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ABSTRAK 

Tulisan ini berusaha menjelaskan keberadaan media baru internet dalam 

mengubah ruang publik. Media online yang interaktif ini memunculkan bentuk 

jurnalisme dengan dinisiasi oleh warga, yang dikenal dengan nama jurnalisme 

warga (citizen journalism). Media internet, dengan berbagai situs resmi atau 

pribadi seperti blog dan situs pertemanan seperti facebook, merupakan ruang 

tempat bertarungnya berbagai kepentingan. Hegemoni kapitalisme melalui 

berbagai bentuk jurnalisme yang menampilkan gaya hidup dan budaya selebriti 

cukup mendominasi ruang publik media ini. Namun di sisi lain, media sosial 

seperti facebook dan twitter dapat sangat berperan penting dalam mengalahkan 

hegemoni kepentingan kapitalis dan juga kekuasaan politik. Media ini menjadi 

saluran yang sangat kuat untuk mengalahkan kekuatan opini yang dimiliki oleh 

institusi politik, media arus utama bahkan negara yang sangat berkuasa. Untuk 

memenangkan pertarungan di ruang publik ini tentu diperlukan kesadaran kritis 

warga negara dan partisipasi di setiap bentuk saluran komunikasi yang ada.       
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PENDAHULUAN 

 

 Setelah munculnya internet, kehidupan manusia mengalami perubahan 

yang sangat drastis. Definisi tentang jurnalisme mengalami perubahan, konteks 

dan ruang lingkup kajiannya pun berkembang luas. Penemuan web membuat 

revolusi besar-besaran di bidang jurnalisme dengan munculnya jurnalisme online. 

Revolusi ini berkaitan dengan kecepatan penyebaran pesannya. Sebuah kejadian 

yang ditulis di internet dalam beberapa detik kemudian sudah tersebar ke seluruh 

dunia. Pertandingan sepak bola piala antara Chelsea FC dan Bayern Munchen, 

misalnya, dapat diberitakan beberapa detik setelah pertandingan usai. Bahkan 

hampir sebagian besar penggemarnya dapat mengomentari peristiwa tersebut di 

facebook atau twitter dalam seketika dan mendapatkan perhatian khalayak 

lainnya. 

 Keberadaan media baru yang bernama internet ini juga mengubah ruang 

publik dan konstelasi media. Internet dapat mempromosikan ruang publik dalam 



bentuk kebebasan berkomunikasi. Sehingga media ini memunculkan jurnalisme 

dengan dinisiasi oleh warga, yang dikenal dengan nama jurnalisme warga (citizen 

journalism). Melalui internet, warga (non jurnalis) dapat “mempublikasikan” 

kata-kata, sehingga mereka mampu menyeimbangkan kekuatan antara yang 

mengontrol media—baik kekuatan politik maupun ekonomi—dan mereka yang 

memiliki sesuatu yang dipercaya penting untuk dikatakan.  

 Jurnalisme awalnya hanya dilekatkan pada orang yang berkerja pada 

media, baik cetak maupun siaran. Namun saat ini, jurnalistik sudah berubah 

seiring perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan masyarakat 

untuk berpartisipasi aktif dalam media massa hingga memakai website atau blog 

sendiri. Jadi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang jurnalistik pun 

dapat mempublikasikan apa saja yang ada dalam benak mereka. Permasalahannya 

kemudian adalah selama ini ada banyak sekali isi yang tidak bisa 

dipertanggungjawabkan yang diposkan atau diunggah ke situs-situs internet baik 

blog pribadi atau situs yang resmi. Web telah memungkinkan siapa saja untuk 

menciptakan blog yang aksesnya semudah akses ke situs organisasi berita yang 

berusaha memberikan jurnalisme yang benar. Meskipun blog berisi rumor, gosip 

dan spekulasi bahkan informasi yang tidak benar—seperti kasus bagaimana 

pengunggahan foto jatuhnya pesawat Shukoi di Gunung Salak Jawa Barat—ia 

masih akan tetap menguat sehingga media arus utama juga tidak dapat 

mengabaikan keberadaanya. Selain itu, blog bahkan mungkin bisa saja menjadi 

ancaman bagi media arus utama.    

Tidak heran bila banyak media-media konvensional atau arus utama baik 

elektronik maupun cetak mengkonvergensi medianya dan mengunakan media 

online. Media online merupaka media yang banyak diharapkan oleh publik untuk 

mempejuangkan kepentingan publik, namun kenyataannya media ini pun sudah 

dimanfaatkan oleh pengusaha media. Oleh karena itu, kemajuan teknologi 

informasi seperti media baru ini semestinya memberikan andil yang sangat besar 

dalam pembangunan ruang publik. Partisipasi warga negara, melalui jurnalisme 

warga negara, menjadi sangat terbuka lebar dengan kondisi ini untuk membangun 

diri individu, masyarakat dan negaranya. Warga negara (citizen) yang cerdas tidak 

hanya sekedar berkomunikasi yang hampa makna (meaningless), melainkan 

menyebarkan pesan-pesan komunikasi yang memiliki makna yang berbobot 

(meaningful). Namun demikian dalam kenyataanya, media massa sebagai ruang 

publik sepertinya belum cukup berperan dalam mengembangkan masyarakat sipil 

(citizen) yang cerdas dan memiliki kepedulian. Sebaliknya, partisipasi warga yang 

terindikasi malah lebih banyak berkaitan dengan penyebaran informasi tentang 

promosi produk dan gaya hidup, hal ini disebabkan oleh hegemoni budaya 

tertentu (kapitalisme dan budaya populer) dalam kebanyakan pembicaraan dan 

penyebaran pesan atau informasi di media massa.   

