


Apa Citizen journalism ?  
Cukup sederhana jika dijelaskan, Citizen Journalism adalah 
ketika seorang warga yang pada dasarnya melakukan apa 
yang wartawan profesional lakukan dalam memberitakan 
suatu informasi. Informasi tersebut dapat diambil dari 
lingkungan sekitar, dari masalah kriminalitas, berita bola, 
kecelakaan lalu lintas hingga tentang adanya bencana alam 
seperti gunung meletus dan banjir bandang. Hal ini dapat 
didukung dengan teks, gambar, audio dan video. Fitur utama 
lainnya dari jurnalisme warga adalah bahwa hal itu biasanya 
ditemukan secara online. Bahkan, munculnya Internet, blog, 
podcast, video streaming dan hingga perkumpulan orang 
dalam suatu forum. Internet memberikan kemudahan dan 
kemampuan untuk mengirimkan informasi secara global. 
Mereka bisa memanfaatkan media sosial hingga media 
pemberitaan online. 



Pengertian Citizen Journalism  
 

Citizen Journalism adalah praktek jurnalisme yang dilakukan oleh non 
profesional jurnalis dalam hal ini oleh warga. 

Citizen Journalis (Jurnalisme Warga) adalah warga biasa yang 
menjalankan fungsi selayaknya jurnalis profesional yang pada umumnya 
menggunakan channel media baru yaitu internet untuk menyebarkan 
informasi dan berita yang mereka dapat. 

Shayne Bowman dan Chris Willis lantas mendefinisikan citizen 
journalism sebagai ‘…the act of citizens playing an active role in the 
process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and 
information” ( warga negara memainkan peranan aktif dalam proses 
mengumpulkan, pelaporan, menganalisis, dan menyebarkan berita dan 
informasi ) 



Steve Outing : 

1. Citizen journalism membuka ruang untuk komentar publik. Dalam 
ruang itu, pembaca atau khalayak bisa bereaksi, memuji, mengkritik, 
atau menambahkan bahan tulisan jurnalisme profesional. Pada media 
cetak konvensional jenis ini biasa dikenal dengan surat pembaca. 

2. Menambahkan pendapat masyarakat sebagai bagian dari artikel yang 
ditulis. Warga diminta untuk ikut menuliskan pengalamannya pada 
sebuah topik utama liputan yang dilaporkan jurnalis. 

3. Kolaborasi antara jurnalis profesional dengan nonjurnalis yang 
memiliki kemampuan dalam materi yang dibahas. Tujuannya dijadikan 
alat untuk mengarahkan atau memeriksa keakuratan artikel. Terkadang 
profesional nonjurnalis ini dapat juga menjadi kontributor tunggal yang 
menghasilkan artikel tersebut. 



4. Bloghouse warga. Bentuknya blog-blog gratisan yang dikenal, 
misalnya ada  wordpress,  blogger, atau  multiply. Melalui blog, orang 
bisa berbagi cerita tentang dunia, dan bisa menceritakan dunia 
berdasarkan pengalaman dan sudut pandangnya. 

5. Newsroom citizen transparency blogs. Bentuk ini merupakan blog 
yang disediakan sebuah organisasi media sebagai upaya transparansi. 
Dalam hal ini pembaca bisa melakukan keluhan, kritik, atau pujian atas 
apa yang ditampilkan organisasi media tersebut. 

6. Stand-alone citizen journalism site, yang melalui proses editing. 
Sumbangan laporan dari warga, biasanya tentang hal-hal yang sifatnya 
sangat 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. 



      
melalui proses editing. 

8. Gabungan stand-alone citizen journalism 
website dan edisi cetak. 

9. Hybrid: pro + citizen journalism. Suatu kerja 
organisasi media yang menggabungkan 
pekerjaan jurnalis profesional dengan jurnalis 
warga. 

10. Penggabungan antara jurnalisme profesional 
dengan jurnalisme warga dalam satu atap. 
Website membeli tulisan dari jurnalis profesional 
dan menerima tulisan jurnalis warga. 

