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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kontribusi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa kontribusi 

adalah 1) Uang iuran (kepada perkumpulan Dan sebagainya); 2) sumbangan
1
. 

Kata ini berasal dari Bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, maknanya 

adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri, maupun sumbangan. berarti 

dalam hal ini kontribusi dapat berupa sumbangsi atau sumbangan yang dilakukan 

seseorang.  

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang 

dilakukan individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun 

negatif terhadap orang lain. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang 

yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, financial, dan lainya. 

Seperti yang telah disinggung oleh penulis diatas Dengan melihat 

perkembangan teknologi dan informsi dan inovasi di era digital dengan ditandai 

tergerusnya media mainstream saat ini oleh media online sebagai alat pemenuh 

kebutuhan informasi masyarakat melalui media-media online seperti youtube, 

instagram, twitter dan facebook, maka dalam tulisan ini akan lebih jauh meneliti 

tentang sumbangan, keterlibatan ataupun keikutsertaan yang dilakukan seseorang 

ataupun mahasiswa dalam kegiatan citizen journalism melalui media sosial dalam 

bentuk jejaring sosial seperti halnya media facebook dalam hal memberikan 

informasi ataupun berita dalam bentuk tulisan, audio, video dll.  

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : balai 

pustaka, 2003), h. 854 
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B. Citizen journalism 

Citizen journalism atau jurnalisme warga merupakan bagian dari 

jurnalistik itu sendiri, untuk itu penulis akan membahas tentang jurnalistki terlebih 

dahulu dan dilanjutkan dengan citizen journalism beserta bentuk-bentuknya serta 

karakteristiknya, dll.  

1. Jurnalistik 

Suatu catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa 

juga berarti surat kabar disebut sebagai perkataan journa. Kemudian menjadi 

jurnalistik atau journalism
2
. Singkatnya, jurnalistik adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari.
3
 

Pada definisinya, jurnalistik adalah sebuah kegiatan yang menyiapkan, 

mencarai, mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyebarkan berita atau 

informasi melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-

cepatnya
4
. Perbedaan jurnalistik dengan jurnalisme tidak ada yang signifikan, 

hanya saja berkaitan dengan penggunaan istilah saja. Dalam sejarah 

perkebanganya, jurnlistik adalah kata sifat dari jurnalisme. McDougall 

menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari 

fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu 

Negara. Tak peduli apapun perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan, baik 

sosial, ekonomi, politik, maupun yang lain-lainya
5
. 

                                                             
2
Hikmat Kusumaningrat dan  Purnama Kusumaningrat, jurnalistik teori dan praktik, 

(bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2005), h. 15 
3
Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Features, (Bandung : 

Simbiosa Rekatama Media, 2006), h.2 
4
Ibid, h. 3 

5
Hikmat Kusumanigrat dan purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori Dan Praktik, 

(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h, 15 
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Dalam ensiklopedia Indonesia, jurnalistik diartikan sebagai bidang profesi 

yang mengusahakan penyajian informasi tenang kejadian dan/atau kehidupan 

sehari hari (pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran dan 

pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang 

ada.
6
 

Jadi jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, 

menerbitkan berita melalui Media Massa (Koran, majalah, dll) atau memancarkan 

berita melalui radio, televisi atau jaringan internet (media sosial; blog, twitter, 

facebook, instagram) . Sedangkan orang yang melakukan jurnalisme disebut 

jurrnalis atau wartawan. 

2. Prinsip Jurnalisme 

Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan 

warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Untuk 

memenuhi tugas ini, maka para jurnalis harus memahami prinsip-prinsip 

jurnalisme yang disebut Sembilan elemen jurnalisme.  

Bill Kovach dan Tom Rosestiel dalam Iswhara (2011:21-25) dengan 

dukungan dan bantuan dari para ahli media yang tergabung dalam Committee of 

Concerned journalist melakukan riset yang ekstensif terhadap apa yang 

sesungguhnya  harus dikerjakan oleh para wartawan. Hasil riset tersebut di 

                                                             
6
Tim Redaksi Ichtisar Baru-Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta : Ichtisar Baru, 

1998) H. 1609 
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tuangkan kedalam buku The elements of  journalism, yang sekurangkuangnya ada 

Sembilan element  yakni
7
: 

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran 

2. Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga 

3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi 

4. Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita 

5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan 

6. Jurnalisme  harus menyediakan forum publik untuk kritik, maupun 

dukungan warga 

7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan 

relevan 

8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proposional 

9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti hati nurani mereka 

3. Fungsi jurnalisme 

Banyak pakar komunikasi menjelaskan ataupun menjabarkan fungsi-

fungsi dari jurnalistik, dalam hal ini penulis mengambil salah satu pakar yaitu 

Onong uchjana effendhy (1999) menjelaskan fungsi yang melekat pada aktivitas 

jurnalistik sebagai berikut
8
: 

a. Fungsi menyiarkan informasi (to inform) 

b. Fungsi mendidik (to education) 

c. Fungsi menghibur (to entertaine) 

                                                             
7
Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 

h.159  
8
Indah Suryawati, Jurnalistik Sebuah Pengantar Teori Dan Praktik (Ghalia Indonesia), h. 

38 
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d. Fungsi mempengaruhi (to influence) 

Diantar fungsi-fungsi diatas masih banyak lagi fungsi dari jurnalistik yang 

bias kita temukan dalam praktiknya selama ini diantaranya berfungsi sebagai alat 

mediasi, member petunjuk (mengarahkan), menginterpretasikan, pemantau 

kekuasaan dan masih banyak lagi. 

4. Produk-produk Jurnalisme 

Dalam dunia jurnalistik dikenal dengan berbagai produk jurnalistik yaitu 

berita, artikel, tajuk rencana, reportase, kolom, esai dan feature, dimana jika 

dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh citizen journalism atau jurnalisme 

warga maka dasar trend jurnalistik ini muncul ketika kalangan masyarakat 

menuangkan pemikiranya kedalam bentuk tulisan seperti feature di media online 

seperti blog, dimana dalam tulisan tersebut baik berkisah tentang pengalaman 

pribadi sang penulis maupun sekedar informasi mengenai peristiwa yang sedang 

ramai diperbincangkan public, namun semua itu tidak lepas dari unsure 

subjektifitas karena tulisan tersebut berdasarkan fakta dan data kemudian 

mengandung unsure 5W+1H. adapun produk jurnalisme itu sendiri adalah sebagai 

berikut;  

a. Berita. 