 

 

 

 

Hegemoni dan Pertarungan di Ruang Publik 

Kata ‘publik’ dalam istilah ruang publik (public sphere) mempunyai 

berbagai makna yang berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya, 

apakah digunakan untuk menjelaskan peristiwa, bangunan, lembaga atau opini. 



Ruang publik itu sendiri juga mempunyai makna jamak seperti itu, bergantung 

pada konteks penggunaannya. Meskipun demikian terlepas dari berbagai 

perbedaan semantik tersebut, ada ciri-ciri umum yang melekat pada ruang publik. 

Dalam pengertiannya yang umum, ruang publik adalah ruang tempat berbagai 

kepentingan publik bertemu, yang di dalamnya terbentuk otoritas publik (public 

authority). Berkaitan dengan ini, bahasan ini hanya memfokuskan media massa 

sebagai ruang publik utama yang paling populer digunakan oleh masyarakat. 

Jurgen Habermas dalam bukunya “The Structural transformation of The public 

Sphere” (1962) banyak menjelaskan konsep ruang atau ranah publik dengan  

cukup mendalam. Salah satu poin utama pembahasannya dikaitkan dengan 

peranan media massa di kehidupan politik (dalam McQuail, 2011: 198). Secara 

umum ruang publik merujuk pada gagasan “keruangan” yang menyediakan arena 

terbuka atau forum yang kurang lebih otonom untuk debat publik. Akses untuk 

ruang ini bebas dan kemerdekaan berkumpul, berserikat dan berpendapat dijamin. 

Ruang tersebut terletak di antara “dasar” dan “puncak” masyarakat dan di antara 

keduanya. Dasar dapat dianggap juga sebagai ruang pribadi dari kehidupan warga 

individu, sementara institusi politik dan ekonomi berada di pusat atau puncak dari 

kehidupan pilitik. 

Harapan terhadap media dalam membangun ruang publik telah sering 

diungkapkan dalam hubungannya dengan media baru. Dhalgren (2005) (dalam 

McQuail, 2011: 200) menyebutkan cara yang berbeda di mana internet dapat 

membantu beberapa hal seperti: meningkatkan hubungan langsung antara 

pemerintah dan warga negara; memberikan panggung dan saluran untuk aktivis 

dan pengacara; menyelenggarakan forum sipil untuk debat dan diskusi; dan juga 

menambah lebih banyak cabang jurnalisme yang beragam. Salah satu cabang 

yang akan dibahas adalah jurnalisme warga negara (citizen jurnalism) yang juga 

sangat berhubungan dengan cabang yang lain yaitu jurnalisme publik (public 

journalism) atau jurnalisme sipil (civil journalism).  

Berkaitan dengan ruang publik ini, Habermas (dalam Sudibyo, dkk, 

2005:3) menjelaskan setidak-tidaknya ada tiga bentuk kepentingan dan otoritas 

publik ini, yaitu: kepentingan kaum borjuis, intelektual dan publik itu sendiri, 

yang ditempatkan secara bersebrangan dengan negara (state). Tiga yang pertama 

berkepentingan terhadap ruang publik, sementara yang terakhir berkewajiban 

menyediakan ruang tersebut. Karena di dalam sistem demokratis, negara tidak 

memiliki otoritas terhadap domain publik, maka sistem tersebut menuntut adanya 

ruang publik dalam pengertian modern sebagai ruang bagi otoritas publik. 

Berkaitan dengan ini, berbagai kepentingan baik ekonomi dan politik yang 

tumpang tindih di dalam ruang publik mengiring pada pengurangan tingkat 

kepublikan sebuah ruang publik. Misalnya, kaum kapitalis melihat ruang publik 

dalam bingkai kepentingan ekonomi, dengan mengemukakan keterlibatan mereka 

sebagai bagian pemegang wewenang publik, dalam rangka pengaturan ruang 

publik melalui aturan-aturan umum yang mengatur pertukaran komoditi.  

Dalam konteks politik, ruang publik merupakan unsur fundamental dalam 

wacana politik, sebagai sarana normatif pengartikulasian masyarakat madani (civil 

society). Perbincangan mengenai ruang publik politik tidak dapat dilepaskan dari 

perbincangan tentang relasi kekuasaan (power) dan relasi ideologi di baliknya. 

Hubungan antara publik dan ideologi ini, misalnya, dapat dipahami konsep 

hegemoni seperti yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Gramsci (dalam 



Sudibyo, dkk, 2005: 5) mengungkapkan bahwa konsep hegemoni tidak hanya 

menjelaskan dominasi politik melalui kekuatan, akan tetapi dominasi lewat 

kepemimpinan intelektual dan moral di dalam relasi yang kompleks.  

Ruang publik dalam konteks ini merupakan konsep yang menjembatani 

antara kepentingan publik dan kepentingan kekuasaan yang di dalamnya 

berlangsung pertarungan hegemoni secara terus-menerus. Bila sistem kekuasaan 

yang mampu menggiring ke arah sebuah penerimaan publik menyangkut gagasan 

atau kebijakan tertentu, seakan-akan telah memenuhi kepentingan publik, maka di 

dalam ruang publik berlangsung sebuah mekanisme hegemoni. Oleh karena itu, 

pembentukan opini publik merupakan hal yang sangat sentral dalam prinsip 

hegemoni, sehingga diperlukan mediasi berupa ruang publik. Di dalam 

mekanisme hegemoni tersebut berperan besar struktur material dan institusi yang 

mengembangkan dan menyebarluaskan hegemoni ideologi, yang di sebut alat 

hegemoni seperti media massa, sekolah, masjid, gereja, stadion olah raga, dan lain 

sebagainya.  

