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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka merupakan uraian, analisis kritis dan evaluasi terhadap 

penelitian yang relevan baik saat ini maupun yang akan datang sehingga peneliti 

dapat mengembangkan argumen yang berhubungan dengan penelitian (Daymon, 

2018). Berdasarkan penelusuran data pustaka, ditemukan beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang mengambil objek penelitian sejenis, yaitu mengenai portal berita 

dan citizen journalism. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

Armirah (2016) dalam penelitiannya  memanfaatkan internet sebagai 

ruang pemasaran sosial budaya Banjar melalui citizen journalism, sehingga 

kearifan lokal orang Banjar membumi diberbagai belahan dunia. Modal budaya 

ini adalah strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan global, yakni 

memasukkan event-event budaya Banjar dalam dunia virtual seperti internet. 

Pengguna saling berbagi pesan, informasi atau bercerita mengenai kejadian yang 

dialaminya dalam konteks keikutsertaannya dalam pesta budaya Banjar, yang 

kemudian disebarluaskannya lewat mekanisme jurnalisme warga (citizen 

journalism). 

Rudiawan (2017) dalam penelitiannya melihat permasalahan yang ada  

ketika berita tidak didapatkan secara langsung atau cepat karena tidak adanya 

sebuah media atau fasilitas bagi Bandung Ekspres untuk mendapatkan berita 

secara langsung dari partisipasi masyarakat yang ingin melaporkan berita kepada 



9 
 

 
 

Bandung Ekspres. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu android, 

aplikasi citizen journalism dibangun dengan tujuan membantu Bandung Ekspres 

menjadikan sarana atau media baru dalam menyajikan berita secara cepat, faktual 

dan langsung dari masyarakat. Hasil penelitianya menyebutkan bahwa aplikasi 

citizen journalism pada Bandung Ekspres telah mejadikan media untuk 

melakukan jejak pendapat langsung ke masyarakat lewat aplikasi dengan cepat 

dan mudah.  

Arsyadani (2015) dalam penelitiannya membahas tentang grup facebook 

berita Kebumen yang dibentuk dengan tujuan salah satunya untuk saling berbagi 

informasi khususnya berita yang terjadi di wilayah Kabupaten Kebumen. 

didalamnya para anggota grup tersebut berbagi berbagai macam berita dan 

informasi seperti kecelakaan, bencana, kriminal, event-event lokal, wisata, dan 

kebijakan pemerintah. Selain untuk menyebarkan berita dan informasi pada 

anggota, grup juga bertujuan untuk memberikan himbauan, opini, dan pendapat 

melaului postingannya. 

Fithryani (2015) dalam penelitianya membahas tentang program berita 

Liputan6 SCTV akhirnya membuat media online Liputan6.com agar masyarakat 

Indonesia yang tidak dapat menyaksikan televisi dapat mengakses berita lewat 

jaringan internet dimana saja dan kapan saja secara lebih mudah. Dalam situs 

Liputan6.com terdapat rubik Citizen6 yang berupa kolom berita dari masyarakat. 

Tim Liputan6.com melibatkan masyarakat dalam hal pencarian berita untuk 

menyuarakan opini terhadap berbagai peristiwa secara bebas,serta memposisikan 

audiens sebagai produsen berita bukan hanya sebagai konsumen pasif. Hasil 
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penelitiannya menyebutkan bahwa citizen journalism mengangkat isu-isu yang 

awalnya sama sekali tidak terangkat media massa. Citizen Journalism juga membantu 

tugas wartawan dalam mencari berita, bahkan terkadang wartawan hanya tinggal 

melanjutkan berita yang dikirim oleh masyarakat. 

Pratama (2017) dalam penelitiannya membahas tentang pembuatan sebuah 

pusat berita mengenai topik yang ada di kota Samarinda untuk memprioritaskan 

informasi tentang perkembangan, kriminalitas, lalu lintas dan lain-lain dalam 

bentuk website citizen journalism. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

citizen journalism membantu tugas para jurnalis dalam mencari dan 

mengumpulkan berita, bahkan terkadang jurnalis-juralis profesional hanya tinggal 

melanjutkan berita yang dikirim oleh masyarakat atau non-profesional. Selain itu 

berita-berita yang dibuat oleh citizen journalism memberikan referensi berita yang 