Berita adalah informasi baru  atau informasi mengenai sesuatu yang 

sedang terjadi, disajikan lewat cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut 

kepada orang ketiga atau orang banyak.
9
 

Istilah “News” berasal dari bahasa Inggris yang berarti berita, berasal dari 

“new” (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dengan arti segala yang 

                                                             
9
https://id.wikipedia.org/wiki/berita (diakses pada tanggal minggu 25 februari 2018) 
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baru merupakan informasi yang penting bagi khalayak. Dengan kata lain, semua 

hal yang baru merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada orang 

lain dalam bentuk berita
10

. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan berita 

(news) adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa actual yang 

menarik perhatian orang banyak. Peristiwa atau kejadian yang actual dan factual 

yang terjadi setiap hari. 

Secara garis besar berita dapat digolongkan kedalam dua jenis, Pertama 

Hardnews, yaitu jenis berita langsung yang memiliki sifat timely atau terikat 

waktu, berita jenis ini sangat tergantung pada aktualisasi waktu, sehingga 

keterlambatan waktu berita akan menyebabkan berita menjadi bas. Kedua 

Softnews, yaitu berita tidak langsung yang tidak memiliki timeless atau tidak 

terikat dengan waktu, berita jenis ini tidak tergantung pada waktu, sehingga selalu 

bias dibaca, didengar dan dilihat kapan pun tanpa terikat pada aktualitas
11

. 

Namun terlepas dari garis besar jenis berita diatas terdapat pembagian 

jenis berita yang lebih jelas dalam membagi tingkatan sebuah berita yang lebih 

dikenal dalam dunia jurnalistik itu sendiri yaitu sebagai berikut
12

: 

1) Straight News: berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan 

lugas. Ditulis dengan gaya memaparkan peristiwa tanpa ditambah 

dengan penjelasan apalagi interpretasi. Sebagian besar halaman depan 

                                                             
10

Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 

h.134 
11

Fajar Junaedi, Jurnalisme Penyiaran Dan Reportase Televisi (Kencana Predana Media 

Group), h. 6 
12

Indah Suryawati, Jurnalistik Sebuah Pengantar Teori Dan Praktik (Ghalia Indonesia), 

h. 74 
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suratkabar atau yang menjadi berita utama (headline) merupakan berita 

jenis ini. 

2) Depth News: berita mendalam, berita yang merupakan pengembangan 

dari berita yang sudah muncul, dikembangkan dengan pendalaman hal-

hal yang ada di bawah suatu permukaan. 

3) Investigation News: berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian 

atau penyelidikan dari berbagai sumber. 

4) Interpretative News: berita yang dikembangkan dengan pendapat atau 

penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan. 

5) Opinion News: berita mengenai pendapat, gagasan, atau pernyataan 

seseorang, biasanya pendapat para cendikiawan, sarjana, ahli, atau 

pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, dan sebagainya. 

Terdapat berbagai macam pola atau teknik penulisan berita yang juga 

bersifat umum, artiya tidak hanya berlaku untuk Surat kabar, tabloid, dan majalah 

saja, tetapi juga berlaku untuk radio, televisi, film dan bahkan juga media on line 

internet selama itu merujuk pada unsure 5w + 1h dan berdasarkan fakta 

sesungguhnya. Beberapa jenis teknik penulisan berita yakni sebagai berikut
13

: 

a. Piramida terbalik 

Dengan piramida terbalik, berarti pesan berita disusun secara deduktif. 

Kesimpulan dinyatakan terlebih dahulu pada paragraph pertama, barn kemudian 

disusul dengan penjelasan dan uraian yang lebih rind pada paragraf-paragraf 

berikutnya. Paragraf pertama merupakan rangkuman fakta terpenting dari seluruh 

                                                             
13

Juwito, Menulis Berita Dan Feature’s, (Unesa University Press : 2008)  h. 50 
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uraian kisah berita (news story). Dengan demikian, apabila paragraf pertama 

merupakan pesan berita sangat penting, maka paragraph berikutnya masuk dalam 

kategori penting, cukup penting, kurang penting, agak kurang penting, tidak 

penting, dan sama sekali tidak penting. 

b. Teknik bedah 5w + 1h 

Berita ditulis dengan menggunakan rumus 5WIH, agar berita itu lengkap, 

akurat dan sekaligus memenuhi standar teknis jurnalistik. Dalam setiap peristiwa 

yang dilaporkan, harus terdapat enam unsur dasar yakni apa (what), siapa (who), 

kapan (when), dimana (where), mengapa (why), dan bagaimana (how). 

c. Teras berita 

Secara sederhana, teras berita adalah paragraf pertama yang memuat fakta 

atau informasi terpenting dari keseluruhan uraian berita. 

d. Pararel  

Teknik penulisan yang satu ini ketika digunakan untuk menulis sebuah 

berita media cetak, maka bentuk setiap alinea ataupun paragraf dari berita tersebut 

tidaklah jauh berbeda isinya. 

e. Kronologis 

Teknik ini digunakan penulis secara tidak langsung  berita akan dipaksa 

untuk menuliskan berita tersebut secara jelas dan berurutan. Teknik ini akan 

menjadikan sebuah berita yang memiliki bentuk mulai dari alinea awal hingga 

alinea terahir memiliki informasi yang berurutan sehingga informasi dari berita 

tersebut sulit untuk dipisahkan. 
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f. Ringkas 

Teknik penulisan yang satu ini akan sangat berguna pada media cetak 

karena selain pembaca akan mudah dan cepat membaca berita tersebut, kolom 

atau lembaran kertas juga tidak menjadi terbuang secara percuma. Oleh karena itu, 

biasanya jurnalis ataupun editor akan menggunakan teknik ringkas ini untuk 

menghilangkan kata atau kalimat yang tidak penting. 

Secara umum teknik penulisan berita sangat banyak digunakan oleh para 

jurnalis, tergantung keinginan masing-masing jurnalis dan media dan jenis berita 

yang akan ditulis. Namun berbeda dengan citizen journalism yang tidak terikat 

dengan media apapun melainkan independen dalam melaporkan beritanya, maka 

sejatinya mereka bebas menggunakan teknik penulisan berita sesuai informasi 

yang ditemukan, sehingga tidak heran dalam praktiknya jenis berita yang 

dilaporkan oleh citizen journalism sangat singkat, padat dan langsung keinti 

informasinya. 

Berita bisa disampaikan dalam bentuk cetak, siaran, internet atau dari 

mulut ke mulut. Berita sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat luas. 