Berbagai alat hegemoni berada di dalam sebuah pertarungan, yang di 

dalamnya berlangsung perjuangan aktif dan tanpa akhir dalam memperebutkan 

hegemoni. Media massa sebagai sebuah ruang utama di mana bahasa dan simbol-

simbol diproduksi dan disebarluaskan, tidak hanya dilihat sebagai alat kekuasaan 

dominan semata yang pasif, sebaliknya (bersama media tandingan) membentuk 

ruang publik tempat berlangsungnya “perang bahasa” atau “perang simbol”, 

dalam rangka memperebutkan atas gagasan-gagasan ideologis yang 

diperjuangkan. Seperti yang dapat kita temukan diberbagai media massa kita yang 

memberikan ruang untuk interaksi melalui: telepon interaktif, komentar-komentar 

di facebook, twitter yang muncul di televisi atau pun dalam web atau blog 

tertentu.  

Oleh karena itu, di dalam ruang publik kekuatan bahasa dan simbol 

mempunyai peranan yang sangat sentral dalam membentuk hegemoni, terutama 

sebagai media pembentuk opini publik. Hegemoni lewat ruang publik tidak hanya 

berupa dominasi sistem gagasan dan kepercayaan semata, akan tetapi merupakan 

keseluruhan proses dominasi ideologis yang direpresentasikan melalui tanda 

(signs), makna (meanings) dan nilai-nilai (values) di baliknya. Di dalam ruang 

publik, bahasa, tanda, makna dan nilai-nilai dominan tersebut selalu 

dipertanyakan, digugat, ditentang, dilawan melalui berbagai bentuk perjuganan 

politik pertandaan (politics of signification). Jadi tidak heran pemenang dalam 

pertarungan adalah yang memiliki kekuatan simbol dan pertandaan tersebut. 

Dalam hal ini, bila ruang publik dipahami sebagai wadah, yang di dalamnya 

berbagai kelompok sosial dapat mengkomunikasikan dengan bebas tanpa tekanan 

dan merealisasikan berbagai aspirasi serta kepentingannya, maka dalam skala 

waktu tertentu di dalam ruang tersebut akan mengkristal apa yang di sebut sebagai 

budaya, dalam pengertian yang luas.  

 

 

Ruang Publik Media 

 Robert McChesney (dalam Sudibyo, 2009: xix) menjelaskan bahwa ruang 

publik sebagai potensi demokratisasi media akan tenggelam ketika rasionalitas 

birokrasi atau rasionalitas modal mulai mengambil alih dan mendominasi fungsi, 

sistem kerja dan orientasi produksi media. Pendapat McChesney ini memberikan 



peringatan bahwa bahwa prinsip-prinsip ruang publik media bukan hanya 

intervensi kekuatan negara dan aparatusnya, tetapi juga dominasi kekuatan dan 

rasionalitas modal. Kemungkinan lain datang dari simbiosis antara kekuatan 

politik-birokratis negara dan kekuatan modal sekaligus. Ruang publik sering 

mengalami perubahan seiring dengan regulasi yang dibuat oleh kedua kekuatan 

ini.  

 Perubahan regulasi pers dan media penyiaran di Indonesia sesungguhnya 

tidak sungguh-sungguh dimaksudkan untuk menyerahkan urusan publik kepada 

publik, mengeleminir determinasi sistem terhadap domain kehidupan masyarakat 

dan individu. Perubahan regulasi itu belakangan justru kembali memfasilitasi 

gerak rebirokratisasi dan rekomersialisasi terhadap ruang publik media. Isu 

pemberdayaan media berbasis lokal dan komunitas, diversifikasi informasi, 

penghargaan terhadap kemajemukan dan kebhinekaan, tergusur oleh orientasi 

untuk mempertahankan establisment kepentingan ekonomi dan politik di balik 

bisnis media. Semangat untuk menjadikan media sebagai urusan publik 

dikalahkan gerak reorganisasi kekuatan modal dan birokrasi. Kita bisa melihat 

adanya ide dari Menteri Komunikasi dan Informasi yang menginginkan 

pembatasan atau pengaturan terhadap media jejaring sosial pada beberapa waktu 

yang lalu. Di sisi lain, regulasi pemerintah terkait media massa sering dikalahkan 

oleh kepentingan para pemodal dan akhirnya melemahkan kepentingan publik 

sebagai kepentingan utama. Tidak banyak media arus utama menyediakan ruang-

ruang untuk kegiatan jurnalisme warga, talkshow masalah masyarakat dan 

pembicaraan kepentingan publik, sebaliknya iklan-iklan, advertorial dan berita 

politik pencitraan lebih dominan di beberapa media tersebut. 

 Persaingan kepentingan ekonomi dan politik akan terus menghalangi 

ruang publik media. Sulit menjadikan ranah media sebagai ruang publik ketika 

pemerintah menjadi penjamin kepentingan modal atau kepentingan birokrasi. 

