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Abstract
In the midst of controversion about its accuracy, credibility, profesionalism
either how it should be called, citizen journalism still becomes a discussion
among us. The way of it being collected and disseminate, make citizen
journalism had been argued as a part of journalism type. Meanwhile, some
scholars and people think that citizen journalism is part of new journalism in the
modern information society. It contributes on how local information are created
and distributed among people in the society, which sometimes uncovered by
mainstream media. This paper tries to discusses on how positive side of citizen
journalism help the society on disseminating the informations by themselves as
grossroot communities. This paper was done by some phases of reseacrh studies
(2013, 2015 and 2017) in which it uses qualitative method and varies background
of informants to get various kinds of information about how: the practice of
information consumption; literacy media as the knowledge on producing and
diseminating information, and how the habit of sharing informations could
educated the people.The data are collected by focus group discussion and
indepth interview. It analyzed by some theories of citizen journalism as a
grassroots voice and some other concepts on how citizen journalism raised in
the modern society and literacy media concept as the way of the society to take
responsibility on media content. The finding shows that the informants regard
that citizen journalism is part of new journalism way which also contributes in
making and conserves the local wisdom of a society and it can create a new way
of local society educate its own people or empowered each other in the context
of making and disseminating information.
Kata kunci: jurnalisme warga (jurnalisme partisipan), praktek konsumsi
informasi, literasi media, lokalitas(local wisdom)
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Abstrak
Di tengah perdebatan dan simpang siur -- tentang keberadaan jurnalisme warga
atau yang juga disebut sebagai jurnalisme partisipasi terkait dengan akurasi,
kredibilitas, profesionalitasnya, hingga penggunaan istilah untuk menyebutnya,
jurnalisme warga tetap menjadi suatu perbincanan atau wacana dalam
kehidupan kita. Hal terkait dengan pengumpulan informasi dan persebarannya
yang kemudian membawanya dalam pertanyaan: apakah informasi jenis ini bisa
dikatakan sebagai bagian dari jurnalisme? Namun, di sisi lain beberapa akademisi
menganggap bahwa jurnalisme warga tetap menjadi bagian dari jurnalisme di
tengah masyarakat informasi modern seperti sekarang ini. Hal ini terlihat pada
konstribusi jurnalisme warga sebagai perpanjangan informasi pada media, saat
media tidak mampu untuk menginformasikan suatu hal atau kejadian.
Paper ini mencoba menggali sisi positif melalui tapak tilas perkembangan
teknologi yang mendampingi perkembangannya serta peran warga dalam
“nyengkuyung” (membantu) persebaran informasi yang berasal dari “akar
rumput”(masyarakat) ini. Paper ini dilakukan dalam beberapa tahap studi
penelitian (2013, 2015 dan 2017) dimana menggunakan metode kualitatif dan
menggunakan informan dengan variasi latar belakang untuk mendapatkan
berbagai macam informasi tentang bagaimana: praktik konsumsi informasi;
media literasi sebagai pengetahuan dalam memproduksi dan menyebarkan
informasi, dan bagaimana kebiasaan berbagi informasi bisa mendidik
masyarakat.
Data dikumpulkan melalui fokus grup dan wawancara mendalam. Peper ini
dianalisis dengan beberapa teori jurnalisme warga sebagai suara akar rumput
dan beberapa konsep lain tentang bagaimana jurnalisme warga dan konsep
media literasi sebagai cara masyarakat untuk bertanggung jawab atas konten
media. Dalam paper ini ditemukan bahwa informan menganggap bahwa
jurnalisme warga adalah bagian dari cara jurnalisme baru yang juga
berkontribusi dalam membuat dan melestarikan kearifan lokal masyarakat dan
dapat menciptakan cara baru masyarakat setempat untuk mendidik
masyarakatnya sendiri atau memberdayakan satu sama lain dalam konteks
membuat dan menyebarkan informasi.
Keywords: citizen journalism (participatory journalism), media consumption
practice, literacy, , empowerment, locality (local wisdom)

A. PENDAHULUAN
Saat ini teknologi membawa manusia ke era di mana informasi dibutuhkan setiap
detik dalam hidupnya. Orang cenderung mengetahui setiap masalah yang terjadi
baik di lingkungan setempat maupun di tempat lain. Oleh karena itu, arus
informasi di era sekarang lebih cepat dari sebelumnya, misalnya kita bisa tahu
dalam hitungan detik tentang booming yang terjadi di AS pada Septembe 2016
atau Tsunami di Aceh, Indonesia (Desember, 2004) dan tsunami di Jepang
(Maret, 2011). Hal ini terjadi karena adanya para saksi mata yang kemudian
mampu untuk merekam kejadian tersebut dan menyampaikannya kepada
khalayak luas(melalui bantuan media mainstream atau internet).
Berita yang kita ketahui sebelumnya adalah sesuatu yang diproduksi dan
disebarluaskan oleh jurnalis profesional, namun sekarang pendefinisian tersebut
cenderung berubah. Seperti dalam Ningsih, 2013 yang dikutip dari Takahashi
(2010, hal.27) bahwa saat ini warga tidak hanya menjadi penonton, tapi juga bisa
menjadi sumber potensial dan saksi mata serta pembuat informasi sekaligus.
Takahashi menjelaskan bahwa warga mampu menjadi pengolah pesan dalam
ruang aktif-nya. Ningsih (2013: 18) juga mengatakan bahwa saat ini semakin
terlihat kecenderungan bahwa orang-orang kemudian saling bertukar dan
mengirimkan informasi melalui smartphone, atau alat rekam pribadinya yang
kemudian semakin mempercepat arus perputaran informasi.
Walaupun definisi baru ini masih diperdebatkan oleh beberapa akademisi namun
kenyataannya warga melakukan pekerjaan yang sama dengan para wartawan
profesional, bahwa dengan kemampuan mereka sendiri, mereka juga
mendokumentasikan dan berbagi kejadian yang telah mereka lihat atau dengar
dengan cara merekam atau menulis melalui ponsel pintar mereka kepada orang