Namun tidak semua informasi mengenai sesuatu yang terjadi di dunia ini layak 

diangkat menjadi sebuah berita. Ada nilai – nilai tertentu (news value) yang harus 

dipenuhi agar sebuah  berita dianggap penting untuk disiarkan melalui media 

massa. 
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Cukup banyak ahli yang mengemukakan nilai berita, berikut ini 

rangkuman nilai berita; yang penting keberadaannnya dalam sebuah berita agar 

berita layak untuk diliput
14

: 

1. Magnitude 

2. Kedekatan 

3. Actual 

4. Dampak 

5. Keluarbiasaan 

6. Ketokohan 

7. Kemanusiaan 

8. Konflik 

9. Kejutan 

10. Sex 

b. Tajuk 

Tajuk rencana dikenal sebagai induk karangan sebuah media massa. Tajuk 

merupakan “jatidiri” atau identitas sebuah media massa. Melalui tajuklah redaksi 

media tersebut menunjukkan sikap atau visinya tentang sebuah masalah aktual 

yang terjadi di masyarakat. Tajuk yang berupa artikel pendek dan mirip dengan 

tulisan kolom ini, biasanya ditulis oleh pemimpin redaksi atau redaktur senior 

yang mampu menyuarakan pendapat korannya mengenai suatu masalah aktual. 

c. Feature 

Feature secara harfiyah artinya segi, keistimewaan, menampilkan atau 

menonjolkan. Feature adalah jenis tulisan di media massa, selain berita dan opini, 

yang memfokuskan pada segi (angle) tertentu sebuah peristiwa dan 

                                                             
14

 Indah Suryawati, Jurnalistik Sebuah Pengantar Teori Dan Praktik (Ghalia Indonesia), 

h. 78 
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menonjolkannya. Karena itu feature disebut pula “karangan khas”. Sifat tulisan 

feature lebih menghibur dan menjelaskan masalah dari pada sekedar 

menginformasikan karena feature adalah tulisan yang menuturkan peristiwa 

disertai penjelasan riwayat terjadinya, duduk perkaranya, proses pembentukanya, 

dan cara kerjanya. Ia lebih banyak mengungkap unsur how dan why sebuah 

peristiwa sehingga mampu menyentuh ketertarikan manusiawi dan menggugah 

perasaan. 

d. Kartun/karikatur 

Berdampingan dengan tajuk rencana, biasanya tampil sebuah gambar yang 

lazim disebut kartun. Kartun dimaksud adalah gambar lucu yang melukiskan 

kejadian-kejadian (biasanya politik) mutakhir dari suatu pemerintahan atau 

perilaku kebijakan seorang pejabat negara (Hornby, 19961: 57). 

e. Resensi  

Istilah resensi itu sendiri diartikan Echols (1975: 484) dengan 

menggunakan istilah review, sebagai tinjauan terhadap karya seni dan sastra. 

f. Opini/artikel 

Artikel (article) adalah karya jurnalistik berupa tulisan yang berisi 

pendapat (opini), gagasan (ide), pemikiran serta fakta. Posisinya dalam karya 

jurnalistik masuk dalam kategori views (pandangan atau opini). 

g. Pojok 

Pojok adalah kutipan pernyataan singkat nara sumber atau peristiwa 

tertentu yang dianggap menarik atau kontrovesial, untuk kemudian dikomentari 

oleh pihak redaksi dengan kata – kata atau kalimat yang mengusik, menggelitik, 
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dan ada kalanya reflektif. Tujuannya untuk “mencubit”, mengingatkan, 

menggugat. Kritis tetapi tetap etis. 

5. Citizen journalism (Jurnalisme Warga) 

Citizen journalism juga salah satu kegiatan yang terbantu dengan 

kehadiran internet. Saat ini, hampir semua orang yang memiliki akses internet dan 

terbiasa menggunakan fitur internet di gadget pribadi mereka dapat berpartisipasi 

dalam kegiatan menyalurkan dan menyumbangkan berita. internet menawarkan 

kesempatan kepada orang-orang awam yang tidak memiliki latar belakang 

pendidikan yang tinggi yang ingin menulis, memberikan komentar serta 

melakukan reportase atas peristiwa tertentu. 

Istilah citizen journalism itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu kata citizen 

dan jaournalism. Kata citizen sendiri memiliki arti warga Negara dan kata 

journalism memiliki arti jurnalisme. Secara harfiah citien journalism mempunyai 

arti jurnalisme warga, yaitu kegiatan jurnalisme yang dilakukan oleh warga pada 

umumnya yang bukan berlatar bealakang ilmu jurnalistik dan bukan dilakukan 

oleh jurnalis professional. 

Menurut Shayne Bowman dan Cris Willis, “partisipatory journalism atau 

citizen journalism merupakan peran aktif seorang warga atau kelompok warga 

Negara dalam melakukan pengumpulan, pelaporan, mengnalisis, dan 

menyebarluaskan berita dan informasi, yang bertujuan untuk menghasilkan berita 

secara independent, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam demokrasi.
15

 

                                                             
15

Shayne Bowman, Cris Wilis, We Media : How Audiences Are Shaping The Future Of 

News And Information, (Reston, Va: the media center at the American pres the institute, 2003) h. 

9-10 dikutip dalam Muhamad Agil (Skripsi “Implementasi Tayangan Citizen Journalism & 

Agenda Media pada Program Wide Shot di metro tv (2013)” ) h. 29   
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Kegiatan jurnalisme yang dilakukan oleh citizen journalism pada dasarnya 

ialah sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan jurnalis professional pada 

umumnya, dimana mencari, mengumpulkan, mengolah, serta menyebarluaskan 

informasi tersebut baik berupa tulisan, gambar, foto, video, ataupun informasi 

lisan. 

Dan Gilmor berpendapat bahwa konsep dasar citizen journalism yaitu 

menjadikan audiens sebagai produsen berita yang tidak hanya menjadi konsumen 

pasif seperti selama ini terjadi dalam logika kerja jurnalisme tradisional berbasis 

massa, dimana dalam hal letak antara junalis sebagai pencari dan penulis berita 

serta narasumber sebagai asal berita dan narasumber sebagai asal berita dan 

audiens sebagai konsumen berita sudah menjadi satu hal yang melebur menjadi 

satu kesatuan. 

Sumber informasi yang di butuhkan oleh khalayak umum tidak selamanya 

terpenuhi oleh media massa mainstream, bukan hanya informasi yang di butuhkan 

khalayak tetapi juga butuh menberikan informasi fakta dan opininya, terkdang 

karya khalayak jauh lebih bagus ketimbang hasil karya media masssa pada 

umumnya. Inilah yang membuat perkembangan citizen journalism terus berakar. 