Ketika produk media menjadi sepenuhnya komoditas budaya yang komersial, 

pembentukan watak sosial melalui media semakin tidak ditentukan oleh persoalan 

dan pertanyaan di seputar kewarganegaraan, melainkan oleh persoalan dan 

pertanyaan tentang konsumen atau informasi-informasi yang terkait dengan gaya 

hidup. Ketika mentalitas pejabat publik dan penggusaha berorientasi pada uang, 

ruang publik dan masyarakatnya pun sudah menjadikan ruang publik media 

sebagai tempat berjualan dan berdagang serta bertransaksi terkait dengan nilai-

nilai gaya hidup hedonis dan konsumeris.   

 Di sinilah peran jurnalisme warga untuk menggeser otoritas penguasa 

informasi baik pemegang kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi, dari 

ranah institusi media ke otoritas individu atau komunitas sehingga terwujudlah 

apa yang dinamakan dengan ruang publik. Peran warga negara untuk menentukan 

dan memenangkan pertarungan ruang publik yang didasari rasionalitas dan 

kepentingan publik. Keaktifan dan sikap kritis masyarakat penting untuk 

ditumbuhkan. Jurnalisme warga adalah sebagai salah satu bentuk partisipasi 

dalam membangun ruang publik yang paling utama. Semoga jurnalsime ini pelan-

pelan menggantikan media tradisional dan mendapatkan perhatian dari warga. 

Kalaupun tidak menggantikan media konvensional, penulis lebih mengatakan 

pertarungan dan perjuangan warga untuk mendapatkan ruang publik akan lebih 

dihargai. Beberapa media tradisional atau konvensional di Indonesia akhir-akhir 

ini menerima keberadaan jurnalis warga seperti MetroTV dengan program “Wide 



Shot” yang menampilkan beberapa karya jurnalistik warga dan TVOne dalam 

“Kabar dari Anda” yang juga menampung berita dari warga. Selain itu, kita 

banyak menemukan karya-karya jurnalistik—meskipun kualitasnya dikategorikan 

rendah—di berbagai sosial media menjadi alternatif untuk mendapatkan informasi 

yang beragam sebagai bagian dari pertarungan ruang publik. 

   

Citizen Jurnalism di Ruang Publik 

Di Indonesia, jurnalisme warga (citizen jurnalism) bisa dibilang sudah 

jauh berkembang dan kegunaannya sudah dirasakan oleh masyarakat meskipun 

belum begitu maksimal. Kita dapat menemukannya saat adanya peristiwa besar 

atau kecil seperti pemberitaan bencana alam, kemacetan lalu lintas, dan peristiwa-

peristiwa lain, yang berbentuk tulisan, foto atau video kemudian dikirim langsung 

oleh masyarakat ke media arus utama (mainstream) baik surat kabar, radio atau 

televisi. Citizen journalism memiliki komitmen yang sangat luar biasa pada isu-

isu lokal, yang “kecil-kecil” (untuk ukuran media mainstream), sehingga luput 

dari liputan media mainstream yang umumnya lebih sentralistik. Citizen 

journalism tidak memiliki tujuan untuk menciptakan keseragaman opini publik. 

Bahkan terkadang pemberitaan  melalui citizen journalism ini lebih mendalam, 

karena dibuat oleh orang yang memang mengetahui permasalahannya. Selain itu, 

kegiatan jurnalistiknya memang tidak berpedoman dengan proses yang tak terikat 

waktu, seperti halnya  deadline di media mainsteram.  

Perkembangan citizen journalism didukung pula dengan perkembangan 

citizen media dan media sosial melalui internet. Sejak tahun 2002-an, media sosial 

(citizen media) telah berkembang pesat dengan mencoba mencari eksistensi di 

tengah atmosfir media konvensional. Dengan adanya internet, media warga ini 

mampu menyebarkan informasi dalam bentuk teks, audio, video, foto, komentar 

dan analisisnya tersendiri. Bahkan mampu menjalankan fungsi pers seperti 

watchdog, filter informasi, pengecekan fakta bahkan pengeditan. Konten atau isi 

dari citizen journalism bisa berupa peristiwa, pengalaman,  dan reportase yang 

termasuk ke dalam berita, bisa juga pendapat, ulasan atau analisa yang termasuk 

ke dalam opini, selain itu bisa merupakan gagasan atau ide  seperti tulisan ringan 

atau catatan harian, cerita fiksi, tips-tips dan juga tutorial. 

Jurnalisme warga atau citizen journalism dapat memanfaatkan media-

media yang ada baik media arus utama (mainstream) ataupun media sosial. Dalam 

media arus utama seperti media cetak melalui surat pembaca atau komentar 

melalui SMS, media televisi melalui  program “Suara Anda” yang interaktif dan 

memberi komentar melalui facebook atau twitter di televisi pada program televisi 

tertentu. Media radio juga sering memberikan ruang melalui wawancara ke 

masyarakat langsung sebagai reporter untuk informasi-informasi tertentu seperti 

info lalu lintas. Media online juga sering memberikan ruang melalui kolom 

komentar untuk kritik dan saran. Sedangkan media sosial dapat langsung 

mempublikasikan informasi melalui blog (wordpress, blogspot), mikroblog 

(twitter), media sosial blog (kompasiana, ohmy news, now public), situs 

pertemanan (facebook, friendster), situs foto share (flickr, twitpic), situs video 

share (Youtube).  

Dalam hal ini, Facebook sebagai salah satu media sosial paling populer 

menjadi tantangan bagi siapa saja yang selama ini memonopoli informasi. 

Facebook juga menjadi saran bagi pengguna untuk menantang keadaan sosial 



yang tidak beres, yang harus menjadi perhatian pemerintah. Seperti halnya di 

Malaysia misalnya, Facebook menakutkan bagi pemerintahannya karena media 

ini digunakan sebagai sarana penyampaian rasa ketidakpuasan. 

