
 

 

ABSTRAK 

KHESTIN PRATIWI, Citizen Journalism pada Tayangan NET. TV 

(Ananlisis Isi Deskriptif Berita Kategori Moment di NET. 10 pada tayangan Bulan 

Oktober 2014). 

NET. televisi adalah salah satu televisi yang menyediakan ruang khusus 

untuk citizen journalism secara fokus pada satu program berita berdurasi satu jam. 

Program berita tersebut adalah NET. 10. Dimana NET. menantang pemirsanya 

untuk berkarya membuat video reportase kemudian mengirimkan videonya 

tersebut. Berbicara mengenai citizen journalism, pada dasarnya jurnalisme warga 

ini mempunyai kebebasan terhadap berita apa dan seperti apa yang warga buat, 

namun setelah masuk menjadi tayangan televisi tetap harus memenuhi kaidah-

kaidah jurnalistik. Karena telah menjadi konsumsi publik dimana khalayak televisi 

tak terhitung banyaknya dan tersebar dimana-mana. Ditambah lagi dengan kode 

etik penyiaran yang harus ditaati oleh setiap media massa termasuk televisi. 

Berdasarkan deskripsi tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengtahui penerapan Five Basics Principles Of Citizen Journalism yang 

dikemukakan oleh JD. Lesica dan Dan Gillmor (2009) yang menjelaskan ada lima 

prinsip dasar untuk citizen journalism. Lima prinsip itu adalah accuracy (ketepatan 

data dan fakta), thoroughness (kecermatan dan ketelitian informasi), transparency 

(keterbukaan peliputan dan informasi), fairness (kejujuran peliputan dan tayangan), 

dan independence (ketidak berpihakan). 

Pokok penelitian ini adalah menganalisis isi berita video citizen journalism 

di NET. TV berkaitan dengan penerapan lima prinsip dasar citizen journalism, yaitu 

accuracy, thoroughness, transparency, fairness, dan independence. Teori yang 

digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah Agenda Setting Model yang 

dikemukakan oleh M.E. Mc. Combs. Asumsi teori tersebut adalah bahwa media 

memiliki kekuasaan untuk memberi tekanan penting tidaknya sebuah peristiwa. 

Dalam sebuah tayangan citizen journalism, kewenangan seperti itu merupakan hal 

penting karena menyangkut dengan kebebasan berkarya dan melaporkan peristiwa 

seorang penggiat jurnalisme warga. 

Metode yang digunakan adalah analisis isi deskripsi dengan pendekatan 

kualitatif. Satuan analisis (unit of analysis) dalam penelitian ini, adalah semua video 

citizen journalism kategori moment yang ditayangkan pada program berita NET. 10 

dalam rentang waktu satu bulan, yakni pada bulan oktober 2014. Dari 71 video yang 

ada, semua dianalisis dan dideskripsikan secara umum sesuai dengan kategori 

prinsip pada Five Basics Principles Of Citizen Journalism. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa citizen journalism di 

NET. TV telah menerapkan empat dari lima prinsip dasar pada tayangan citizen 

journalism-ny, yaitu berupa akurasi data dan fakta, kecermatan dan ketelitian 

informasi, keterbukaan peliputan dan informasi, dan kejujuran. Kemudian prinsip 

terakhir yaitu independensi sebagian sudah menerapkan dan sebagian lainnya 

belum menerapkan prinsip tersebut. 

 
 