lebih variatif sebagai sebuah program berita. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas tentang 

bagaimana membangun sebuah portal berita berbasis website dengan konsep 

citizen journalism untuk menampung banyaknya informasi, berita, dan peristiwa 

yang sedang terjadi di seputar Kabupaten Bantul. Portal berita Kabupaten Bantul 

adalah ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif menjadi pewarta berita non-

jurnalis, untuk ikut terlibat dalam proses pengumpulan informasi, menganalisis, 

melaporkan informasi dan peristiwa yang terjadi di sekitar Kabupaten Bantul 

dalam bentuk teks dan foto. Kemudian admin menyaring isi berita dan informasi 

yang diunggah oleh warga. Jika berita yang diunggah sesuai dengan standar 
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kelayakan untuk menjadi suatu berita yang mengandung (unsur 5W+1H) maka 

admin akan mempublikasikan pada website portal berita Kabupaten Bantul.  



 
 

 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Orientasi Penelitian 

No. Penulis Judul Objek Media Keterangan 

1. Armiah 

2016 

Publikasi Budaya Banjar 

Lewat Citizen 

Journalism 

Budaya Banjar Website Penelitian Armiah (2016) membahas bagaimana pemanfaatan 

internet sebagai ruang pemasaran sosial budaya Banjar, khususnya 

lewat citizen journalism, sehingga local wisdom orang banjar 

membumi diberbagai belahan dunia. 

 

Perbandinganya dengan penelitian ini adalah penyebaran informasi 

portal berita Kabupaten Bantul  bukan hanya berisi kebudayaan tetapi 

meliputi pendidikan, ekonomi, politik, gaya hidup, kesehatan, 

kriminal, lakalantas, kebudayaan, otomotif, teknologi, kuliner, 

olahraga, pariwisata dan bencana alam yang terjadi di Kabupaten 

Bantul. 

2. Rudiawan 

2017 

Pembangunan Aplikasi 

Citizen Journalism 

Berbasis Android pada 

Bandung Ekspres 

Bandung 

Ekspres 

Android 

 

Penelitian Rudiawan (2017) membahas pembuatan sebuah media 

citizen journalism pada Bandung ekspres sebagai sarana masyarakat 

untuk melaporkan kejadian atau berita yang terjadi di sekitar mereka 

pada saat itu juga, dan juga ikut berpartisipasi dalam jajak pendapat 

dari topik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat.  

 

Perbandingan yang pertama dalam penelitian ini penulis 

menggunakan media website sebagai platform untuk menjalankan 

portal berita.  

Perbandingan yang kedua, Bandung ekspress merupakan media 

massa yang sudah ada dalam bentuk surat kabar dan media online 

sedangkan dalam portal berita Kabupaten Bantul penulis memulai 

dari membuat sebuah rancangan sampai dengan terbentuknya portal 

berita yang dikelola secara mandiri oleh admin sehingga dapat 

digunakan pengguna untuk mengunggah berita sesuai dengan konsep 

citizen journalism  

 

1
2

 



 
 

 

 

Tabel  2.1 (Lanjutan) 

No. Penulis Judul Objek Media Keterangan 

3. Arsydani 

2015 

Journalism di Facebook 

(Studi Kualitatif 

Mengenai Penerapan 

Citizen Journalism di 

Grup Facebook “Berita 

Kebumen”) 

Berita 

Kebumen 

Facebook Penelitian Arsydani (2015) tersebut membahas grup Facebook 

“Berita Kebumen” yang didalamnya para anggota grup dapat saling 

berbagi informasi khususnya berita yang terjadi di wilayah 

Kabupaten Kebumen. 

 

Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan konsep citizen 

journalism dalam penyebaran informasi di satu wilayah. Namun 

perbedaanya terletak pada media yang digunakan. Portal berita 

Kabupaten Bantul menggunakan media website yang dirancang dan 

dikelola sendiri oleh penulis, sedangkan berita grup berita Kebumen 

menggunakan sosial media Facebook dimana dalam penulisan berita 

terdapat pembatasan karakter dan berita yang dibagikan tidak 

diklasifikasikan sesuai kategori. 