Kekuatan Facebook sebagai kekuatan penyeimbang dominasi media 

mainstream cukup banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Media sosial 

Facebook dan didukung perubahan teknologi yang terus diperbaharui telah 

membuktikan bahwa ia bisa menjadi alat yang efektif dalam advokasi dan 

komunikasi emergensi (Pillay, van Niekerk & Maharaj, 2010). Peranan media 

sosial seperti Facebook dan Twitter dalam membentuk lanskap politik global dan 

nasional sangat kuat, seperti dalam pemilihan umum di Iran tahun 2009, dan yang 

paling popular adalah keruntuhan beberapa rezim pemerintahan di Afrika Utara 

dan Timur Tengah di tahun 2011 dan 2012 (Niekerk, & Maharaj, 2013:1162).   

Terkait dengan ini, Russell (2011:1238) juga mengungkapkan bahwa dua karakter 

jurnalisme era jaringan digital cukup berperan penting dalam revolusi di Mesir. 

Pertama, kemampuan untuk menahan kontrol komunikasi yang tepusat dikikis 

baik karena perkembangan komunikasi jaringan kontemporer pada peningkatan 

perlawanan dari akar rumput, dan karena ia menahan tantangan dimana 

pengguana dapat menggunakannya dengan mudah dan bermanfaat bagi mereka. 

Kedua, pengaruh pelaporan yang jaringannya terdesentralisasi dari media berita 

mainstream baik produk berita maupun norma-norma profesi dan praktik 

jurnalisitiknya.       

Berkaitan dengan perkembangan jurnalisme warga dengan menggunakan 

media sosial ini, Widodo (2010:48) menguraikan beberapa pro kontra terhadap 

kehadiran jurnalisme warga. Kelompok pro melihat ada beberapa kekuatan 

jurnalisme warga. Pertama, nilai dari jurnalisme warga adalah kemampuan untuk 

mengambil ceruk pasar yang kurang diperhatikan oleh media arus utama. Kedua, 

para amatir memperlakukan blog sebagai panggilan moral dari pada sebagai 

profesional. Ketiga, jurnalisme warga menyuarakan suara yang tidak diperhatikan 

oleh media arus utama.  

Sementara pihak kontra juga melihat ada beberapa kelemahan jurnalisme 

warga. Pertama, jurnalsime warga tidak memiliki sumber daya untuk 

menghadirkan berita yang bisa dipercaya. Kekurangannya tidak hanya 

menyangkut keahlian dan pelatihan, namun juga koneksi dan akses ke informasi. 

Kedua, jurnalis warga tidak memiliki pelatihan profesional dalam mengumpulkan 

berita. Ketiga, banyak hal-hal spele yang terkait dengan “prosumsi” (produksi dan 

konsumsi) dan bagian dari produk budaya dan gaya hidup, tampil di jurnalisme 

warga.    

Memang tidak ada batasan baku untuk citizen journalism dalam membuat suatu 

berita. Karena disiplin atau kajian tentang ini belum banyak menjadi kajian ilmiah 

dan belum ada kesepakatan bersama. Karena kegiatan ini sangat berkaitan dengan 

kehidupan sosial dan orang banyak, citizen journalism juga tentu harus ada 

etikanya. Etika tersebut kurang lebih sama dengan etika menulis di media massa 

umumnya di antaranya adalah tidak menyebarkan berita bohong atau palsu, tidak 

mencemarkan nama baik, tidak memicu konflik SARA dan menyebutkan sumber 

berita dengan jelas dan seterusnya sesuai yang berlaku.  

Oleh karena itu, bentuk partisipasi aktif warga berkomunikasi di dalam 

media konvensional dan media-media sosial merupakan bentuk jurnalisme warga. 

Jurnalsime ini berperan dalam pembangunan ruang publik yang juga dapat 



diartikan sebagai peranan masyarakat membangun masyarakat madani (civil 

society) dalam konteks warga dalam pembangunan demokrasi. Partisipasi 

masyarakat di ruang publik sebagai suatu ruang komunikasi para warga negara 

untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan tersebut disebut juga “ruang publik 

politis”. Untuk membangun ruang publik melalui kegiatan jurnalisme warga ini 

tentu kita membutuhkan warga negara yang cerdas. Warga negara yang seperti ini 

semestinya memiliki beberapa kemampuan di antaranya: kemampuan 

memperoleh informasi dan menggunakan informasi, membina ketertiban, 

membuat keputusan dengan benar, menjalin kerjasama dan selalu menggunakan 

hati nurani.    

Penggunaan media sosial secara cerdas dengan aktif menulis dan 

mengkritisi kondisi dan masalah sosial, politik dan budaya telah menunjukkan 

keberhasilannya dalam menggalang massa dan secara efektif mencapai gerakan 

tersebut. Kita tentu masih ingat bagaimana kasus “Cicak dan Buaya” sehingga 

dibentuk grup untuk memberikan dukungan bagi para pengguna facebook kepada 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga kecil (cicak) yang 

dihadapkan kepada lembaga Kepolisian (buaya). Kita juga tentu masih ingat 

gerkan “Koin untuk Pritta” pada tahun 2009 yang berhasil memunculkan vonis 

bebas bagi Prita Mulyasari terkait tuntutan pencemaran nama baik. Kasus-kasus 

seperti ini banyak mendapatkan perhatian masyarakat melalui pembicaraan publik 

di media sosial yang pada dasarnya juga memiliki muatan politis ketika 

mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Artinya, gerakan tersebut 

melibatkan berbagai media, tidak hanya media online, tapi juga media elektronik. 