Pepih Nguraha menekankan bahwasanya bekal menjadi seorang pewarta warga 

harus memiliki naluri berita yang tajam dalam mencium berita, yaitu kemampuan 

melihat segala kemungkinan suatu peristiwa untuk menjadi bentuk berita.
16

 

Yenti dkk di blogdetik (2008) menulis peran dan fungsi citizen journalism 

sama seperti peranan fungsi jurnalistik pada umumnya, yaitu sebagai sumber 

                                                                                                                                                                       
 
16

Ibid, h. 30 
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informasi, hiburan, kontorl sosial, hingga agen perubahan. Dengan adanya citizen 

journalism jaringan informasi dan sumber informasi akan lebih luas. Bahkan 

citizen journalism sering menjadi sumber informasi penting untuk media 

mainstream
17

 

Dalam dunia komuikasi informasi dari istilah citizen journalism kunci 

utamanya menitikberatkan pada warga itu sendiri, karena pada dasarnya citizen 

journalism ialah keinginan warga tersebut dalam memberikan informasi. 

Kenginan masyarakat ini dapat dilihat dari dua hal yaitu masyarakat sebagai 

warga Negara yang berhak memperoleh informasi dan masyarakat yang 

mempunyai hak memberikan informasi. 

Unsur citizen journalism sendiri merupakan warga yang bukan berlatar 

belakang pendidikan jurnalistik dan bukan wartawan professional namun 

mempunyai semangat berbagi informasi, mempunyai rasa keingin tahuan yang 

tinggi, informasi yang diberikan berdasarkan fakta dan peka terhadap peristiwa 

tersebut, memiliki dan dapat memanfaatkan teknologi yang ada misalanya telepon 

seluler. 

Salah satu praktisi komunikasi wimar witoelar mengatakan, bahwasanya 

dalam dunia maya (internet) merupakan kebebasan dalam mengaktualisasikan diri 

seseorang transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama. Saat ini 

seseorang yang beraktifitas dalam dunia online(internet) tidak bisa dikatakan 

orang yang paling tahu, pendapat-pendapatnya bisa dikritisi siapapun lantaran 

sifat blog yang transparan hal ini merupakan paradigma baru dari blog karena 

                                                             
17

http://ruangdosen.wordpress.com/2012/12/13/citizen-journalism/ diakses pada tanggal 

24 januari 2018 
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melalui blog akan tercipta citizen journalism, dimana setiap orang bebas 

berpendapat mengeluarkan pendapatnya.  

Oleh karena itu, menjadi citizen journalism juga memilii etika, dimana 

etika citizen journalism kurang lebih sama dengan etika menulis di media online 

diantaranya, pertama, tidak menyebarkan berita bohong maksudnya setiap berita 

sebelum disebarkan maka harus terlebih dahulu dicek kebenaranya baik sumber 

ataupun redaksinya. Kedua, tidak mencemarkan nama baik, hal ini perlu 

diperhatikan dalam melaporkan sebuah berita tidak dibenarkan menuliskan 

sesuatu yang menjelekan, merendahkan ataupun menghina seseorang secara 

terbuka. Ketiga, tidak memicu konflik, konflik yang dimaksud disini adalah 

memberitakan kejadian yang berkaitan dengan suku, agama, ras secara berlebihan 

dan tidak subjektif atau cenderung berpihak pada golongan tertentu. Keempat, 

tidak memuat konten pornografi, hal ini jelas bahwa menyebarkan sebuah berita 

yang bermuatan pornografi merupak perilaku yang tidak benar, jika diukur dari 

segi norma agam ataupun hokum.  

Fakta dalam penyampaian informasi merupakan hal yang paling utama dan 

sangat penting dalam kegiatan praktik jurnalistik, hal ini diperlukan juga pada 

kegiatan citizen journalism agar tetap konsisten dalam memberikan informasi 

kepada publik. Lebih lanjut mengenai akurasi sebuah tulisan citizen journalism 

dan Gilmour mengungkapkan, “fakta merupakan salah satu cara agar jurnalisme 

warga tetap bertahan di dunia jurnalistik”. 
18
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Kebebasan dalam kegiatan citizen journalism dalam memberikan 

informasinya terkadang menjadi pertanyaan dimana kurangnya pengawasan atas 

citizen journalism sering kali membuat kualitas penulisanya diragukan karena isi 

pesan yang disampaikan citizen journalism sendiri berupa peristiwa, pengalaman, 

dan laporan reportase yang termasuk kedalam berita harus terdapat unsure 

5W+1H sehingga setiap kegiatan yang dilakukan citizen journalism sama halnya 

dengan pekerjaan yang dilakukan wartawan professional umumnya. 

Dan Gillmor (dalam Kelly, John, 2009 : 17), salah seorang akademisi yang 

giat menyuarakan pentingny citizen journalism, menyatakan bahwa yang 

terpenting dari praktek citizen journalism adalah mengetahui unsur Apa (what), 

bukan dimana (where). Ungkapan tersebut bermaksud menekankan bahwa citizen 

journalism dapat terjadi dimana saja (media apapun), selama karakter dan prinsip-

prinsip yang membentuknya terpenuhi. Penekaanan ini membuat citizen 

journalism menjadi suatu konsep yang fleksibel, dan mampu menyesuaikan 

bentuk dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.
19

 

“Citizen journalism is defined more by what it is than by where it is. That is, it can exist 

within the framework of a minstream media outlet and it can exist on its own, a posting 

by an independent blogger or an image on a photo-sharing website. Also, the level of 

complexity of a user-generated product can very. It can be a self-produced video 

uploaded to youtube and it can be comment posted at the end of an online newspaper 

story. John Kelly (2009:17-18).” 

Prinsip utama yang ditekankan mengenai kegiatan citizen journalism 

adalah proses berbagi informasi yang berbentuk berita, seperti produk jurnalisme 

umumnya. Oleh karena itu kegiatan citizen journalism harus tetap memperhatikan 

standar isi berita untuk bisa disebut memadai. Kegiatan yang umumnya dilakukan 

                                                             
19

Clara Devi Handriatmaja, (skripsi : Citizen journalism dlam pemberitaan bencana di 

instagaram, 2013), h. 35 



25 
 

oleh warga biasa ini bisa berfungsi maksimal ketika dihadapkan pada peliputan 

berita-berita local yang kadang tidak terfasilitasi oleh media-media besar. 