lain. Murdoch (seperti yang dikutip oleh Stuart Allan, 2006, hal.5) menjelaskan
bahwa saat ini warga harus menyadari bahwa generasi kita selanjutnya adalah
genereasi yang mengakses berita dan informasi dengan harapan yang
berbeda─di mana, kapan, dan dari siapa mereka mendapatkannya. Hal ini
dikarenakan teknologi informasi membawa masyarakat ke era arus informasi
cepat.
Seperti juga dijelaskan oleh Haryanto (2002: 3) bahwa saat ini definisi berita
berubah. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa berita adalah informasi yang
dilaporkan setelah hal itu terjadi, namun saat ini seiring teknologinya berubah,
definisi berita adalah tentang pelaporan informasi yang mungkin masih terjadi
dan terjadi. Lebih dalam Haryanto (2002) mengatakan bahwa melalui era
modern dan kecanggihan tawaran smartphone membawa orang untuk berbagi
dan berbagi informasi dengan mudah. Konteks ini yang kemudian mengundang
orang

atau

warga

negara

untuk

berpartisipasi

dalam

menciptakan,

memproduksi, dan menyebarkan informasi atau dalam hal ini disebut berita.
Sehingga dalam konteks ini terlihat bahwa kemudian “jurnalisme warga”
menjadi wadah yang berpotensi besar untuk mengakomodasi kegiatan tersebut.
Namun di tengah-tengah euforia atas adanya “wadah aspirasi atau tempat
masyarakat untuk saling berbagi dan menyampaikan inforamsi—jurnalisme
warga” tersebut, masih ada beberapa pihak yang kemudian beranggapan bahwa
keakuratan jurnalisme warga yang masih minim dalam pemberitaannya, namun
ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut jauh lebih bermanfaat dalam
masyarakat informatif demokratis saat ini.
Dalam hal ini terlihat seperti masih selalu ada pesimistis akan anonimitas,
kurangnya kompetensi etik dan profesional warfa biasa dalam membuat dan

melaporkan informasi, dan lain sebagainya. Namun kemudian, kita tidak dapat
juga mengatakan bahwa jurnalisme warga adalah tentang pemberitaan "hoaxtipuan" karena beberapa orang yang benar-benar dan serius mengerjakannya,
membuat dan bahkan dapat berbagi laporan yang tidak dapat diprediksi dan
tidak dapat dicapai bahkan oleh jurnalis profesional. Seperti yang bisa kita lihat
beberapa contoh di atas, mayoritas laporan tersebut telah dilaporkan oleh warga
yang menjadi saksi peristiwa tersebut. Para saksi mata atas suatu informasi bisa
melaporkan sesuatu yang "besar" kepada orang lain dan membantu media arus
utama sebagai penyumbang untuk mendistribusikannya kepada orang lain, atau
dalam beberapa kasus, beberapa dari para netizen cenderung menulis dan
melaporkan informasi melalui media sosial atau internet dan dengan cepat
informasi itupun dapat menyebar kepada users lain.
Kemunculan jurnalisme warga juga seolah merupakan reaksi masyarakat
terhadap media mainstream yang terkadang dianggap seperti pihak atau media
yang tidak lagi mewakili kepentingan rakyat-kita bisa melihatnya dari
kepemilihan media-media mainstream Indonesia saat ini yang mulai mengusung
“warna bendera-bendera tertentu” sebagai simbol identitas politik pemilik
media tersebut. Reaksi ini kemudian berkembang seiring perkembangan
teknologi. Perkembangan teknologi sebenarnya kemudian membawa banyak
keuntungan dalam hal perputaran informasi, namun memang hal ini juga
memicu “banjirnya” informasi yang tidak bertanggungjawab atau tidak kredibel.
Hal ini dikerenakan salah satu kelemahan dari perkembangan media baru atau
internet

adalah

adanya

potensi

besar

dalam

“anonimitas”

sehingga

memungkinkan orang-orang yang memproduksi dan menyebarkan informasi
melalui medium ini tidak terlacak identitasnya.