4. Fithryani 

2015 

Peran Citizen Journalism 

dalam Program Berita 

Stasiun Televisi 

(Studi Deskriptif 

Kualitatif Terhadap Situs 

liputan6.com pada 

Program Berita Liputan6 

SCTV) 

Liputan6.com Website Penellitian Fithryani (2015) tersebut berfokus pada program liputan6 

kini juga menayangkan berita dari masyarakat (pewarta warga atau 

citizen journalism) yang diambil dari forum Citizen6 yang ada pada 

situs liputan6.com 

 

Perbandinganya, dalam penelitian ini sebuah berita yang diunggah 

oleh member masuk ke daftar berita pada halaman admin, kemudian 

admin menyeleksi berita dengan memilih opsi layak, tidak layak, edit 

atau hapus. Sedangkan dalam Citizen6 suatu berita yang masuk harus 

melalui moderator, konfirmasi, redaktur, redaktur eksekutif, 

kemudian mengikuti seleksi untuk liputan6.com, dan yang terahir 

melalui izin produser untuk dapat ditayangkan. 

 

1
3
 



 
 

 

Tabel  2.1 (Lanjutan) 

No. Penulis Judul Objek Media Keterangan 

5. Pratama 

2017 

Media Citizen Journalism 

Peliputan Paradigma 

Publik Pada Portal Berita 

Tepian TV Berbasis 

Website 

Tepian TV Website 

 

Penelitian Pratama (2017) berfokus pada pembuatan suatu portal 

untuk memberikan berita dari jurnalis warga atau media citizen 

journalism peliputan paradigma publik pada portal berita Tepian 

TV berbasis website yang merupakan televisi lokal Samarinda.  

 

Perbandinganya dalam penelitian ini citizen journalism bebas 

menginformasikan berita yang terjadi di sekitar Kabupaten Bantul 

untuk dapat ditampilkan kedalam portal berita setelah melalui 

persetujuan dari admin. Sedangkan pada Tepian TV citizen 

journalism digunakan sebagai referensi bagi jurnalis profesional 

stasiun televisi untuk ditayangkan sehingga meningkatkan rating.  

6. Rahmadani 

2020 

Pengembangan Portal 

Berita Kabupaten Bantul 

Berbasis Website dengan 

Konsep Citizen Journalism 

Kabupaten 

Bantul 

Website 

 

Penelitian Rahmadani (2020) Membangun sebuah portal berita 

seputar Kabupaten Bantul berbasis website dengan konsep citizen 

journalism untuk menampung banyaknya informasi, berita, dan 

peristiwa secara cepat. Warga yang ingin mengunggah berita 

melakukan login untuk menjadi member. Setelah menjadi member 

warga dapat mengunggah berita serta memberikan komentar. 

Portal berita Kabupaten Bantul juga dapat mengklasifikasikan 

berita sesuai jenisnya, berita populer, berita terbaru, berita pilihan, 

berita paling banyak dilihat dan  berita paling banyak dikomentari. 

 

 

1
4
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2.2. Dasar Teori 

 

2.2.1. Kabupaten Bantul 

Menurut Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY yang dikutip 

dari http://bpad.jogjaprov.go.id, Kabupaten Bantul  adalah salah satu 

kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Motto dari 

kabupaten ini adalah PROJOTAMANSARI yang merupakan singkatan 

dari produktif-profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, dan asri. 

Kabupaten Bantul diutara berbatasan dengan kabupaten Sleman, 

kabupaten Gunung Kidul di timur, Samudra Hindia di selatan, serta 

kabupaten Kulon Progo di barat. Pada umumnya Bantul dikenal sebagai 

kota perjuangan dan sejarah perjuangan indonesia di Yogyakarta. Bantul 

menyimpan banyak kisah kepahlawanan, salah satunya yaitu perlawanan 

pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya Sultan Agung di 

Pleret. Kabupaten Bantul juga terkenal dengan beragam objek wisatanya 

yang menarik untuk dikunjungi, salah satu objek wisatanya yang menarik 

adalah pantai Parangtritis. 

2.2.2. Tinjauan Tentang Berita 

2.2.2.1 Berita 

Menurut Yosef (2009) berita adalah laporan terkini tentang 

fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak dan 

disebarluaskan melalui media massa. Pendapat ini diperkuat oleh 

Muslimin (2019) yang menyatakan bahwa berita merupakan 

laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang penting dan 
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menarik bagi khalayak pembacanya. Fatih (2012) berpendapat 

bahwa berita lebih mengutamakan fakta dan data aktual 

(berdasarkan peristiwa aktual atau terbaru) yang ditulis tanpa opini. 