Sehingga keberhasilan gerakan yang ada di media online masih harus didukung 

secara konvergen oleh media lain. Tentunya semua ini dapat tercapai berkat 

jurnalisme publik media arus utama yang didukung oleh bentuk-bentuk jurnalisme 

warga juga.  

Namun demikian, jurnalisme warga yang berhasil dan sukses sering 

menginspirasi para pemodal (kapitalis). Sebagai ilustrasi, iklan sebuah provider 

ponsel versi “sejuta mawar untuk Marwan” menunjukkan bagaimana gerakan 

cerdas dan kritis masyarakat melalui dukungan internet ini, diolok-olok sebagai 

sebuah gerakan untuk menembak pacar semata. Ilustrasi tersebut memperlihatkan 

bagaimana kapitalisme melakukan redefinisi bentuk-bentuk kreatifitas gerakan 

massa demi kepentingan komersil kelompok tertentu. Bagi para kapitalis, orang 

menggunakan media sosial adalah sasaran konsumen mereka yang sangat 

strategis. Mereka akan menggunakan berbagai strategi untuk masuk ke ruang-

ruang publik, sehingga mereka masuk di mana ada khalayak yang bisa menjadi 

target konsumen.  

Dalam hal ini, peran masyarakat sebagai pengguna media sosial, mestinya 

cerdas dan kritis untuk menyadarkan dan memberdayakan masyarakat warga 

lingkungannya. Sebaliknya, sering kali kita temukan pengguna internet melalui 

media sosial seperti facebook atau yang lainnya, memposting informasi yang 

tidak jelas kebenarannya atau memposting ulang beberapa bentuk iklan produk 

komersil atau gaya hidup tertentu tanpa menyadari nilai-nilai yang dikandungnya. 

Di sinilah pentingnya menjadi warga negara yang baik, tantangan menjadi jurnalis 

warga yang memiliki nilai dan sikap seperti yang tercantum dalam sembilan 

elemen jurnalisme (Kovac & Rosenstial, 2003:6). Semestinya karya yang kita 

publikasi atau unggah memiliki elemen-elemen berikut: kebenaran, kepentingan 



warga, dapat diverifikasi, menjaga independensi, pemantau kekuasaan, 

menyediakan kritik dan dukungan, menarik dan relevan, memiliki 

komprehensifitas dan proporsional, dan mengikuti hati nurani yang tidak 

didasarkan kepentingan tertentu.  

Elemen-elemen mendasar tersebut harus dimiliki para orang-orang atau 

jurnalis warga negara yang memiliki kepedulian terhadap publik. Namun 

demikian, media memang sudah bermetamorfosis sangat jauh sebelum warga ini 

siap menghadapinya, ia telah membawa sebuah penyajian berita tidak lagi 

menjadi eksklusif milik wartawan atau institusi pers/media. Mediamorfosis 

menghasilkan sebuah media baru yang salah satunya berupa internet yang kini 

cukup luas dan populer digunakan di masyarakat. Kecanggihan internet 

memungkinkan komunikasi yang lebih dinamis, karena kemampuannya 

melakukan komunikasi dua arah dan dengan media smartphone atau handphone 

tertentu warga dapat setiap hari mengakses dan memposting tulisan, foto maupun 

video segala peristiwa yang ada di seputar mereka.  

Mediamorfosis ini juga menumbuhkembangkan sebuah bentuk jurnalisme 

gaya baru. Jurnalisme yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus 

berpendidikan khusus di bidang jurnalistik, yaitu citizen journalism (jurnalisme 

warga negara). Di sini warga bukan lagi menjadi sekadar objek, melainkan 

sekaligus menjadi subjek dari proses jurnalisme.  

Perkembangan jurnalisme warga sudah perkembangan seiring 

perjumpaannya dengan teknologi media yang canggih. Meski kegiatan warga ini 

populer dan trend, tapi belum bisa dikatakan dapat mengembangkan bentuk 

jurnalisme warga yang idealnya. Karena ini belum didukung oleh beberapa aspek, 

yang mana aspek-aspek tersebut adalah tantangan buat jurnalis waganegara, 

seperti yang dijelaskan oleh Nurudin (2009:221). Pertama, kegiatan yang 

dilakukan harus memiliki bentuk profesionalisme, khususnya dalam bertugas 

mencari, mengolah dan menyebarkan informasi. Kedua, kegiatan jurnalistiknya 

mesti terlatih sehingga memiliki keahlian dalam membuat berita, misalnya: 

menginvestigasi fakta, menulis feature, menulis straight news, dll. Ketiga, jurnalis 

terikat oleh sistem, jadi pelaku kegiatan jurnalisme warga mesti menyadari adanya 

aturan dalam sistem dimana ia hidup dan beraktivitas. Keempat, jurnalis bukan 

anonim, sering kali kegiatan dan hasil karya jurnalistik dalam konteks citizen 

jurnalism menjadi lawan bagi status quo. Padahal wartawan dan kegiatanya 

adalah legal dan dilindungi. Kelima, kualitas isi mestinya menjadi perhatian. Isi 

berita atau yang ditulis metinya berdasarkan data dan fakta di lapangan, jadi tidak 

sembarangan. Keenam, jurnalis terikat hukum. Kegiatan jurnalsime warga bukan 

kegiatan yang bebas, segala kegiatan mesti dipertanggungjawabkan. Jika ia 

melanggar, seperti berbohong, membuat berita palsu, memiliki unsur SARA, dst, 

maka ia harus siap menerima hukuman seperti yang ditetapkan.  