Di sinilah kemudian liteasi media dianggap penting sebagai alat untuk
disandingkan dengan perkembangan teknologi dan produksi serta persebaran
konten informasi. Potter (2001: 4) menyatakan bahwa literasi media adalah
wawasan dimana kita secara aktif mengartikan makna dari pesan yang kita
peroleh. Sehingga literasi media dimaknai sebagai proses memberikan wawasan,
pengetahuan, sekaligus skill kepada pengguna media, untuk mampu memilah
dan menilai informasi dari media secara kritis.
Sehingga dalam penelitian ini teknologi diasumsikan memungkinkan orang untuk
mengangkat isu-isu yang mewakili kepentingan mereka, dan bahkan juga dapat
mengembangkan budaya lokal mereka dengan membagikannya kepada orang
lain melalui kegiatan yang disebut jurnalisme warga. Selain itu juga melalui
keadaan “melek media” pemahaman terhadap konten media, diasumsikan
jurnalisme warga mampu membawa konteks kelolakan secara bijak dan
bertanggungjawab disuarakan untuk saling memperdayakan masyarakat dalam
hal berbagi dan memproduksi informasi.
B. TINJAUAN TEORI
1. Redefinisi Berita: Jurnalisme Warga - Jurnalisme Baru?
Definisi jurnalisme warga telah dibahas setelah muncul di beberapa tahun
belakangan ini. Seperti yang secara singkat digambarkan dalam bab sebelumnya
di atas, bahwa beberapa ilmuwan menjelaskan peningkatan jurnalisme warga
diakibatkan oleh perkembangan teknologi, sebut saja keberadaan "internet".
Misalnya "OhmyNews" pada tahun 2000 dianggap sebagai trending pergerakan
kegiatan jurnalisme warga. "OhmyNews" berasal dari situs yang menyediakan
ruang untuk ekspresi publik terhadap informasi, situs tersebut kemudian

menjadi sesuatu wadah untuk warga negara dalam berpartisipasi dan
menyebarkan informasi di Korea Selatan.
Berbeda dengan bangkitnya jurnalisme warga di Indonesia, seperti yang
dijelaskan Kurniawan (2007: 77) menjelaskan bahwa jurnalisme di Indonesia
diawali dengan program radio yang berlangsung pada tahun 2000 di radio
"Elshinta". Elhsinta meluncurkan program jurnalisme warga, yang bertujuan
membuka partisipasi pendengarnya. Dalam program tersebut, pendengar
Elshinta disambut untuk berbagi informasi tentang kejadian atau kejadian apa
pun yang mereka ketahui ke radio melalui telepon. Menurut Pacific Media
Watch (24 April, 2003 seperti yang dikutip oleh Ningsih 2013: 9), jumlah
pendengar mereka meningkat dari 800.000 di tahun 2001 menjadi 1,2 juta pada
tahun 2002. Selain itu Kurniawan menjelaskan bahwa mereka berhasil
mendapatkan 100.000 pendengarnya untuk menjadi jurnalis warganya. Berbeda
dengan OhmyNews yang hanya mendapatkan 40.000 jurnalis warga sejak awal
(2007: 77). Kurniawan menambahkan, keberhasilan Elshinta adalah karena trend
telepon yang saat itu sedang melanda kawasan Indonesia. Saat itu, masyarakat
Indonesia berada di era dimana telepon dan telepon seluler menjadi media
komunikasi yang populer.
Isu partisipasi warga menjadi kontradiksi antara ilmuwan dan masyarakat.
Beberapa ilmuwan berasumsi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh warga biasa
membuat dan menyebarkan informasi itu tidak dapat disebut "citizen
journalism" karena, mereka menganggap bahwa “jurnalisme” dibatasi dengan
etik. Seperti yang dikatakan Astraatmadja (2011 dikutip oleh Istiyanto)
menjelaskan bahwa "jurnalisme warga bukanlah istilah yang tepat, karena
jurnalisme adalah tentang suatu kegiatan yang harus paling tidak tunduk

terhadap kaidah jurnalistik dan standar jurnalisme profesional, seperti: faktual,
akurasi, dan obyektif. Ia menambahkan bahwa kegiatan terseut hanya boleh
disebut jurnalisme partisipatori.
Namun hal ini berbanding terbalik dengan Nasaruddin (2009: 65), ia
berpendapat bahwa citizen journalism adalah kegiatan yang tidak hanya
dihasilkan atau diciptakan oleh jorunalis profesional saja. Menurutnya, kegiatan
ini justru dibuat oleh warga dengan tujuan untuk berbagi dengan warga lain.
Sejalan dengan pernyataan Nasaruddin, Nuruddin (2009) juga menyebutkan
bahwa

jurnalisme

warga

adalah

partisipasi

masyarakat

atau

warga

negara─mereka yang dilihat tanpa latar belakang pendidikan, dan kemampuan
keterampilannya