6. Bentuk-bentuk Citizen journalism   

Menurut Nurudin dalam Hilda Savitri “Citizen journalism dalam 

kebijakan redaksiona (2013) hal. 24” mengutip tulisan D. Lasica dalam online 

journalism review (2003) membagi citizen journalism dalam beberapa bentuk, 

yaitu:
20

 

a. partisipasi audiens atau masyarakat yang memberikan komentar-komentar 

pada blog pribadi, foto, atau video yang ditulis oleh anggotasebuah 

komunitas. 

b. berita independen dan informasi yang ditulis dalam website 

c. partisipasi di berita situs. Dalam hal ini adalah berisi komentar-komentar 

pembaca atas sebuah berita yang disajikan media tertentu. 

d. tulisan ringan seperti dalam millis dan email 

e. situs pemancar pribadi. 

Disisi lain, Steve Outing mengklasdifikasikan bentuk- bentuk citizen 

journalism sebagai berikut : 

a. Citizen journalism membuka ruang untuk komentar publik. Dalam ruang 

itu, pembaca atau khalayak bisa bereaksi, memuji dan mengkritik, atau 

menambahkan bahan tulisan jurnalisme professional. Pada media cetak 

jenis konvesional ini bisa dkenal dengan surat pembaca 

                                                             
20

Nurudin, Jurnalisme Masa Kini, (Jakarta: Pt Rajawali Press, 2009) h. 215 dikutip dalam 

Hilda Savitri.  (Skripsi: Citizen journalism dalam kebijakan redaksional, 2013). h. 24 



26 
 

b. Menambahkan pendapat masyarakat sebagai bagian dari artikel yang 

ditulis. Warga diminta untuk ikut menuliskan pengalamanya pada sebuah 

topic utama liputan yang dilaporkan jurnalis 

c. Kolaborasi antara jurnalis professional dengan non jurnalis yang memiliki 

kemampuan dalam materi yang dibahas. Tujuanya dijadikan alat untuk 

mengarahkan atau memeriksa keakuratan artikel. Terkadang professional 

non jurnalis ini dapat juga menjadi contributor tunggal yang menghasilkan 

artikel tersebut. 

d. bloghouse warga. Bentuknya blog-blog tidak berbayar seperti 

wordpress.com, blogger, atau multiply. Melalui blog, orang bisa bebagi 

cerita tentang dunia, dan bisa menceritakan dunia berdasarkan pengalaman 

dan sudut pandangnya. 

e. Newsroom citizen 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 

f. Stand-alone journalism site, yang melalui proses editing. Sumbangan 

laporan dari warga, biasanya tentang hal-hal yang sifatnya sangat local, 

yang dialami langsung oleh warga. Editor berperan untuk menjaga kualitas 

laporan, dan mendidik warga (contributor) tentang topic-topik yang 

menarik dan layak untuk dilaporkan 

g. Stand alone, yang tidak melalui proses editing 
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h. Gabungan-gabungan stand alone citizen journalism site website dan edisi 

cetak 

i. Hybrid pro citizen journalism. Suatu kerja organisasi media yang 

menggabungkan pekerjaan jurnalis professional dengan jurnalis warga 

j. Penggabungan antara jurnalisme professional dengan jurnalisme warga 

dalam satu atap. Website membeli tulisan dari jurnalis professional dan 

menerima tulisan dari jurnalisme warga. 

7. Karakteristik Citizen journalism 

Untuk membedakan suatu hal dengan yang lainya perlu diketahui cirri 

khasnya. Berikut karakteristik jurnalisme warga. Pertama, berita atau informasi 

yang dibagikan dibuat oleh non jurnalis. Kedua, berperan aktif dalam proses 

jurnalistik seperti wawancara, foto dan sebagainya layaknya jurnalis 

sesungguhnya. Ketiga, dalam tulisan berita dan informasinya mencantumkan 

nama asli penulis. Keempat, terdapat dialog antara penulis dengan khalayak.
21

 

C. Media Sosial 

Sebelum membahas media sosial lebih jauh maka terlebih dahulu kita 

diperkenalkan dengan media online, Media online (online media) adalah 

media atau saluran komunikasi yang tersaji secara online di situs web (website) 

internet. Semua jenis kanal (channel) komunikasi yang ada di internet atau hanya 

bisa diakses dengan koneksi internet disebut media online. 

Istilah media online (online media) menggabungkan dua kata yakni media 

dan online. Secara bahasa, media adalah alat atau sarana komunikasi seperti 
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koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Media juga berarti 

perantara, penghubung, dll. Online dalam bahasa Indonesia disebut daring, Daring 

artinya dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan 

sebagainya. 

Dengan demikian pengertian media online secara umum dapat diartkan 

sebagai segala bentuk komunikasi yang terjalin yang terhubung melalui koneksi 

jaringan internet baik antara komunikator dan komunikan  

 1. Sejarah media sosial 

Jejaring sosial pertama kali muncul berasal dari ide untuk menghubungkan 

orang-orang dari seluruh belahan dunia. Ide ini dikembangkan agar manusia yang 

saling tak mengenal menjadi kenal satu sam lain. 

Kehadiran jejaring sosial pertama kali diawali dengan munculnya 

Sixdegrees.com pada tahun 1997 sebagai situs jejaring sosial pertama kali di 

dunia. Pada tahun 1999 dan tahun 2000 mulai muncul situs jejaring sosial 

bernama Lunastrom, live journal, dan cyword dengan system informasi yang 

search. Tahun 2003 mulai muncul situs jejaring sosial lain dengan berbagai 

macam kategori seperti Flikr, youtube dan my space. Selain friendster, kemudian 

pada tahun 2006 kehadiran facebook langsung menggeser posisi jejaring sosial 

pada saat itu. Facebook yang diluncurkan pada tahun 2004 itu saat ini telah 

memiliki lebih dari 750 juta pengguna bahkan lebih.
22

 

Tahun 2009, muncul jejaring sosial twitter yang saat ini juga merupakan 

salah satu jejaring sosial popular. Pengguna twitter dibatasi dalam berkicau 

maksimal 140 karakter. Namun justru pembatasan ini yang membuat twitter 
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menjadi jejaring sosial micro blogging popular. Pembatasan mengakibatkan 

orang-orang menulis hal-hal yang penting saja, hal ini juga mengurangi status-

status alay seperti di facebook saat ini. 

Selanjutnya pada tahun 2010 munculah jejaring sosial yang bernama 

friendster, situs jejaring sosial ini sangat popular beberapa tahun kedepan hingga 

akhirnya tergerus oleh adanya situs jejaring sosial baru. Friendster tergerus karena 

popularitasnya menurun. Penggunanya lebih memilih facebook dibandingkan 

friendster. 