11. Model  Wiki. Dalam Wiki, pembaca adalah 
juga seorang editor. Setiap orang bisa menulis 
artikel dan setiap orang juga bisa memberi 
tambahan atau komentar terhadap komentar 

    



Citizen Journalism  

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) Situs foto share (flickr, 
twitpic),  Situs video share 
(youtube).  



 

Penetrasi smartphone yang diterima luas oleh 
masyarakat Indonesia dengan baik, sekaligus 
meningkatnya ruang kebebasan 
mengungkapkan pikiran dan pandangan melalui 
blog mau pun sosial media, menimbulkan suatu 
fenomena baru: Citizen Journalism. Ya, saat ini 
dapat dikatakan siapa saja bisa menjadi jurnalis. 
Melaporkan banyak hal, kemacetan, kecelakaan 
di jalan raya, yang bisa dilakukan dengan tulisan 
maupun merekam video atau gambar dan meng-
uploadnya. Mengabarkan pada seluruh dunia. 



 

Di Indonesia, jurnalisme warga juga bisa dibilang 
sudah mulai berkembang dan kegunaannya 
dirasakan saat adanya peristiwa-peristiwa besar 
seperti serangan teroris dan bencana alam. 
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 
journalism tidak bertujuan menciptakan 
keseragaman opini publik. Pemberitaan  citizen 
journalism lebih mendalam dengan proses yang 
tak terikat waktu, seperti halnya  deadline di 
mainsteram media. 



Konten atau isi dari citizen journalism bisa 
berupa peristiwa, pengalaman,  dan reportase 
yang termasuk kedalam 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. 



Etika Citizen Jounarlism   

Memang tidak ada 
batasan baku untuk 
citizen journalism dalam 
membuat suatu berita. 
Namun Citizen 
journalism juga ada 
etikanya. Etika tersebut 
kurang lebih sama 
dengan etika menulis di 
media online diantaranya 
adalah tidak 
menyebarkan berita 
bohong, tidak 
mencemarkan nama 
baik, tidak memicu 
konflik SARA dan 

  
   



Apakah konvergensi media itu? 

 

Kata “konvergensi” sering digunakan untuk merujuk ke 
berbagai proses yang berbeda, sehingga terkadang 
menimbulkan kebingungan. Konvergensi media adalah 
penggabungan atau menyatunya saluran-saluran keluar 
(outlet) komunikasi massa, seperti media cetak, radio, televisi, 
Internet, bersama dengan teknologi-teknologi portabel dan 
interaktifnya, melalui berbagai platform presentasi digital.  

Dalam perumusan yang lebih sederhana, konvergensi media 
adalah bergabungnya atau terkombinasinya berbagai jenis 
media, yang sebelumnya dianggap terpisah dan berbeda 
(misalnya, komputer, televisi, radio, dan suratkabar), ke dalam 
sebuah media tunggal. 



Gerakan konvergensi media tumbuh berkat adanya 
kemajuan teknologi akhir-akhir ini, khususnya dari 
munculnya Internet dan digitisasi informasi. 
Konvergensi media ini menyatukan ”tiga-C” 
(computing, communication, dan content).  

Jika dijabarkan di level perusahaan, maka konvergensi 
ini menyatukan perusahaan-perusahaan yang 
bergerak di bidang informasi (komputer), jejaring 
telekomunikasi, dan penyedia konten (penerbit buku, 
suratkabar, majalah, stasiun TV, radio, musik, film, dan 
hiburan). 



Berilah contoh 
sederhana tentang 
konvergensi media 

Contoh yang mudah kita lihat adalah salah satu 
produknya, sebagai hasil perkembangan terkini 
pada teknologi mobile. Handphone yang Anda 
miliki sekarang bisa melakukan fungsi kalkulator, 
juga bisa untuk menonton siaran TV, 
mendengarkan siaran radio, membaca 
suratkabar online, menerima dan mengirim e-
mail, memotret, merekam suara, merekam 
gambar video, selain tentunya untuk menelepon 
dan mengirim SMS.  

 

Pengombinasian fungsi-fungsi dari beberapa 
piranti ke dalam satu mekanisme ini disebut juga 
k i i ti (d i  )  



Tolong dijabarkan lebih lanjut, seperti 
apa sebetulnya konvergensi media 

itu? 