bisa membuat

rencana,

menemukan,

mengeksplorasi,

menyusun dan menyebarkan informasi (menulis, gambar, foto, dan ekspresi
lisan).
Kegiatan warga biasa yang cenderung dikatakan sebagai salah satu cara
mendapatkan informasi alternatif selain dari media arus utama ini dianggap
mampu memberikan informasi dalam tataran yang lebih independen, dari
terpaan para pemilik modal atau kepentingan para “pengibar bendera politik”
pada media arus urama. Seperti kita ketahui bahwa kecenderungan lain pers
media arus utama di Indonesia sekarang adalah penggabungan beberapa
institusi besar yang memungkinkan menghasilkan ideologi yang sama dalam
menciptakan berita dan informasi. Hachen di Ningsih (2015: 2) berpendapat
bahwa masyarakat demokratis tanpa media berita independen tidak mungkin
dibayangkan. Ini adalah jawaban dari apa yang Kusumaningrat (2006: 15)
nyatakan tentang "bagaimana masyarakat demokratis tetap berdiri tanpa tanpa
suara dan berbagi berita." Oleh karena itu jurnalisme warga dapat didefinisikan

sebagai bagian dari kegiatan orang-orang demokratis dalam memilih,
memproduksi dan berbagi informasi kepada lainnya.
2.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Jurnalisme Warga: Suatu Kegiatan

Melek Media dan Pengedukasian Warga
Meskipun ada beberapa perbedaan tentang definisi dan “term” jurnalisme
warga, kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini terdapat fenomena bahwa
setiap orang bisa menghasilkan dan berbagi apapun (informasi) dengan orang
lain. Di era informasi, orang mengatakan bahwa “setiap orang bisa menjadi
reporter”. Istilah ini muncul dari Yeung-Ho, kepala OhmyNews yang mengatakan
pada tahun 2004 (dalam Kurniawan 2007) bahwa "setiap warga negara adalah
seorang reporter."
Keunikan era informasi ini kemudian seolah ditandai bahwa berita bisa
diproduksi bahkan oleh orang amatir. Seperti yang tertulis di atas bahwa
jurnalisme warga adalah partisipasi orang-orang yang tidak dilihat bagaimana
mereka memiliki atau tidak terkait kemampuan jurnalismenya, namun
bagaimana mereka ingin menghasilkan dan berbagi informasi dengan orang lain
secara bijak dan jujur. Hal ini kemudian bisa kita tilik kembali secarahistorikal
bahwa jurnalisme adalah kegiatan berbagi dan mendokumentasikan informasi.
Pernyataan tersebut bisa dikaitkan dengan asal kata berita adalah “jurnal”, yang
diambil dari “diurnalis” (Kusumaningrat 2006: 15) – sebuah kata dari bahasa
Yunani yang berarti “setiap hari atau catatan harian”. Jadi, dengan kata lain
berita kemudian diidentikkan dengan jenis kegiatan pendokumentasian tentang
kejadian sehari-hari.

Sehingga ketika kaitkan dengan konteks era informasi

seperti saat ini orang memiliki kesempatan besar untuk mendokumentasikan
dan berbagi informasi yang mereka ketahui kepada orang lain.

Teknologi membawa kita ke era dimana apapun dapat sangat "mudah" untuk
didapatkan dan dibagikan. Akses internet yang mudah dan cepat menjadi
semacam “undangan” kepada warga untuk berbagi sebanyak mungkin informasi
yang mereka miliki kepada warga lain. Seperti yang bisa kita lihat sekarang,
dengan munculnya media sosial, sekarang kita dibanjiri banyak informasi, di
mana kita bisa menemukan mulai dari informasi semacam informasi updating
kedaaan personal perorangan hingga informasi unik atau informasi yang
terkadang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diproduksi oleh media arus
utama. Seperti contoh informasi video amatir dari pesawat militer yang jatuh di
Yogyakarta, Indonesia (2016) atau informasi kebencaan yang terrekam oleh saksi
mata. Dalam keadaan darurat, terkadang media mainstream hanya bisa
melaporkan setelah suatu kejadian terjadi, sehingga kehilangan momen deskripsi
visual suatu kejadian. Namun seorang warga setempat atau yang kemungkinan
berada di tempat teradinya bencana, mampu secara langsung merekam dan lalu
membagikannya melalui jaringan internet.
Kegiatan sharing informasi oleh warga di era ini kemudian seolah merupakan
bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan teknologi dan kehadiran internet,
saat ini warga non profesional tidak lagi diidentikkan sebagai "penonton atau
konsumen informasi". HaI ini karena adanya kesempatan sharing dan partisipasi
yang ditawarkan secara bersamaan melalui jaringan internet atau media sosial.
Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh situasi saat ini dimana penonton
sekarang dapat berpartisipasi sebagai pemirsa sekaligus produsen yang
kemudian dikenal dengan sebutan "users".
Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat cenderung lebih ekspresif. Ini
adalah jenis cara baru jurnalistik, di mana ekspresi masyarakat dapat membantu