Tahun 2011 munculah jejaring sosial baru bernama Google+ yang dibuat 

oleh perusahaan internet raksasa Google, jejaring sosial ini sepertinya sengaja 

dibuat untuk menyaingi situs milik Mark Zukerberg.
23

 

 2. Pengertian Media Sosial  

Jejaring sosial atau media sosial adalah sebuah struktur sosial yang 

dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi 

sfesifik. Jejaring sosial bisa diartikan sarana pemersatu antara individu satu 

dengan individu yang lain, sehingga menjadi sebuah sosial yang saling berkaitan 

(berinteraksi) satu sama lain.
24

 

Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah 

peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat 

pula digunakan untuk menentukan modal sosial actor individu. Konsep ini sering 

digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai 

titik ikatan sebagai garis penghubungnya. Kemampuan jejaring sosial dalam 
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kehidupan manusia, bisa dilihat dengan jelas oleh kita semua bahwa jaringan 

sosial mampu membuat manusia saling berhubungan walaupun jarak jauh dan 

menghasilkan sebuah sosial sehingga manusia dapat mengenal satu sama lainnya. 

Banyak manfaat yang bisa diambil dari jejaring sosial. Manfaat nyatanya 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu mempunyai banyak teman akrab, mendapatkan 

banyak informasi yang bisa dijadikan sebagai suatu pengetahuan baru. Dan 

manusia juga disebut sebagai mahkluk sosial, sebutan ini dikemukakan karena 

manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia perlu bersosialisasi sehingga dibuatlah 

jejaring sosial untuk mendukung kehidupan manusia sebagai mahkluk sosial. 

Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah 

percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negative dari 

medsos, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap 

muka, muncul kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan hokum dan etika 

karena kontenya yang melanggar moral, privasi serta peraturan. Dalam artikelnya 

berjudul “ User of the World, Unite, The Challenges and Opportunities of Sosial 

Media”di majalah Businness Horizons (2010) halaman 68-69, adres M Kaplan 

dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis medsos yang ada 

berdasarkan cirri-ciri penggunanya. Pada dasarnya medsos dapat dibagi menjadi 

enam jenis : 

Pertama, Proyek kolaborasi website, dimana usernya diizinkan untuk dpat 

mengubah, menambah ataupun membuang konten-konten yang termuat di website 

tersebut, seperti Wikipedia. Kedua, blog dan microblog, dimana user mendapat 

kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, 
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pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti twitter. 

Ketiga, konten atau isi, dimana para user di website ini saling membagikan 

konten-konten multimedia, seperti e-book, video, foto,gambar, dan lain-lain 

seperti youtube. Keempat, situs jejaring sosial, dimana user memperoleh izin 

untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok 

atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain , seperti 

misalnya facebook. Kelima, virtual game world, dimana pengguna melalui 

aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatar sesuai keinginan dan 

kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga 

layaknya di dunia nyata, seperti online game. Keenam, virtual sosial world, 

merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang member kesempatan pada 

penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang 

lain. Virtual sosial world ini tidak jauh berbeda dengan virtual game world, 

namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti second life. 
25

 

Dengan muatan seperti itu, maka medsos tidak jauh dari cirri-ciri berikut 

ini : 

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas 

pada satu orang tertentu 

2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang 

penghambat 

3. isi disampaikan secara online dan langsung 
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4. konten dapat diteriama secara online dalam waktu lebih cepat  dan bisa juga 

tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan 

sendiri oleh pengguna 

5. medsos menjadikan penggunanya sebagai creator atau actor yang 

memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri 

6. dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, 

percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), 

hubungan(relasi), reputasi (status) dan kelompok (group). 

Masa depan medsos sulit diprediksi. Yang pasti keberadaanya makin tidak 

bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal itu terjadi berkat manfaat dan fungsi 

medsos yang telah membuat kehidupan manusia lebih mudah, efektif dan efesien. 

Dari data berikut dapat dilihat peningkatan penggunaan medsos melalui 

internet. Jika pada tahun 1995 tercatat hanya ada satu juta situs di internet, maka 

pada tahun 2010 jumlahnya sudah mencapai 1,97 miliyar. Pada tahun 2014 ini 

data termutakhir menunjukan pengguna internet didunia diperkirakan sedah 

melampaui 2,2 miliyar atau sekitar 30% dari total populasi di dunia. Kemudian 

unuk pengguna facebook, pada tahun 2012 baru mencapai 1 miliyar dan pada 

tahun 2014 ini sudah mencapai 1,2 miliyar pengguna. Sedangkan youtube, pada 

tahun 2013 lalu rata-rata memiliki lebih dari 850 juta pengguna setiap bulannya.
26

 

 3. Macam-Macam jejaring sosial 

1) Facebook 

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang dipakai manusia untuk 

berinteraksi dengan manusia lain dengan jarak jauh. Facebook merupakan salah 
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satu layaan jejaring sosial yang sangat popular di kehidupan masyarakat di dunia 

saat ini. Jejaring sosial ini mampu membuat orang berinteraksi atau 

berkomunikasi kepada orang lain walaupun jarak jauh. Facebook dibuat untuk 

memudahkan kehidupan manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain lewat 

dunia yang tidak nyata (maya). 

2) Twitter 

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

twitter, inc dan merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan microbloging 

daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim, menerima dan 

membaca pesan berbasisi teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter, 

yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). Twitter adalah salah satu jejaring 

sosial yang banyak diminati oleh penduduk dunia. Sebagian besar penduduk dunia 

menganggap bahwa twitter adalah salah satu jejaring sosial yang mudah 

digunakan dan efisien. Maka dari itu pengguna twitter dari tahun ke tahun selalu 

meningkat drastic. 

3) My Space 

My space merupakan salah satu jenis jejaring sosial yang popular bagi 

orang di dunia. Sekarang ini kegiatan update status jejaring sosial bisa dikatakan 

sebagai kegiatan baru yang bisa dilakukan setiap hari. Jejaring sosial khususnya 

my space menjadi sebagian jejaring sosial yang dijadikan ajang untuk update 

status setiap hari. 

4) Instagram 

Instagram merupakan salah satu jejaring sosial popular saat ini. Instagram 

adalah suatu jejaring sosial yang didalamnya fokus kepada berbagi foto 
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penggunanya. Nama instagram terdiri dari dua kata yaitu “insta” dan “gram”. 

Insta berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam 

mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram, yang dapat 

diartikan dengan mengirimkan sesuatu (foto) kepada orang lain. 

5) Path 

Path adalah sebuah jejaring sosial dimana orang yang menggunakanya bisa 

update tentang aktifitas mereka. Jejaring sosial ini memiliki fitur yang sangat 

unik, salah satunya yaitu update aktifitas. 