2.2.2.2 Kaidah Penulisan Berita 

Dalam penulisannya, sebuah berita mempunyai sistematika 

atau tata cara penulisan naskah jurnalistik. Sistematika tersebut 

dibuat agar seorang mempunyai panduan ketika menulis berita. 

Beberapa unsur agar gaya penulisan jurnalistik menjadi efektif 

adalah sebagai berikut (Kusumaningrat, 2016): 

a. Kecermatan dalam pemberitaan 

Seorang penulis berita harus memahami seluruh fakta terhadap 

berita yang akan ditulis. Karena dengan hal itu penulis berita 

dapat menemukan inti permasalahan dalam berita tersebut. 

b. Organisasi dalam berita 

Sebelum membuat sebuah berita, sebaiknya susunannya harus 

dirancang terlebih dahulu. Sehingga berita yang dihasilkan 

lebih efektif dalam penyampaiannya. 

c. Diksi dan tata bahasa yang tepat 

Tata bahasa yang dimaksudkan disini adalah ketentuan-

ketentuan dalam menyusun kata dan kalimat dalam suatu pola 

yang teratur. 

d. Prinsip hemat kata dalam penulisan berita 

Hemat kata sudah menjadi kewajiban dalam penulisan berita.  
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e. Daya hidup, warna, dan imajinasi 

Unsur terakhir agar penulisan berita yang efektif dapat tercapai 

adalah dengan upaya menghidupkan tulisan. Hal yang harus 

dihindari adalah tulisan yang terlalu bertele-tele dalam 

memilih kata. 

Seorang penulis berita hendaknya mampu membedakan 

mana peristiwa yang mempunyai nilai berita dan mana yang tidak 

mengandung unsur-unsur nilai berita (Romli, 2014). Unsur-unsur 

berita tersebut dikenal dengan 5W+1H, meliputi :  

a. What : Apa yang terjadi?  

b. Where : Dimana hal itu terjadi?  

c. When : Kapan peristiwa itu terjadi?  

d. Who : Siapa yang terlibat dalam kejadian itu?  

e. Why : Kenapa hal itu terjadi?  

f. How : Bagaimana peristiwa itu terjadi?  

Romli (2014) menyatakan terdapat empat unsur yang harus 

dipenuhi oleh sebuah berita yang sekaligus menjadi “karakteristik 

utama” sebuah berita dapat dipublikasikan di media massa atau 

yang biasa disebut layak muat antara lain:  

a. Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu.  

b. Nyata (faktual), yakni informasi tentang sebuah fakta, bukan 

fiksi atau karangan. Berita harus merupakan informasi tentang 
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sesuatu dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai 

fakta sebagaimana adanya.  

c. Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak.  

d. Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita 

yang kita tulis.  

Secara ringkas dapat diambil kesimpulan bahwa berita 

merupakan laporan peristiwa yang telah memenuhi keempat unsur 

tersebut, karena tidak semua peristiwa yang terjadi layak 

dilaporkan atau diinformasikan. 

Menurut Abrar (2016) mekanisme tata kelola berita 

meliputi: 

a. Liputan peristiwa atau ide 

Secara umum terdapat empat peristiwa yang bisa diliput, yaitu 

peristiwa yang sudah diduga akan terjadi, peristiwa yang 

terjadi mendadak, peristiwa yang direncanakan akan terjadi, 

dan gabungan peristiwa terduga dan tidak terduga. 

b. Penulisan berita 

Secara umum penulisan berita harus patuh pada kaidah-kaidah 

pokok jurnalisme dan kaidah penulis berita. Kaidah penulisan 

yang umum meliputi format berita dan teknik penulisan berita.  

c. Penyuntingan berita 

Penyuntingan berita berawal dari penilaian terhadap berita 

yang ditulis. Dalam menilai, redaktur atau admin akan melihat 
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apakah informasi yang disampaikan bisa dipahami oleh 

pembaca dengan cepat, apakah cara penyajianya menggunakan 

bahasa jurnalistik ala media bersangkutan, dan apakah 

informasi yang disampaikan mengutamakan kepentingan 

khalayak. 

d. Publikasi Berita 

Dalam konteks ini biasanya redaktur atau admin pelaksana 

akan meninjau semua berita yang sudah disunting. Admin 

secara terstruktur memiliki wewenang untuk menentukan 

apakah sebuah berita layak disiarkan atau tidak 

Dengan begitu, admin menjadi filter terakhir dalam jajaran 

penulisan berita pada sebuah media dalam menentukan layak 

tidaknya sebuah berita disiarkan. Admin otonom dalam melakukan 

tugasnya dan juga bebas menentukan sikapnya. Kesimpulanya 

admin memegang kendali sepenuhnya dalam publikasi sebuah 

berita yang keputusanya tidak bisa diganggu gugat. 