penyebaran informasi dalam banyak cara. Terkadang masyarakat informasi juga
bisa menggerakkan segala jenis pergerakan melalui “trend-viral posting”.
Misalnya, kisah seorang mahasiswa bernama Florence- yang tinggal di
Yogyakarta. Melalui postingannya yang sempat ia unggah di akun media
sosialnya beberapa waktu silam, sempat membuat geram warga Yogyakarta. Hal
ini

dikarenakan,

Florence

dalam

postingan

tersebut

mengungkapkan

kecamannya terhadap warga Jogja yang sempat meneriaki dirinya yang tidak ikut
mengantri dan menerobos antrian di SPBU saat terjadi kelangkaan bahan bakar
minyak.
Kesempatan untuk berbagi juga ditawarkan kepada warga untuk menyuarakan
kepentingan di wilayah mereka. Hal ini memberikan kesempatan kepada
seseorang untuk berbagi dan berbicara tentang keadaan, nilai,kebiasaan atau
segala informasi di daerah tempat tinggal mereka. Hal ini yang terkadang
terabaikan oleh media berita arus utama. Namun, dengan mudahnya ekspresi
publik kemudian mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam memproduksi
dan menyebarkan informasi lokal mereka. Seperti yang juga dicatat dalam
Deklarasi Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari,
menerima, dan menciptakan gagasan mulai dari gerakan dasar dan ujaran tubuh
manusia dalam konteks lokal hingga manipulasi teknologi komunikasi global
berteknologi tinggi yang hebat (Lull, 2007: 27 ).Dengan partisipasi warga dalam
memproduksi dan menciptakan informasi lokal kemudian dapat menjadi
semacam bentuk dari keikutsertaan warga dalam kegiatan jurnalisme warga
yang mewakili kearifan lokal.
Kearifan lokal adalah gagasan tentang lokal yang mengandung kebijaksanaan,
nilai positif, yang tertanam dan diikuti orang (Istiyanto, 2012: 137). Selain itu

juga dikalahkan oleh Keraf (dalam Eddyono, 2012: 97) bahwa kearifan lokal
adalah bentuk pengetahuan, kepercayaan, pemahaman, atau gagasan tentang
kebiasaan atau etika yang menuntun kehidupan perilaku manusia. Kita bisa
melihat ini dengan sangat jelas dan jujur ketika kita melihat bagaimana warga
berpartisipasi dalam penyampaian informasi mengenai topik regional, budaya,
atau bahkan informasi tentang bencana alam. Masyarakat setempat sebagai
bagian dari warga setempat dan saksi dapat mewartakan bahwa informasi di
tempat yang sebenarnya adalah situasi pertandingan tanpa berlebihan - seperti
yang terjadi di media arus utama di Indonesia. Hal itu kemudian menjadikan
citizen journalism sebagai bentuk partisipasi aktif warga dalam menyelamatkan
budaya dan kearifan lokal. Hal ini yang kemudian termasuk dalam konteks
pemberdayaan warga melalui kegiatan pemroduksian, pendistribusian informasi.
Melalui kegiatan tersebut, warga negara seolah diposisikan untuk menjadi
seseorang atau kelompok yang kemudian dilimpahi “kekuasaan” untuk memilih
isu, mengolah, menyusun, menyeleksi dan menyampaikan informasi secara
independen dan bebas dari dominasi kekuasaan pemilik modal, sehingga dalam
hal ini kemudian mampu mendidik dan mengedukasi warga negaranya. Sejalan
dengan konsep yang dinyatakan Bowman dan Willis (2003) bahwa kehadiran
jurnalisme warga diharapkan mampu membawa informasi ke arah yang lebih
independen, reliabilitas, dan variatif serta jujur dari sudut pandang sang warga
negara dalam konteks pembangunan negara yang demokratis. Hal ini kemudian
mampu lebih bijak ketika warga juga dibelaki oleh ketrampilan literasi media
untuk membangun dan memproduksi informasi yang positif dan mampu
mewakili kebutuhan informasi konteks lokal dan nasional.

C. METODE PENELITIAN
Makalah ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Selain itu data melalui
fokus group discussion dan wawancara mendalam kepada informan dengan
variasi latar belakang (orang dalam dan luar bidang komunikasi, blogger,
kelompok dosen di berbagai bidang, mahasiswa komunikasi dan non komunikasi
, serta mahasiswa dan alumni pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri).
Dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 tahapan penelitian, yakni pada tahun
2013, 2015 dan 2017 untuk mengetahui adakah perubahan praktek konsumsi
para narasumber terkait pengkonsumsian informasi.
Selain itu pada sampel informan tahun 2017 telah dilakukan sejenis perlakukan
experimental. Kelompok informan yang berlatar belakang sebagai mahasiswa
ilmu komunikasi sejumlah 12 orang, telah dibekali dengan pengetahuan dan
ketrampilan literasi media yang kemudian diterjunkan ke masyarakat (kaum
muda dan ibu-ibu muda) untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait
gerakan melek media yang difokuskan pada pembacaan kritis terhadap informasi
di media dan pemroduksian konten informasi positif dalam kehidupan
masyarakat yang dituju. Adapun rincian informan adalah sebagai berikut:
D. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Temuan
Setelah memiliki kelompok fokus terhadap responden, penulis mendapatkan
beberapa data tentang persepsi mereka tentang jurnalisme warga dan
bagaimana jurnalisme warga merupakan representasi kearifan lokal di era
informasi. Mayoritas kelompok menilai bahwa citizen journalism adalah
semacam jenis jurnalisme baru. Dari setiap kelompok tahun pun (2013, 2015 dan