6) Google+ 

Google+ adalah sebuah jejaring sosial yang baru diluncurkan oleh raksasa 

internet (Google) untuk menyaingi jejaring sosial popular sebelumnya seperti 

Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Persaingan ini jelas dinyatakan oleh pihak 

google, mereka bertekad akan memperbaiki jejaring sosial yang ada sebelum 

Google+ diluncurkan. Mereka akan terus memberikan fitur-fitur yang ada dalam 

jejaring sosial manapun wlaupun Google+ sendiri mengadopsi dari facebook dan 

twitter. 

7) Line 

Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan insta gratis yang dapat 

digunakan pada berbagai flatform seperti smartphone, tablet, dan computer. Line 

difungsikan dengan meggunakan jaringan internet sehingga line dapat melakukan 

aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara, dan 

lain-lain. Line diklaim sebagai aplikasi pengirim pesan insta terlaris di 42 negara. 

Line merupakan jejaring sosial mesanger yang mengutamakan chatting dengan 

pengguna lain. Disamping itu line mempunyai banyak fitur yang tidak dimiliki 
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jejaring sosial lain. Salah satu fitur ang banyak orang menyukai yaitu dengan 

adanya fitur stiker yang menggmbrkan perasaan hati. Pengguna akan disajikan 

banyak gambar lucu dan menggemaskan. 
27

 

 D. Facebook 

 1. Pengertian Facebook 

Facebook merupakan salah satu online sosial networking atau situs 

jejaring sosial,  yang diciptakan untuk memberikan fasilitas teknologi dengan 

maksud pengguna dapat bersosialisasi untuk berinteraksi dalam dunia maya. 

Facebook yang merupakan situs jejaring sosial memungkinkan orang 

untuk saling berkomunikasi lebih dari sekedar layanan chatting biasa. Sesuai 

dengan tag line yang dimiliki facebook, “ facebook helps you connect and share 

with the people in your life”, (facebook membantu anda menghubungkan dan 

berbagi dengan orang lain), berbagi informasi diri dapat diungkapkan melalui 

situs jejaring sosial ini. 

Facebook merupakan salah satu situs jejaring sosial yang melejit setelah 

seorang mahasiswa Harvard yang bernama Mark Zuckerberg bersama kawan 

sepermainanya yang juga memiliki status yang sama dengan mark yaitu 

mahasiswa Harvard membuat situs ini, facebook diluncurkan pada tanggal 4 

februari 2004. Kemudahan yang ditawarkan situs ini membuat orang-orang 

tertarik untuk bergabung dengan  facebook sebab ada beberapa keunggulan dari 

jejaring sosial facebook, yaitu:
28

 

                                                             
27

Eva Dewa Putra, op. cit., h. 8-81 
28

Danang Priyamboro,“Penggunaan Facebook Terhadap Tingkat Sosial Capital 

Mahasiswa” (skripsi sarjana ekstensi FISIP, UNiversitas Indonesia Depok, 2009), h. 21-23 



36 
 

a) Merekomndasikanya sangat mudah, bisa dari sarana publikasi maupun 

langsung dari artikel atau foto yang di unggah. Ada sarana publikasi untuk 

teman yang belum punya akun ini. Dengan publikasi itu, kita bisa meminta 

dia membuat di facebook. 

b) Tampilanya simple dan informative, lebih dari Friendster 

c) Mudah melakukan update, terutama saat update status. Status yang kita 

posting dapat langsung diketahui oleh teman kita, sehingga teman kita dapat 

berkomentar atau menyukai status yang kita posting 

d) Memiliki sarana PMYK (People You May Know) untuk memperbanyak 

teman 

e) Penampilan sarana group ditampilkan lebih akrab melalui sarana diskusi  

yang memudahkan semua anggota 

f) Proses pendaftaran akun yang mudah dan cepat 

g) Tidak memiliki pilihan audio mp3 atau music pada tampilan profil, sehingga 

pengunjung sehingga pengunjung terhindar dari gangguan suara music yang 

mungkin tidak di sukai 

h) Meng-upload sedemikian mudah, tanpa bantuan program pengguna lainya 

i) Tersedianya kolom obrolan (chatting) sebagai fitur dari facebook 

Kehadiran situs jejaring sosial, seperti facebook, merupakan media sosial 

yang digunakan untuk mempublikasikan konten, seperti profil, aktivitas atau 

bahkan pendapat pengguna; juga sebagai media yang memberikan ruang bagi 

komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang media siber. Fasilitas di 

facebook seperti wall bisa dimanfaatkan pengguna untuk mengungkapkan apa 
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yang sedang dialami/disaksikan, bercerita tentang keadaan disekitar dirinya, 

hingga bagaimana tanggapan tentang situasi  yang ada. Status pada facebook 

dapat dimanfaatkan untuk melacak pola fikir, ecerdasaan, eterampilan, perasaan, 

hobi, minat dan perhatian seseorang. Wall pada facebook merupakan karakter atau 

identitas dari penulisnya.
29

 

Facebook sebagai website jaringan sosial, dimana para pengguna dapat 

bergabung dalam komunitas. Untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan 

orang lain. Saat ini, setiap orang ingin mengetahui berbagai informasi baik 

ataupun buruk, sisi baik ataupun buruk seseorang, mengetahui tentang tempat 

maupun berbagai kondisi secepat mungkin. Hal tersebut merupakan kelebihan 

yang dimiliki facebook yaitu update berbagai informasi secara real time atau 

online. 

Facebook adalah karakter blog yang dingin dan sepi, mendorong lahirnya 

kelompok sosial baru didunia maya, seperti facebook, friendster, dan berbagai 

kelompok sosial lainya. Yang paling terkenal adalah kelompok facebook ini 

karena tokoh-tokoh terkenal di dunia ini juga menggunakan jejaring sosial maya 

ini sebagai sarana berkomunikasi dengan berbagai orang di dunia.
30

 

Peneliti menarik kesimpulan bahwa facebook menjadi media komunikasi 

yang sangat digemari oleh kalangan muda (mahasiswa). Pemanfaatan teknologi 

informasi yang seringkali dilakukan oleh kalangan mahasiswa melalui internet 

dalam jejaring media sosial adalah facebook. 

 

                                                             
29

Rulli Nasrulla, Media sosial: perspektif komnikasi, budaya dan sosioteknologi 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 40. 
30

Asep Syamsul, Jurnalistik Online (Bandung: Nuansa cendekia 2014), h. 139 
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 2. Facebook sebagai media Citizen journalism 

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, kita dapat menyederhanakan 

apa sebenarnya yang dimaksud dengan citizen journalism, cukup sederhana jika 

dijelaskan, citizen journalism adalah ketika seorang warga yang pada dasarnya 

melakukan apa yang wartawan professional lakukan dalam memberitakan suatu 

informasi. Praktek jurnalisme yang dilakukan oleh non professional jurnalis dalam 

hal ini warga. Juga dapat diartikan, warga biasa yang menjalankan fungsi 

selayaknya jurnalis professional yang pada umumnya menggunakan channel baru 

yaitu internet untuk menyebarkan informasi dan berita yang didapat. 