2.2.3. Tinjauan Tentang Media Online 

2.2.3.1 Internet 

Internet merupakan hubungan berjuta-juta computer dengan 

berbagai tipe yang membentuk system jaringan di seluruh dunia 

(jaringan komputer global) melalui jalur komunikasi seperti 

modem dan telepon, hingga setiap komputer yang terhubung ke 
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internet dapat bertukar data (berkomunikasi) tanpa dibatasi jarak, 

waktu dan tempat (Akil, 2011). 

Secara sederhana internet dapat diartikan sebagai kumpulan 

dari beberapa komputer, bahkan jutaan komputer di seluruh dunia 

yang saling berhubungan atau terkoneksi satu sama lainnya. Media 

yang digunakan bisa menggunakan kabel/serat optic, satelit atau 

melalui sambungan telepon (Harjono, 2009).  

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

internet merupakan media komunikasi dan informasi modern yang 

dapat dimanfaatkan secara global oleh pengguna diseluruh dunia 

dalam interkoneksi antar jaringan komputer yang terbentuk melalui 

sarana berupa penyedia akses (provider) internet. Internet sebagai 

media informasi dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien 

untuk melakukan pertukaran dan penyebaran informasi tanpa 

terhalang oleh jarak, waktu dan juga faktor geografis bagi 

seseorang yang ingin mengakses infromasi sangat lengkap 

sehingga pengguna dapat memperoleh pengetahuan umum 

(knowledge), pengetahuan ilmiah (science), maupun informasi lain 

yang dibutuhkan pengguna. 

2.2.3.2  Media Online 

Media online merupakan salah satu jenis media berbasis 

internet yang popular dimanfaatkan karena media online 

merupakan teknologi informasi yang mampu menghubungkan ke 
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seluruh dunia, sehingga memungkinkan informasi dari berbagai 

jenis dan bentuk dapat dipakai secara bersama-sama (Darusman, 

2019). Media online (online media) merupakan produk jurnalistik 

online atau cyber journalism yang didefinisikan sebagai pelaporan 

fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didisbutrikan melalui 

internet (Romli, 2014). Kehadiran media online memunculkan 

generasi baru jurnalistik yakni jurnalistik online. Jurnalistik online, 

jurnalistik internet, dan jurnalistik web (web journalism) 

merupakan “generasi baru” jurnalistik setelah jurnalistik 

konvensional. 

Dalam Jurnal Komunikasi Internasional Mass Society, Mass 

Culture, and Mass Communication: The Meaning of Mass, oleh 

Kurt Lang dan Gladys Engel Lang (2009), menyebutkan bahwa 

dengan adanya media baru, seperti halnya media online akan bisa 

merubah kebiasaan orang dalam cara hidup, menghabiskan waktu 

luang mereka dengan adanya kemajuan tenologi komunikasi.  

Menurut Romli (2014) media online dalam situs berita 

diklasifikasikan menjadi lima kategori :  

a. Situs berita berupa “edisi online” dari media cetak surat 

kabar atau majalah, seperti republika online, kompas. 

b. Situs berita berupa “edisi online” media penyiaran 

radio. 
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c. Situs berita berupa “edisi online” media penyiaran 

televisi, seperti CCN.com, metrotvnews.com, dan 

liputan6.com.  

d. Situs berita online “murni” yang tidak terkait dengan 

media cetak atau elektronik, seperti antaranews.com, 

detik.com, dan VIVA News.  

e. Situs “indeks berita” yang hanya memuat link-link 

berita dari situs berita lain, seperti Yahoo! News, 

NewsNow. 

 

2.2.3.3 Website 

Menurut Hidayat (2010) website atau situs dapat diartikan 

sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, 

suara, atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang 

saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-

jaringan halaman. 