2017), mayoritas masih merasa ada keraguan terhadap jurnalisme warga ini. Hal
ini merurut mereka dikarenakan kredibilitas dan masalah terkait profesionalitas
pencari dan pembuat berita (warga biasa).
Penolakan juga terasa kuat pada kelompok-kelompok yang memiliki latar
belakang jurnalistik. Narasumber dalam kelompok tersebut, menilai kesesuaian
konten informasi jurnalisme warga sangat jauh jika dibandingkan dengan
keseharian mereka dalam praktek menulis berita di institusi mereka. Sedangkan
pada kelompok mahasiswa non komunikasi terlihat bahwa kelompok tersebut
lebih memilih informasi yang berasal dari media arus utama, karena lebih jelas
dan terbaca kredibel. Namun hal ini terlihat sedikit berbeda pada kelompok
narasumber tahun 2017, walaupun ada sisi keraguan dalam penerimaan
jurnalisme warga. Namun mereka merasa ada “harapan─konten yang lebih jujur
dan mengatasnamakan warga pada jurnalisme warga.” atas keberpihakan
informasi media arus utama. Selain itu, dampak perlakuan eksperimental yang
diberikan kepada kelompok ini membuat kelompok ini seolah mempunyai
benteng argumen dan keyakinan bahwa “seharusnya warga sebagai pembaca
dan pembuat informasi harus lebih kritis dalam memaknai dan menilai beritaberita atau informasi yang ada, sehingga tidak terjadi kesalahan pembacaan atas
informasi.
Dalam konteks lain kelompok narasumber di tahun 2017 juga menekankan
penerimaan mereka terkait jurnalisme warga dengan melalui kesan negosiasi
dan penyiratan saran kepada pemerintah untuk melakukan paling tidak
pembatasan atau penentuan standar atau kriteria dasar ketika suatu informasi
dibuat oleh warga sipil sebagai bentuk partisipasinya terhadap kegiatan
jurnalisme warga. Hal ini mereka kemukakan dengan alasan undang-undang

yang ada saat ini seperti UU ITE (ketika informasi yang dishare dan dibuat adalah
tipe online report) atau kebijakan lain belum dirasa jelas mengatur jurnalisme
warga. Konteks ini juga yang menurut mereka akan membuat masyarakat pada
umumnya akan merasa pesimis terkait konten jurnalisme warga.
Dilanjutkan oleh salah satu narasumber dalam kelompok 2017 bahwa gerakan
pendidikan literasi media juga kemudian penting dalam hal ini. Ia berpendapat
bahwa melalui kegiatan literasi media, paling tidak masyarakat kemudian bisa
mempunyai “filter” atas dirinya terhadap informasi-informasi yang tidak
bertanggungjawab akibat kelemahan media baru(internet) yang mengusung
anonimitas dan kecepatan tanpa cross-check dan lain sebagainya.
Bagi kelompok tahun 2015, mereka beranggapan bahwa informasi citizen
journalism memang menjadi alternative media informasi mereka karena faktor
“proximity” dengan lokalitas yang menjadi seolah angin segar ditengah tekanan
belajar di negeri asing. Selain itu, informasi jurnalisme warga mereka gunakan
juga untuk melepas rindu mereka ketika rindu dengan tanah air. Faktor
“kedekatan” ini yang kemudian mereka sampaikan tidak mereka dapatkan ketika
membaca informasi-informasi media arus utama.
Terkait dengan praktek konsumsi informasi, ditemukan persamaan yang terlihat
dalam mekanisme para narasumber di masing-masing kelompok kecil dan
kelompok

besar(berdasarkan

tahun

penelitian).

Mayoritas

yakni

94%

narasumber atau 37 dari 39 total narasumber lebih memilih melakukan
konsumsi informasi atau berita pada portal surat kabar online untuk
mendapatkan informasi hard news dan soft news baru kemudian ketika mereka
menemukan ketidaksesuaian informasi, mereka akan melakukan re-check atau
pencarian informasi alternatif pada jurnalisme warga. Sehingga dalam hal ini