Informasi tersebut dapat diambil dari lingkungan sekitar, dari masalah 

kriminalisasi, berita bola, kecelakaan lalu lintas hingga tentang adanya bencana 

alam seperti gunung meletus, banjir dan lain-lain. Hal ini dapat didukung dengan 

teks, gambar audio dan video. 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. 

Fitur utama lainya dari dari jurnalisme warga adalah bahwa hal itu 

biasanya ditemukan secara online. Bahkan munculnya internet, blog, podcast, 

video streaming dan hingga pertemuan orang dalam suatu forum, internet 

memberikan kemudahan dan kemampuan untuk mengirimkan informasi secara 

global, mereka bisa memanfaatkan media sosial hingga media pemberitaan online. 



39 
 

Di Indonesia, jurnalisme warga juga bisa dibilang sudah mulai 

berkembang dan kegunaanya dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga 

didasari oleh komitmen dari citzen journalism yang sangat luar biasa dalam 

memberikan berita ataupun informasi terkait isu-isu local yang juga menjadi 

fenomena dalam lingkup masyarakat yang media mainstream menganggap suatu 

hal yang kecil dan tidak perlu di liput, sehingga memunculkan citizen journalism 

yang menutupi apa yang tidak bisa dilakukan oleh mainstream media. 

Facebook salah satu media sosial yang sangat diminati oleh seluru lapisan 

masyarakat mulai dari rakyat biasa, anak sekolah, pejabat, mahasiswa dan lain 

sebagainya menunjukan reputasi dan popularitasnya yang meningkat, sampai saat 

ini facebook telah mengantongi 2 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. 

Indonesia menempati peringkat empat pengguna facebook dengan 111 jutaa 

pengguna dibawah Amerika, India dan Brasil. Tak hanya negara, data juga 

menyebutkan kota kota dengan pengguna facebook paling aktif. Untuk peringkat 

pertama diraih Bangkok dengan 30 juta pengguna, menyusul Dhaka dan Jakarta 

dengan 22 juta pengguna, Mexico City 17 juta pengguna dan Sao Paolo 13 juta 

pengguna. 

Dikutip dari liputan6.com berikut table pengguna facebook, survey pada 

tahun 2017 sebagai berikut
31

: 

                                                             
31

http://m.liputan6.com/tekno/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-dengan-pengguna-

facebook-teraktif-di-dunia. diakses pada tanggal jum’at 19 januari 2018 
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 Gambar 1. Pengguna facebook 

Dari data yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa 

facebook merupakan situs jejaring sosial yang paling diminati di dunia terkhusus 

di Indonesia dan mempunyai peluang  besar sebagai media paling efektif tempat 

penyaluran citizen journalism. Mengingat fitur yang diberikan oleh facebook 

sangat simple dan mudah difahami juga memiliki fitur yang lengkap untuk  

kemudian digunakan sebagai media yang paling cocok untuk kegiatan citizen 

journalism. Terlepas masih banyaknya media sosial selain facebook yang juga 

berpotensi baik untuk media penyaluran  citizen journalism seperti blog, twitter, 

instagram dll. 

Dari penjelasan diatas, peneliti lebih memilih situs jejaring sosial facebook 

sebagai media penyaluran citizen journalism dalam penelitian ini. Dan mahasiswa 

komunikasi & penyiaran islam (semester IV, VI, dan VIII) sebagai obyek dalam 

penelitian ini. 

E. Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan observasi terhadap penelitian yang terdahulu dengan 

penelitian ini, peneliti menemukan banyak sekali penelitian yang serupa namun 
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tak seutuhnya sama dengan penelitian ini, yang membahas tentang citizen 

journalism. Ada beberapa saja yang diambil sebagai rujukan dalam penelitin 

terdahulu ini yang bisa dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi. Diantaranya 

adalah sbb: 

1. Amin Chanafi, Nim 106051101916, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, dengan Judul “Peran Jurnalisme 

Warga Dalam www.eramuslim.com”. Dari hasil penelitian dan analisis yang 

dilakukan tentang peran jurnalisme warga dalam www.eramuslim.com,  

ditemukan beberapa fakta antara lain  sebagai pengawasan sosial, 

interpretasi, transmisi nilai dan hiburan. Selain itu ada beberapa factor 

pendukung dan penghambat  peran jurnalisme warga dalam mengirimkan 

karya jurnalistiknya. Factor penfukung seperti : kemudahan mengirimkan 

berita melalui media internet, disediakanya kanal khusus hemat waktu dan 

biaya. Factor penghambatnya antara lain; kendala teknis, penumpukan file, 

kurangnya pengoptimalan penggunaan teknologi, minimnya budaya kritis 

masyarakat. 

2.  Muhamad Agil Aliansyah, Nim 108051100034. Fakultas Ilmu Dakwah & 

Ilmu Komunikasi dengan judul “Implementasi Tayangan Citizen journalism 

& Agenda Media Pada Program Wide Shot Di metro Tv” pada penelitian ini 

ditemukan bahwa metro tv telah melakukan kerja dan mengimplementasikan 

citizen journalism dengan menerima informasi berita Citizen journalism dari 

public untuk program wide shot dengan cara melakukan penyeleksian berita 

tersebut dengan standariasi apakah berita tersebut memiliki nilai berita yang 
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layak tayang untuk dikonsumsi penonton metro tv. Selanjutnya dalam 

kebijakan redaksi bahwa tayangan citizen journalism itu dapat berkontribusi 

kepada masyarakat awam mengenai penddikan ilmu jurnalistik. 

Dari beberapa kajian relevan diatas terdapat kesamaan dan perbedaan 

dengan penelitian ini. Kesamaan dari kedua penelitian diatas terdapat pada bidang 

kajiannya yang membahas tentang Citizen journalism. Dan yang membedakan 

diantara kedua penelitian diatas adalah dari segi objek penelitiannya. Pada 

penelitian yang pertama lebih mengfokuskan pada peran jurnalisme warga dalam 

www.eramuslim.com, kemudian pada penelitian kedua mengfokuskan pada 

Citizen journalism & agenda media pada program Wide shot di metro tv. 

Sedangkan objek dari penelitian ini mengfokuskan pada Kontribusi mahasiswa 

sebagai citizen journalism melalui facebook. 