Konvergensi media memungkinkan para profesional di 
bidang media massa untuk menyampaikan berita dan 
menghadirkan informasi dan hiburan, dengan 
menggunakan berbagai macam media. 

Komunikasi yang sudah dikonvergensikan 
menyediakan berbagai macam alat untuk 
penyampaian berita, dan memungkinkan konsumen 
untuk memilih tingkat interaktivitasnya, seraya mereka 
bisa mengarahkan sendiri penyampaian kontennya. 



 

Konvergensi media memungkinkan audiens 
(khalayak) media massa untuk berinteraksi 
dengan media massa dan bahkan mengisi 
konten media massa. Audiens sekarang dapat 
mengontrol kapan, di mana dan bagaimana 
mereka mengakses dan berhubungan dengan 
informasi, dalam berbagai jenisnya. 

Jurnalisme konvergensi melibatkan kerjasama 
antara jurnalis media cetak, media siar, dan 
media Web (online) untuk menghasilkan berita 
terbaik yang dimungkinkan, dengan 
menggunakan berbagai sistem penyampaian 
(delivery) 



Konvergensi telah terjadi pada dua 
aspek utama: teknologi dan industri 

Pada aspek teknologi: Konten kreatif telah dikonversikan ke dalam 
bentuk–bentuk digital standar-industri, untuk disampaikan melalui jejaring 
pita lebar (broadband) atau tanpa-kabel (wireless), untuk ditampilkan di 
berbagai komputer atau piranti-piranti seperti-komputer, mulai dari 
telepon seluler sampai PDA (personal digital assistant), hingga ke alat 
perekam video digital (DVR, digital video recorder) yang terhubung ke 
pesawat televisi. 

Pada aspek industri: Perusahaan-perusahaan yang melintasi spektrum 
bisnis, mulai dari perusahaan media ke telekomunikasi sampai teknologi, 
telah menyatu dan membentuk aliansi-aliansi strategis, untuk 
mengembangkan model-model bisnis baru, yang dapat meraih 
keuntungan dari ekspektasi konsumen yang sedang tumbuh terhadap 
konten media yang disesuaikan dengan permintaan (on-demand 



Berilah contoh konvergensi 
perusahaan (corporate 

convergence)! 
Secara historis, perusahaan-perusahaan komunikasi 
sebenarnya telah lama membentuk rantai kepemilikan 
suratkabar dan jejaring stasiun-stasiun radio dan TV, untuk 
mewujudkan banyak keuntungan dari sinergi tersebut. Dalam 
hal ini, konvergensi dapat dipandang sebagai ekspansi dan 
intensifikasi, yang berangkat dari logika berpikir yang sama. 

Tren konvergensi dimulai pada tahun 1980-an dengan sinergi. 
Perusahaan-perusahaan yang merupakan penyedia konten, 
seperti studio film dan perusahaan rekaman, membeli saluran-
saluran distribusi, seperti TV kabel. Dengan munculnya 
teknologi digital, sinergi ini lalu berubah menjadi konvergensi, 
sebuah visi tentang satu perusahaan yang menyediakan 
semua layanan yang bisa dibayangkan. 



Apa untung-ruginya 
konvergensi operasional? 

Keuntungan dari konvergensi jenis ini cukup jelas. Ia 
menghemat uang karena –ketimbang mempekerjakan 
staf pemberitaan yang terpisah untuk setiap media—
pengoperasian bisa lebih murah ketika 
mempekerjakan reporter yang sama untuk tiga media 
sekaligus: suratkabar, situs Web, dan stasiun TV. 
Sebagai tambahan, setiap media itu bisa 
mempromosikan mitra-mitra medianya. TV berita 
dapat mendorong pembaca untuk mengunjungi situs 
web atau membeli suratkabarnya (versi cetak) 



Tantangan teknologi 

Konvergensi media menuntut kemampuan untuk 
menguasai teknologi media, yang berkembang 
sangat pesat. 

Konsekuensinya, harus ada penyiapan 
sumberdaya manusia yang memadai, untuk 
penguasaan teknologi tersebut. 

Sumber :  Satrio Arismunandar 
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