Berkaitan dengan ini, Dan Gillmor (2006) juga menunjukkan tujuh 

tantangan jurnalisme warga. Pertama, kontennya perlu penggarapan yang serius, 

sehingga layak disebut jurnalisme. Kedua, untuk mewujudkan kualitas dibutuhkan 

antusiasme atau passion. Jurnalisme tanpa passion tidak akan menghasilkan karya 

yang berkualitas. Ketiga, kapasitas sebagai jurnalis sejati, karena seorang tidak 

hanya bersuara namun juga ‘bernyanyi’ dengan baik. Keempat, setiap orang 

memiliki opini, namun tidak semua orang memiliki latar dan pengalaman untuk 

memberikan opini yang bernilai. Jadi dibutuhkan jurnalis yang memiliki 



kredibilita. Kelima, internet memungkinkan siapa saja untuk terjun di dunia 

jurnalisme dengan menyebarkan apapun pesan termasuk “jurnalisme kuning”, 

namun yang dibutuhkan adalah akuntabilitas. Keenam, jurnalisme memang perlu 

dberi kompensasi yang layak untuk usaha mereka agar lebih berkualitas. Ketujuh, 

editor sangat berperan, karena tanpa aarah, panduan dan supervisi editorial, sulit 

untuk menghasilkan publikasi yang berkualitas (dalam Widodo, 2010:56). 

  

Jurnalisme Selebriti dan Gaya Hidup Versus Jurnalisme Warga 

Farid Gaban (2005) mencermati fenomena utama jurnalsime warga adalah 

kecenderungan menyebarkan informasi dalam bentuk “prosumsi” (produksi dan 

konsumsi) di mana setiap orang bisa menjadi produsen dan konsumen sekaligus 

(dalam Widodo, 2010: 46). Ini terlihat dari maraknya kegiatan publikasi hal-hal 

yang remeh-temeh dan berkaitan dengan promosi produk dan gaya hidup yang 

dilakukan warga di sosial media seperti: facebook, blog, twitter dan lain 

sebagainya. Jadi tidak heran bila ruang publik kita di media massa didominasi 

oleh pembicaraan konsumsi produk dan gaya hidup serta juga seputar selebriti. Ini 

didasarkan pada kecenderungan budaya populer yang sangat diminati oleh 

masyarakat kita saat sekarang ini.  

Dalam hal ini, gaya hidup seperti: fashion, selebriti, acara televisi, gosip, 

sepak bola, makanan, film, dan sebagainya, sudah menjadi pembicaraan utama 

dalam citizen jurnalism. Padahal informasi-informasi ini sangat jauh dari realitas 

hidup yang bermakna. Jurnalisme sekarang lebih asyik menciptakan tokoh, 

bintang atau selebriti, untuk kemudian sewaktu-waktu mengenyahkannya dan 

menggantikannya dengan yang baru. Ini kita bisa temukan dalam berbagai kasus 

seperti kemunculan di media sosial terkait lipsing Norman Kamaru, kemudian 

menjadi bahan pembicaraan utama di media-media sosial seperti facebook dan 

twitter. Bahkan tokoh Norman menjadi pemberitaan di media massa televisi dan 

koran selama berminggu-minggu. Belum lagi kasus lain dengan pengungahan di 

facebook tentang foto “polisi ganteng”, peristiwa ini sangat menjadi perhatian 

khalayak di media sosial dan akhirnya juga menjadi agenda media masa 

konvensional. Pada akhirnya ke dua tokoh atau selebriti ini hilang dari peredaran 

karena sudah digantikan yang lain seperti Ayu Ting-ting dan begitulah seterusnya.  

Hal-hal yang seperti ini akan dan terus muncul, seperti halnya gaya hidup seperti 

gaya berpakaian, tontonan televisi, makanan, dst., akan berganti seiring perubahan 

selera pasar.  

 Kasus-kasus kemunculan selebriti di atas, membuktikan bahwa budaya 

gosip menjadi perhatian utama dalam jurnalisme warga negara. Padahal 

seharusnya prinsip jurnalisme warga negara lebih banyak berorientasi kepada 

kepentingan pembangunan bangsa. Namun karena hegemoni budaya dan gaya 

hidup masyarakat yang berorientasi kepada kapitalisme, yang menyukai hal-hal 

populer dan mengikuti pembicaraan orang banyak di media. Padahal peristiwa-

peristiwa tersebut tidak memiliki nilai penting bagi kehidupan masa depan 

mereka. Ini adalah hegemoni budaya industri kapitalis yang sebagian besar kita 

sebagaian warga tidak menyadarinya.   

Keasikan jurnalisme modern ke arah gaya hidup ini tanpa disadari terekam 

dan menjadi pemberitakan di media sosial warga. Bahkan berbagai aktivitas, 

perkataan, yang diklaim oleh media—dan tidak jarang juga mengklaim dirinya 

sendiri sebagai selebriti—telah melahirkan apa yang disebut kritikus media 



sebagai “jurnalisme selebriti” (celebrity journalism). Hal ini, misalnya, dilukiskan 

oleh Peter Hamill dalam News is Verb (1998) sebagai virus dan fenomena paling 

menyebar sepanjang massa. Hamill memandang bahwa prestasi atau pencapaian 

sejati seseorang justru disingkirkan sebagai faktor pengakuan. Karena jarang 

sekali perhatian diberikan kepada ilmuan, penyair, pendidik atau arkeolog. 