memperlihatkan posisi jurnalisme warga memang menjadi informasi lapis kedua
pada minat konsumsi informasi. Dua orang narasumber 6% menyatakan tidak
akan membuka informasi pada link atau web jurnalisme online ketika informasi
itu bukanlah inforamasi terkait tragedi kebencanaan. Kedua narasumber
mengemukakan bahwa mereka hanya suka menyaksikan informasi visual
jurnalisme warga saat mereka mewakili saksi mata dalam kebencanaan.
Beberapa narasumber kelompok lainpun juga mengasumsikan penrimaan
mereka terkait informasi kebencanaan yang dikemas oleh jurnalis warga. Dalam
konteks ini para narasumber beranggapan informasi kebencanaan akan lebih
jujur dan apa adanya dari pada informasi yang dikemas media arus utama.
Terkait tentang jurnalisme dalam konteks pemberdayaan warga, kelompok yang
terpapar tahapan eksperimental (tahun 2017) yakni pelatihan literasi media dan
pembinaan masyarakat adalah kelompok yang paling mengiyakan perlunya
pendampingan literasi media dalam kegiatan jurnalisme warga. Dengan literasi
media sebagai bekal masyarakat untuk kritis terhadap konten atau informasi
berita, menurut mereka akan membawa perubahan dalam hal perputaran arus
informasi.

Hal

ini

kemudian

bisa

menggiring

warga

untuk

leboh

bertanggungjawab saat ia akan membuat konten atau informasi atau saat
mereka memposting apapun bahkan ketika mereka lakukan itu di akun sosial
media mereka. Kelompok dosen lintas jurusan (tahun 2015) mengungkapkan
kesepakatan mereka bahwa sebetulnya jurnalisme warga dianggap sebagai jalan
keluar dari agenda politik, minat rutin, dan agenda pemangku kepentingan.
Dengan partisipasi warga, beberapa narasumber mengatakan bahwa hal itu bisa
membawa suasana baru dan membawa konteks lokal untuk keluar dan
menggantikan isu-isu dibalik kepentingan para pemilik modal.

Walaupun dilakukan dalam fase tahun yang berbeda, kelompok dosen lintas
jurusan (2015), kelompok blogger (2013), dan mahasiswa komunikasi (2017) juga
mencatat bahwa sebenarnya jurnalisme warga disetujui sebagai kegiatan yang
kemudian

bisa

menjadi

kebangkitan

masyarakat

Indonesia

dalam

mempromosikan dan mendidik warganya sendiri. Hal ini juga kemudian
ditemukan dari hasil kegiatan kelompok tahun 2017 yang saat ini masih tetap
melanjutkan pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok
masyarakat yang tadinya hanya membaca informasi mentah-mentah tanpa filter,
kemudian mampu berpikir kritis dan bahkan bersedia belajar membuat konten
informasi walaupun masih dibagikan dalam tataran media sosial yang mereka
miliki. Hal ini kemudian mampu menunjukkan partisipasi jurnalisme warga
dianggap sebagai kegiatan nyata masyarakat dalam konteks pemberdayaan yang
kemudian dapat mengembangkan dan mendidik dirinya sendiri.
2. Pembahasan
Seperti yang kita baca di atas temuan di atas, ada beberapa hal yang menjadi
pertimbangan penulis untuk dibahas. Yang pertama adalah tentang kontradiksi
yang masih melekat dalam penerimaan atau pemaknaan jurnalisme warga. Posisi
di mana orang masih tidak dapat menganggap jurnalisme warga sebagai bagian
dari

kajian

jurnlisme

baru.

Dalam

hal

ini

peneliti

mencoba

membedakannya─katakanlah─jurnlisme lama dan jurnalisme baru. Jurnalisme
lama identik atau populer dengan konsep 5W + 1H dan selalu menjunjung
objektivitas dan fakta yang jelas. Nurudin (2009: 180) menulis bahwa dengan
perubahan teknologi dan cara khalayak atau pengguna mengkonsumsi
informasinya, pasti akan terjadi perubahan dalam cara orang menginformasikan
dan menghasilkan berita. Teknologi saat ini mendorong orang untuk membaca

banyak sumber, dan dengan kondisi "banjir informasi" seperti saat ini,
masyarakat diharapkan mampu memilah dan memfilter informasi-informasi
yang ia temui. Nurudin (2009: 180) menjelaskan lebih jauh bahwa
kecenderungan perubahan pendefinisan berita atau karya jurnalistik ini
sebenarnya

tanpa

meninggalkan

peran

jurnalistik

dengan

fakta-fakta

penegakannya. Dijelaskan lebih lanjut pada jurnalisme baru beberapa dari
penulis menciptakan reportase atau informasinya dengan naratif unik yang
selama ini dihindari oleh etika jurnalis "lama", sehingga istilah jurnalisme warga
menjadi salah satu informasi alternatif, bisa dlihat dari segi teknis pembuat atau
bahkan dalam susunan atau kaidah kontennya.
Selain itu terkait peran jurnalisme warga sebagai media alternatif informasi dari
media berita arus utama. Responden tersebut memberi contoh bagaimana
journlist warga sebagai saksi mata bisa menjadi wakil dari situasi masyarakat
setempat dan jujur pada pelaporannya. Muzayin Nazaruddin sebagai salah satu
responden yang bekerja sebagai peneliti di bidang jurnalistik bencana dikutip
Edwin Jurriens (2014) yang mengatakan bahwa media alternatif, termasuk media
berbasis jurnalisme warga, memiliki kontribusi positif terhadap bantuan bencana
dan ketahanan masyarakat. Kontribusi positif yang kuat ini berasal dari
hubungan dekat dan pemahaman yang peka terhadap orang-orang yang terkena
dampak bencana secara langsung.
Isu kedua di atas juga dapat mewakili bagaimana jurnalistik warga mampu dan
mewakili kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini kemudian dapat mewakili
kearifan lokal yang termasuk dalam laporan jurnalis warga. Warga negara
sebagai orang yang dianggap sebagai kepentingan dan kebebasan politik. Seperti
yang Ningsih (2015 kutip dari Hermawan 2009) menulis bahwa informasi yang