Pengembangan website adalah aspek penting sebagai 

pengembangan dari situs yang bekerja pada coding dan 

pemrograman untuk membuat web page bekerja dengan baik. 

Berdasarkan teknologi, web terbagi menjadi 2 jenis, yaitu web 

statis dan web dinamis. Web statis dan web dinamis memiliki 

kesamaan yaitu menampilkan halaman web di internet yang 
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memuat suatu informasi. Web statis adalah web dimana 

penggunanya tidak dapat mengubah website secara langsung 

melalui browser. Website dinamis adalah sebuah website yang isi 

kontennya dapat berubah mengikuti dari isi database. Seseorang 

tidak perlu mengganti pemrograman website melainkan cukup 

melakukan pembaharuan pada database yang digunakan (Rahman, 

2013). 

Dilihat dari tujuanya, pembuatan website memiliki beberapa 

jenis antara lain: 

a. Company Profile  

Website company profile berisi informasi menyeluruh tentang 

institusi mulai dari sejarah lembaga, kontak, visi dan misi, 

identitas, serta struktur institusi. Kebanyakan laman dari 

website ini berjenis laman statis.  

b. Portal Berita  

Website yang bertujuan sebagai portal berita biasanya memiliki 

sirkulasi konten yang sangat dinamis. Di laman depan website 

ini langsung terlihat kumpulan berita yang terkategorikan dan 

menu navigasi, sehingga memudahkan pengunjung untuk 

menentukan konten yang mereka cari.  

c. E- commerce Website  

e-commerce bertujuan untuk kepentingan komersial seperti 

menjual produk. Ciri paling jelas web tersebut adalah adanya 
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galeri produk yang akan dijual serta proses pembayaran yang 

dapat langsung diproses secara online.  

d. Blog  

blog merupakan website yang berisi tulisa yang disusun secara 

kronologis diurutkan dari artikel yang paling baru. Blog 

biasanya lebih bersifat pribadi yang diisi oleh seseorang. 

(Modul Pelatihan Dan Pengembangan Website Universitas 

Padjadjaran). 

 

2.2.3.4 Portal Berita 

Salah satu desain media online yang paling umum 

diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini adalah 

berupa situs berita. Situs berita atau portal informasi sesuai dengan 

namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan 

pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi 

online dan berita didalamnya. 

Secara umum, portal berita dapat diartikan sebagai situs 

atau halaman web yang berisi mengenai berbagai jenis berita. 

Mulai dari berita seputar politik, dalam negeri, luar negeri, olahraga 

hingga berita ringan. Portal berita terdiri dari 2 kata, yaitu portal 

dan berita. Portal memiliki pengertian sebagai situs atau halaman 

web, sedangkan berita dapat didefenisikan sebagai informasi 

terbaru mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disajikan 

melalui bentuk cetak, siaran, internet atau dari mulut kemulut 
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kepada orang banyak (Romli, 2012). Kemampuan portal yang lebih 

spesifik adalah penyediaan kandungan informasi yang dapat 

diakses menggunakan beragam perangkat, misalnya komputer 

pribadi, komputer jinjing (notebook), PDA (Personal Digital 

Assistant), atau bahkan telepon genggam.  

 

2.2.4. Citizen Journalism 

Citizen journalism atau jurnalisme warga merupakan kegiatan 

dimana peran wartawan atau kegiatan jurnalistik bisa dilakukan oleh 

masyarakat yang secara formal bukan wartawan (Kusnadi, 2010).  Jadi 

seorang warga biasa , tanpa harus berlatar belakang pendidikan 

jurnalistik atau ilmu kewartawanan dapat melakukan kegiatan jurnalisme 

(Kusumaningati, 2012). Kegiatan yang dilakukan warga sama dengan 

wartawan pada umumnya, yakni mengumpulkan informasi, menulis 

berita, mengedit dan menyiarkannya. Informasi itu dapat berupa tulisan, 

gambar, foto atau laporan lisan. Dalam menyiarkan informasinya, citizen 

journalism bisa dilakukan dengan mengirim tulisannya kepada media 

massa seperti koran atau media online, kemudian admin atau redaksi 

memutuskan apakah tulisan tersebut layak atau tidak untuk 

dipublikasikan melalui media massanya.  