Kecuali mereka yang menurut media telah dinobatkan atau mencapai status 

selebriti (dalam Chaney, 2004:21).   

Menurut Idi S. Ibrahim (2007: 142) pemikiran mutakhir dalam dunia 

“prosumsi” sampai pada kesimpulan bahwa dalam budaya berbasis-selebriti 

(celebrity based-culture), para selebriti membantu dalam pembentukan identitas 

para konsumen kontemporer. Dalam budaya konsumen, identitas selebriti menjadi 

sandaran. Inilah yang menjadi  wajah generasi baru atau warga negara yang 

terbentuk melalui identitas yang diilhami selebriti (celebrity-inspired identity).  

Jadi tidak heran bila budaya dan gaya hidup masyarakat mengikuti trend selebriti 

seperti; cara berselancar di dunia maya, gonta-ganti pakaian dan aksesories, 

kalimat atau kata yang digunakan, apa yang dibicarakan, dan hal-hal publikasi 

atau apa saja yang mereka unggah di media sosial umumnya masih banyak 

berkaitan erat dengan selebriti dan promosi-promosi produk, seperti aksesoris, 

pakaian, hp, komputer tablet, film, acara tv dan lain sebagainya.   

Di Indonesia, akhir-akhir ini fenomena jurnalisme selebriti benar-benar 

telah mengalami polesan dengan tumbuhnya industri televisi swasta yang semakin 

memperpanjang jam tayang mengenai informasi selebriti. Jadi tidak heran bila 

akun para selebriti dikuti oleh ribuan bahkan jutaan para penggemarnya. Jadi, 

tidak heran bila status para para selebriti ini sangat ditunggu oleh para 

pengemarnya di media sosial baik blog, facebook atau twitternya. Sehingga ada 

program acara khusus di SCTV yang berjudul “Update Status”, sebagai bagian 

mencermati pangsa pasar.  

Keranjingan yang luar biasa di media khususnya televisi di Indonesia 

akhir-akhir ini—sebetulnya diikuti juga oleh media cetak baik surat kabar, 

majalah dan juga tabloid—untuk memberitakan apa pun hal yang dilakukan oleh 

orang-orang yang menurut media atau mengklaim dirinya sebagai selebriti. 

Bahkan ada kecenderungan fenomena jurnalisme selebriti ini untuk membesar-

besarkan hal-hal yang remeh-temeh dan polah tingkah dari para selebriti. 

Sementara orang-orang dengan prsetasi sesungguhnya justru nyaris tidak 

mendapat tempat di media. Jadilah, acara selebriti di televisi kita sebagai hajatan 

remeh-temeh para selebriti: “dari selebriti, oleh selebriti, dan untuk selebriti”. 

Munculnya kemerosotan kualitas acara informasi atau bincang-bincang (talk-

show) ini mengindikasikan merosotnya status televisi sebagai “TV sampah”. 

Media sosial sebagai bagian dari ruang publik pun sepertinya mengindikasikan 

pada hal yang sama. Ia sepertinya mengarah pada “jurnalisme sampah”. Hal-hal 

yang tidak penting sering muncul di media-media sosial dan ini bahkan sering 

menjadi perhatian utama khalayak.   

 

 

SIMPULAN 

 

Internet adalah sebuah keniscayaan sejarah yang tidak bisa kita hindari 

kehadirannya. Internet telah merambah ke berbagai aspek dalam kehidupan 



masyarakat, sehingga komunikasi melalui media massa tidak lagi searah. Internet 

memunculkan individu-individu sebagai warga negara yang aktif berkreasi, cerdas 

dan berpartisipasi dalam menyebarkan informasi ke pada publik. Partisipasi warga 

yang kreatif, cerdas dan kritis dalam bentuk jurnalsime warga dapat 

meperjuangkan dan akhirnya menciptakan ruang publiknya sendiri baik di media-

media konvensional  maupun di media sosial (internet).  

Kita semua menyadari bahwa memang ada perdebatan kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki jurnalsime warga, namun ini adalah bagian dari proses 

perubahan. Hal yang paling penting keberadaan jurnalsime warga negara adalah 

perannya untuk menciptakan ruang publik tanpa adanya intervensi kekuasaan 

politik dan kepentingan ekonomi. Kenyataan yang ditemukan bahwa kepentingan 

ekonomi kapitalis untuk saat ini lebih mendominasi ruang publik dan melalui 

proses hegemoni yang tanpa kita sadari banyak sekali pengaruhnya dalam segala 

aktivitas dan kegiatan jurnalisme warga. Jurnalisme warga cenderung didominasi 

membicarakan hal-hal yang jauh dari nilai kepentingan hidup mereka sendiri 

dalam bentuk jurnalisme gaya hidup dan seputar selebriti. 

Hal penting yang harus menjadi perhatian utama jurnalis warga negara 

adalah jurnalis harus mengabdi kepada publik sehingga tercipta ruang publik. 

Oleh karena itu, untuk sampai ke sana dibutuhkan kesadaran bagi para warga atau 

jurnalisnya. Kesadaran ini penting untuk mencapai tingkat profesional sebagai 

jurnasis sejati. Selain itu, jurnalis warga juga harus memiliki pedoman baik norma 

agama atau nilai budaya yang dimiliki. Tentunya untuk mencapai se 

mua ini, perlu dikembangkan pendidikan atau pelatihan bagi jurnalis 

warga dan berkolaborasi atau berkerjasama antara jurnalis profesional dengan 

warga.   
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