dihasilkan di media mainstream seringkali tidak lepas dari kebutuhan dan minat,
dari stakehoder dan lembaga modal.
Jurnalisme warga memiliki titik yang tidak bisa dibeli oleh media berita
mainstream. Ia memiliki "kedekatan" sebagai faktor utama untuk mewakili
perasaan, kebutuhan, dan atmosfir lokal tentang bagaimana laporan tersebut
dilaporkan dan bagaimana kearifan lokal dibawa ke laporan mereka. Keberadaan
dan rasa kearifan lokal menjadi dasar nurani penerimaan masyarakat dalam
mengakses informasi. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa orang memiliki
kecenderungan untuk mengumpulkan informasi yang muncul dan tentang
tempat yang dekat dengan mereka. Hal ini sejalan dengan (Istuyanto, 2012) yang
menilai bahwa kearifan lokal benar-benar menjadi faktor dasar dan mendasar
masyarakat setempat.
Oleh karena itu, dengan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ini, jurnalisme
warga dapat menjadi usaha memberdayakan warga dalam menciptakan cara
baru masyarakat setempat untuk mendidik bangsanya sendiri. Responden dalam
penelitian ini merasa bahwa jurnalisme warga memiliki kemampuan untuk
mendayaguanakan,

memperbaiki

dan

mendidik

masyarakatnya

sendiri.

Kesempatan untuk berpartisipasi memberi ruang kepada masyarakat untuk
bergabung dalam kegiatan jurnalisme warga. Orang bisa menghasilkan atau
bahkan memberi pendapat atau umpan balik tentang sebuah isu yang muncul di
masyarakat

mereka.

Dengan

kebiasaan

ini,

orang

kemudian

bisa

mengembangkan diri untuk lebih mengkritik situasinya. Hal ini juga bisa
digunakan untuk membangun karakter lokal mereka sebagai masyarakat. Eun
Tak Hong (2006) sebagai kepala editor di OhmyNews dikutip oleh Kurniawan
(2007: 75) bahwa masyarakat adalah benteng terakhirsuatu informasi. Melalui

era informasi dan partisipasi “users”, mereka menjadi pertahanan terakhir untuk
mengevaluasi informasi tersebut. Kemampuan dan pemikiran kritis yang dimiliki
melalui bekal “melek media” dan disertani upaya pemerintah untuk
menggawangi aktor-aktor dalam jurnalisme warga, diharapkan jurnalisme warga
adalah bagian dari cara jurnalisme baru yang juga berkontribusi dalam membuat
dan melestarikan kearifan lokal masyarakat dan mendukasi warganya.
E. KESIMPULAN
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jurnalisme warga merupakan
semacam usaha pemberdayaan warga melalui paktik pengkonsumsian informasi
secara aktif oleh users atau warga. Selain itu dibalik kontradiksinya, jurnalisme
warga bisa menjadi media informasi alternatif yang membawa konteks lokal jauh
dari kepentingan pemangku kepentingan. Sehingga ditemukan bahwa jurnalisme
warga mampu menjadi bagian dari kegiatan yang mampu mendidik
masyarakatnya sendiri atau memberdayakan satu sama lain dalam konteks
membuat dan menyebarkan informasi.
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LAMPIRAN
Tabel 1
Rincian Narasumber Penelitian
Tahun Penelitian
2013

2015

 Terdapat 3 kelompok:
a. Kelompok Muda praktisi
jurnalistik.
b. Kelompok Blogger.
c. Mahasiswa komunikasi
dan non komunikasi

2017
 Terdapat 2 kelompok:
a. Mahasiswa Komunikasi
konsentrasi jurnalistik
b. Mahasiswa Komunikasi
konsentrasi non jurnalistik

 Jumlah: 15 orang

 Terdapat 3 kelompok:
a. Kelompok dosen di berbagai
bidang,
b. Mahasiswa Indonesia yang
belajar di luar negeri
c. Alumni pelajar Indonesia
yang belajar di luar negeri
 Jumlah: 12 orang

 Non eksperimental

 Non eksperimental

 Eksperimental: pembekalan
literasi media & melakukan
pelatihan ke masyarakat

 Rentang usia: 28-35 tahun

 Rentang usia: 37-28 tahun

 Rentang usia: 22-24 tahun

 Jumlah: 12 orang

GAMBAR 1 & 2

Pelaksanaan kegiatan literasi media kelompok tahun 2017
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