesenangan dan kebiasaan membaca. Kegemaran
membaca adalah kegiatan positif

yang akan membuat seseorang semakin pandai daripada

seseorang yang tidak memiliki kebiasaan membaca.

Literasi informasi berperan sebagai alat untuk memilah informasi-informasi yang bermanfaat.
Informasi-informasi akan disaring dengan tujuan efisien dalam berbagai aspek selama proses
pencarian informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berliterasi menjadikan
pengguna muda cakap dalam memilih keluwesan informasi.
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