Menurut Noyah dalam Suwandi (2010), citizen journalism 

berbeda dengan jurnalis professional. Dalam hal ini, jurnalis professional 

yang dimaksudkan adalah jurnalis yang bekerja untuk sebuah media 

tertentu. Segmen dan tuntutan tugas keduanya berbeda. Pada journalisme 
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professional, kedalaman, kelengkapan dan akurasi adalah syarat mutlak 

dalam penyampaian berita. Sebaliknya, pada citizen journalism 

kecepatan informasi yang menjadi penanda utama, selain nilai berita 

yang disampaikan tentunya. citizen journalism dapat menjadi stimulasi 

atau informasi awal untuk para jurnalis professional dalam melakukan 

pengumpulan berita.  

Dengan riset yang matang, analisis yang cermat dan tepat maka 

berita dapat disajikan dengan lengkap, dalam, dan akurat. Misalnya, saat 

viralnya foto mengenai kerusuhan yang kembali terjadi pada derbi 

Yogyakarta antara  PSIM Yogyakarta yang menjamu  PSS 

Sleman di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, Kamis (26/7/2018) pukul 

15.30 WIB ini semakin santer. Berbagai media kemudian melakukan 

pemberitaan disertai riset yang mendorong pemerintah untuk melakukan 

tindakan tegas terhadap para oknum tersebut. 

Dalam Suwandi (2010), Yenti menyatakan bahwa Peran dan 

fungsi citizen journalism sama seperti peran dan fungsi jurnalistik pada 

umumnya, yaitu sebagai sumber informasi, hiburan, control 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. Ketika wartawan tidak selalu tahu semua informasi maka 

dengan adanya citizen journalism, informasi tersebut dapat sampai 

kepada masyarakat melalui media massa. Citizen journalism juga sering 

http://www.tribunnews.com/tag/psim-yogyakarta
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dimanfaatkan perusahaan media massa sebagai salah satu sumber berita 

disamping wartawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Menurut 

Yusuf (2011) bila dibandingkan dengan jurnalisme media mainstream 

yang memaknai berita sebagai konstruksi atas realitas sosial yang 

dianggap penting dan menarik bagi banyak pembaca, citizen journalism 

lebih menekankan pada aspek perticipation (partisipasi), proximity 

(kedekatan), dan humanity (kemanusiaan). 

2.2.4.1. Kelebihan dan Kekurangan Citizen Journalism 

Menurut Nurudin (2009) terdapat beberapa kelebihan citizen 

journalism, yaitu: 

a. Citizen journalism menstimulasi terbentuknya iklim 

demokratisasi. Citizen journalism tidak memiliki keterikatan 

dengan perusahaan media ataupun pihak manapun sehingga 

terdapat kebebasan untuk menyajikan berbagai informasi kepada 

masyarakat. Citizen journalism mendorong terciptanya iklim 

demokratisasi. 

b. Memantapkan terciptanya public sphere (ruang publik) di 

masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah dan bebas 

membentuk sebuah forum diskusi saling berpendapat dengan 

memanfaatkan internet. Begitupun content creator yang 

memiliki kebebasan untuk memproduksi konten mereka. 

Pembaca juga diberikan ruang untuk berkomentar melalui 

kolom komentar yang disediakan. 
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c. Citizen journalism manifestasi fungsi kontrol sosial media. 

Ketika kekuasaan tidak bisa terkontrol secara efektif, website 

memberikan suntikan vitamin untuk melakukan kontrol atas 

ketimpangan di masyarakat. 

Adapun kekurangan dari citizen journalism, yaitu : 

a. Munculnya berita bohong, kualitas yang rendah, dan kesulitan 

verifikasi. Adanya kebebasan dan ketiadaan aturan membuat 

berita yang dipublikasi terkadang memiliki kualitas rendah 

selain itu juga kebenaran berita yang tidak pasti menjadi sesuatu 

yang patut untuk diantisipasi. 

b. Kelemahan profesionalitas. Jurnalis warga bukanlah profesional, 

sehingga banyak menggunakan prasangka dan kurang objektif, 

cara pelaporan berita juga menjadi terpengaruh. 

c. Tidak representative. Masih banyak masyarakat yang tidak mau 

berpendapat dikarenakan ketakutan akan perbedaan pendapat 

sehingga berbagai perspektif yang ada juga belum representatif. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong

