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ABSTRAK 

 Penelitian ini berfokus pada analisis pembingkaian berita yang tayang di NET Citizen 

Journalist. Berita-berita yang dipilih merupakan berita yang terpilih menjadi video of the week 

dengan isu yang menyangkut kemaslahatan banyak orang. NET Citizen Journalist merupakan 

program berita yang bersumber dari jurnalis warga, dan program ini masih bertahan sejak 

kemunculannya pada Mei 2013. 

 Berdasarkan hasil analisis pembingkaian menggunakan model milik Robert Entman yang 

terdiri dari define problem, diagnose cause, make moral judgement, dan treatment 

recommendation membuktikan bahwa dalam penayangan NET Citizen Journalist untuk isu 

permasalahan publik, memiliki kecenderungan melihat berita dengan perspektif kemanusiaan. 

Dengan semangat berbagi para jurnalis warga untuk menyiarkan permasalahan publik yang 

mungkin luput dari pemberitaan oleh jurnalis, NET Citizen Journalist  mewadahi karya-karya 

tersebut. Tak jarang pula, karya tersebut membuat perubahan yang signifikan dalam masyarakat. 

Tentu saja dalam penayangannya, media melakukan konstruksi realitas dengan memilih fakta-

fakta yang menyeleksi isu agar mendukung ideologi dan juga kepentingan media seperti 

perannya dalam masyarakat dan juga citra media. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa pembingkaian berita yang dilakukan oleh NET Citizen 

Journalist tidak hanya untuk keperluan teknis seperti penyuntingan video, namun juga berkenaan 

dengan politik redaksi berita. Program NET Citizen Journalist dan berita-berita yang 

ditayangkan dibingkai sesuai dengan visi dan misi NET yang memiliki semangat mendirikan 

perusahaan media yang berbeda dari media pada umumnya. 
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PENDAHULUAN 

 Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan bagaimana NET Citizen journalist 

membingkai berita kiriman jurnalis warga yang bertema permasalahan publik melalui analisis 

pembingkaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode 

penelitian analisis pembingkaian Robert Entman. Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan 

ini karena berita-berita yang tayang di program NET Citizen Journalist merupakan kiriman dari 

jurnalis warga, bukan wartawan. Hasil karya liputan warga yang dikirim ke media belum 

seutuhnya jadi, maka di meja redaksi kembali dilakukan penyuntingan. Penyuntingan tidak 
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hanya pada tata letak gambar video, pemotongan gambar. pembuatan narasi, dan pemberian 

instrumen saja. Namun ada kepentingan lain media yang menjadi alasan mengapa berita tersebut 

dimuat dan diubah dari kiriman aslinya. 

 Kemunculan jurnalisme warga di dunia, yang lebih dikenal dengan sebutan citizen 

journalist, dimulai pada tahun 1988 pasca pemilihan Presidan Amerika. Di Indonesia sendiri, 

kegiatan jurnalisme warga bermula ketika sebuah video rekaman kejadian bencana alam 

Tsunami pada tahun 2006 tayang di televisi. Kejadian tersebut direkam oleh Cut Putri, warga 

Aceh yang saat itu menjadi korban bencana alam. Ia mengabadikan kejadian yang ia alami, 

memeperlihatkan bagaimana kondisi di sekitarnya sehingga masyarakat di luar Aceh dapat 

mengetahui kejadian tersebut. 

 Pro dan Kontra terjadi ketika jurnalis warga dianggap tidak memiliki pengalaman 

penulisan maupun peliputan, namun tak dapat dipungkiri informasi yang mereka berikan dapat 

memberikan sumbangsih pengetahuan baru. Bill Kovach dalam bukunya yang berjudul Sembilan 

Elemen Jurnalisme, menambahkan elemen ke 10 yang bunyinya “warga juga memiliki hak dan 

tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita.”. kini warga tidak hanya menjadi 

konsumen media yang pasif karena dapat membuat berita baik melalui blog, jurnalistik online, 

jurnalistik warga, jurnalistik komunitas, dan media alternatif. Kini masyarakat semakin kaya 

akan informasi. Warga memberikan sumbangsih informasi baru untuk warga lainnya. Informasi 

yang di dapat dari jurnalis warga belum tentu bisa kita dapatkan dari sumber media besar. 

Wartawan memiliki keterbatasan untuk dapat menjangkau semua berita, sedangkan warga bisa 

lebih cepat meliput atau mengabadikan kejadian yang terjadi disekitarnya. Meski begitu, jurnalis 

warga memiliki kelemahan seperti tidak adanya keberimbangan, faktualitas, dan objektivitas. 

Meski tidak mengenal kaidah jurnalistik di dalamnya, jurnalisme warga ini bukan berarti tidak 

boleh ada.  

 Menurut Nurudin (2009), jurnalisme adalah kegiatan mencari, mengolah, dan menyiarkan 

informasi kepada khalayak dan disebarkan melalui media massa cetak dan elektronik. Jurnalisme 

menjadi profesi yang dijalankan oleh seseorang yang bekerja pada media massa dan tentunya 

dalam profesi tersebut dibutuhkan keahlian. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan 

kondisi jurnalis warga yang sama sekali tidak memiliki keahlian di bidang jurnalistik, dan tidak 

pula bekerja pada media massa tertentu. Namun, kegiatan warga dalam mencari, mengolah, dan 

menyiarkan informasi pada khalayak juga merupakan kegiatan jurnalisme.  



Dalam peliputan jurnalis televisi, tentu saja mereka dituntut harus dapat mengambil 

gambar sebuah peristiwa dengan baik. Selain itu mereka juga dituntut mampu menulis dan 

menyiarkannya. Pengambilan gambar yang lengkap, dapat berbicara di depan kamera, 

melakukan wawancara, merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang reporter 

media elektronik. Jurnalis televisi bersandar pada informasi visual dalam mengilustrasikan berita 

yang dilaporkan. Sehingga, grafis dan wawancara sangat mendukung laporannya. 

Sama halnya dengan jurnalis warga yang tergabung dalam NET Citizen Journalist. 

Mereka tidak hanya mengirim gambar kejadian sebuah peristiwa, namun juga dituntut untuk 

dapat menulis. Tulisan mereka sertakan dalam kolom deskripsi yang akan diunggah bersama 

dengan video. Selain itu, mereka juga dituntut untuk dapat melakukan wawancara dengan 

narasumber yang dapat mendukung berita yang diliput. Beberapa jurnalis warga pun kadang 

langsung menambahkan suara latar atau voice over pada video mereka. Hasil video liputan pun 

hapir sepadan dengan karya jurnalis yang bekerja pada stasiun televisi. Meski tidak semua video 

yang sudah jadi langsung ditayangkan, terkadang media juga memerlukan penyuntingan karena 

kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut berkaitan dengan visi dan misi media. 

Video karya jurnalis warga tentu berbeda dengan liputan kontributor dari stasiun televisi 

yang benar-benar memiliki ilmu dibidang jurnalistik. Mulai dari tema liputan, pengambilan 

gambar, mengedit video, hingga membuat narasi berita. Sebelum ditayangkan di televisi, redaksi 

berita NET. mengolah kembali video kiriman jurnalis warga. Dari sekian banyak media yang 

menyediakan tempat bagi warga untuk membagikan informasi, peneliti memilih Televisi karena 

menyajikan audio dan visual. NET Citizen Journalist dipilih karena program tersebut menjadi 

satu-satunya wadah berkarya bagi jurnalis warga yang masih bertahan sampai saat ini sejak 

kemunculannya pada Mei 2013. 

Tanpa latar belakang pendidikan jurnalis, warga diberikan wadah untuk menayangkan 

liputannya dalam NET Citizen Journalist. Meski video yang diunggah merupakan hasil karya 

otentik warga, namun tetap ada campur tangan tim redaksi dalam pengolahan video liputan 

sebelum ditayangkan. Penyuntingan ini berkaitan dengan politik redaksi berita yang ada dalam 

media. Menurut Suprapto (2010) media massa dalam menentukan arah pemberitaan, tak pernah 

lepas dari pengaruh politik. Dari penyuntingan yang dilakukan oleh NET TV, kemudian berita-

berita yang dipilih oleh peneliti akan dilihat kecenderungan mereka memilih mana yang 



ditonjolkan dan bagian dari berita apa yang dibuang melalui analisis pembingkaian milik Robert 

N. Entman yang terdiri dari define problems, diagnose cause, make moral judgement, dan 

treatment recommendation. 

  Demikian alasan peneliti untuk mengambil judul penelitian “Analisis Pembingkaian 

Berita dalam Tayangan NET Citizen Journalist”. Penelitian ini menggunakan analisis 

pembingkaian model Robert N. Entman untuk mengungkap pembingkaian yang dilakukan oleh 

media tersebut. 

 

PEMBAHASAN 

 Peneliti memilih enam berita karya jurnalis warga yang ada di web www.netcj.co.id. 

Empat berita diantaranya merupakan video of the week, dimana video tersebut menjadi video 

yang dipilih oleh redaksi dan dianggap video terbaik tiap minggunya karena alasan kelengkapan 

gambar, kedekatan dengan berita, bahkan berita tersebut ada yang dapat membuat perubahan di 

masyarakat sekitar. Sedangkan untuk dua video lainnya bukan merupakan video of the week. 

Namun peneliti memilik video tersebut karena masih ada kaitannya dengan dua berita lain yang 

masuk kategori video of the week. Keenam berita tersebut memiliki tema yang sama yaitu 

mengenai permasalahan publik. Berikut adalah video-video yang akan dianalisis: 

Nomor Periode Judul Berita 

1. Juli 2017 Bertaruh Nyawa, Warga Sebrangi Sungai Pakai Tali 

2. Juli 2017 Tumpukan Sampah Menutupi Jalan Sepanjang 30 Meter 

3. Juli 2017 Usai Tayang di NET, Makamhaji Bebas Sampah 

4. September 2017 Tanah Sekolah Bersengketa, Siswa SD jadi Korban 

5. Oktober 2017 Akhirnya, Siswa SDN 11 Parepare Bisa Belajar dengan Tenang 

6. Oktober 2017 Puskesmas Disegel, Pelayanan Kesehatan Terganggu 

 

Berita „Bertaruh Nyawa, Warga Sebrangi Sungai Pakai Tali‟ 

Video ini merupakan video of the week karya Fadhil Attamimi periode Juli 2017. Ia 

merekam keseharian warga Desa Tinukari dan Desa Maroko Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, 

yang menyebrangi sungai Ranteangin, yang memisahkan desa mereka dengan kota kecamatan. 

http://www.netcj.co.id/


Peka terhadap fenomena sosial dan pengambilan gambar yang lengkap menjadi alasan redaksi 

memilih video ini menjadi video of the week. 

Dalam proses pengiriman video liputan, Fadhil mengirim video tanpa suara latar (voice 

over). Narasi dan suara latar diimbuhkan oleh tim redaksi sesuai dengan deskripsi yang ditulis 

Fadhil pada kolom desktripsi saat melakukan pengunggahan video. Selain itu, tim redaksi tidak 

sepenuhnya menampilkan gambar yang dikirim. Ada beberapa bagian yang tidak ditampilkan 

karena disesuaikan dengan narasi dan juga durasi. Wawancara dengan salah seorang warga pun 

tidak semuanya ditampilkan karena jawaban yang diberikan suaranya tidak terdengar jelas. 

Berita “Tumpukan Sampah Menutupi Jalan Sepanjang 30 Meter”. 

Berita berdurasi 1 menit 29 detik ini dikirim oleh jurnalis warga, Eko Primaryanto. Video 

ini tidak masuk dalam kategori video of the week, namun kelanjutan dari berita inilah yang 

masuk dalam kategori tersebut. Dalam video liputan ini, jurnalis warga melakukan piece to 

camera (PTC) untuk menjelaskan kondisi yang ia temui. Video ini dikirim tanpa diberi suara 

latar. Tim redaksi mengimbuhkan suara latar berdasarkan deskripsi yang ditulis oleh jurnalis 

warga ketika mengunggah video. Drasi video asli kiriman jurnalis warga selama 3 menit 14 detik 

juga dipangkas karena disesuaikan dengan suara latar yang ada.  

Berita “Usai Tayang di NET, Makamhaji Bebas Tumpukan Sampah” 

Video ini merupakan kelanjutan berita sebelumnya yang berjudul “Tumpukan Sampah 

Menutupi Jalan Sepanjang 30 Meter”. Video kiriman Eko Primaryanto yang berjudul “Usai 

Tayang di NET, Makamhaji Bebas Tumpukan Sampah” ini mendapat apresiasi sebagai video of 

the week periode Juli 2017 karena peka terhadap keadaan sekitar dan berhasil mendorong 

perubahan lewat video liputannya. Pihak Dinas Kebersihan segera mengangkut sampah di Desa 

Makamhaji setelah video tersebut tayang. 

Video asli kiriman jurnalis warga berdurasi 2 menit 54 detik. Namun, tim redaksi 

mengolahnya kembali dan menayangkan liputan hasil suntingan redaksi yang berdurasi 1 menit 

13 detik. Video dikirim tanpa suara latar, jurnalis warga pun sempat melakukan PTC untuk 

menjelaskan kondisi yang ia temui.  Penyuntingan tim redaksi berupa pemotongan gambar yang 

disesuaikan dengan suara latar yang dibacakan. 



 

 

Analisis Pembingkaian Berita “Tanah Sekolah Bersengketa, Siswa Jadi Korban” 

Video kiriman Roedy Hartono ini menjadi video of the week, bahkan menjadi video of the 

month  periode September 2017. Peka terhadap kondisi sekitar dan terus memantau peristiwa ini 

jadi alasan redaksi memilih video ini jadi video of the month. Jurnalis warga, Roedy Hartono 

mengirim liputan ini lengkap dengan suara latarnya. Kelengkapan gambar dan juga informasi, 

membuat tim redaksi tidak melakukan penyuntingan, liputan ini langsung ditayangkan.  

Seperti halnya yang dikatakan oleh Shoemake dan Reese (dalam Soedibyo, 2006) salah 

satu faktor pengambil keputusan di ruang redaksi adalah Level Rutinitas Media. Berita yang 

dikonstruksi oleh awak media, tentu saja berdasarkan rutinitas yang berlangsung setiap hari dan 

menjadi standar pengelola media.  Video ini langsung ditayangkan tanpa adanya proses 

penyuntingan karena dianggap sudah memenuhi standar redaksi NET Citizen Journalist. Seperti 

yang dikemukakan dalam penelitian milik Honsujaya (2016) Penyeleksian video berdasarkan 

kualitas video seperti gambar, suara latar, dan kestabilan gambar. 

Berita “Akhirnya Siswa SDN 11 Parepare Bisa Belajar dengan Tenang” 

Dalam video berdurasi 1 menit 17 detik ini, memperlihatkan aktivitas siswa dan siswi SD 

Negeri 11 Parepare di dalam sekolah. Video karya Roedy Hartono ini mulanya dikirim dalam 

dua versi, yaitu versi video lengkap dengan suara latar, dan video tanpa suara latar. Tim redaksi 

memilih video tanpa suara latar karena diimbuhkan sendiri oleh mereka. 

Berita “Puskesmas Disegel, Pelayanan Kesehatan Terganggu” 

Video liputan karya Asrianto ini menjadi video of the week periode Oktober 2017. Peka 

terhadap kejadian sekitar menjadi alasan tim redaksi memberikan apresiasi tersebut. Dalam video 

berdurasi satu menit delapan belas detik ini, diperlihatkan ahli waris pemilik tanah yang sedang 

bermusyawarah dengan pihak puskesmas dan kepolisian di dalam puskesmas. Kondisi ruang 

puskesmas yang tidak dapat difungsikan karena penyegelan juga diperlihatkan. Terdapat satu 

sesi wawancara dengan kepala puskesmas yang menyayangkan aksi ini. Video ini disunting oleh 



tim redaksi dengan mengatur tata letak gambar dan pemberian suara latar berdasarkan deskripsi 

video yang ditulis oleh jurnalis warga. 

Di atas adalah paparan data-data berita karya jurnalis warga dan bagaimana perubahan 

yang dilakukan oleh NET Citizen Journalist. Kemudian akan dilihat bagaimana kecenderungan 

tiap-tiap aspek melihat berita permasalahan publik. Yang pertama adalah aspek define problems. 

Pada aspek ini, menurut Entmant (Qodari, 2000, dalam Sobur, 2015) define problems  atau 

identifikasi masalah, adalah bagaimana media melihat sebuah peristiwa dan dengan nilai positif 

atau negatif apa. NET Citizen Journalist memberitakan permasalahan publik dengan kedua nilai 

tersebut. Berita dikatakan bernilai negatif ketika permasalahan publik yang terjadi merugikan 

masyarakat. Berita dikatakan postif jika apa yang terjadi di masyarakat dapat memberikan 

manfaat dan pengaruh yang baik. 

 Berita negatif yang dipandang sebagai permasalahan yang merugikan ada pada berita 

berjudul; Bertaruh Nyawa, Warga Sebrang Sungai Pakai Tali; Tumpukan Sampah Menutupi 

Jalan Sepanjang 30 Meter; Tanah Sekolah Bersengketa, Siswa SD jadi Korban; dan Puskesmas 

Disegel, Pelayanan Kesehatan Terganggu. Judul akan memberikan kesan bagi khalayak yang 

akan dibawa hingga ke akhir berita. Judul berita dibingkai dengan menggunakan teknik empati. 

Khalayak diangankan menempatkan diri mereka seperti korban kekerasan atau keluarga dari 

korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa (Sobur, 2015). 

Selain judul, Lead atau pembuka cerita juga menjadi bagian penting dalam pembingkaian sebuah 

berita. Menurut Dash (dalam Junaedi, 2013) bagian awal ini merupakan paragraf pertama dari 

keseluruhan naskah yang paling menyentuh. Bagian awal keempat video ini, secara langsung 

dijelaskan bagaimana kondisi yang terjadi di lokasi kejadian. Beberapa video diawali dengan 

piece to camera (PTC) atau on Cam. On cam adalah bentuk berita yang disiarkan langsung dari 

lokasi peliputan. Saat reporter menyampaikan laporannya, bisa juga disisipi gambar yang relevan 

dengan peristiwa yang terjadi (Junaedi, 2013). Lead digantikan dengan kehadiran jurnalis warga 

yang melakukan PTC di lokasi kejadian. Dalam PTC-nya, mereka menjelaskan kondisi yang 

ditemui di lokasi kejadian. Hal ini dapat memperkuat berita dengan membuktikan kepada 

khalayak jika jurnalis benar-benar ada disana merasakan konflik yang sedang terjadi.  



 Sementara itu, untuk dua berita lain yang berjudul; Usai Tayang di NET, Makamhaji 

Bebas Sampah; dan Akhirnya, Siswa SDN 11 Parepare Bisa Belajar dengan Tenang, dilihat 

sebagai berita yang bernilai positif. Sama halnya dengan berita-berita sebelumnya, pembingkaian 

berita ini juga diperkuat dengan pemberian judul dan penulisan lead. Pada lead, langsung 

dijelaskan keuntungan dan kelegaan yang dirasakan warga karena sudah terbebas dari 

permasalahan publik.  

 Selain menilai permasalahan dalam berita dalam perspektif positif dan negatif melalui 

penulisan judul, lead, dan keseluruhan narasi, ada satu lagi yang menarik perhatian penulis. 

Dalam video, suara tidak hanya datang dari voice over atau suara latar. Namun, ada pula 

instrumen musik yang disisipkan di keseluruhan video liputan. Video-video yang dipandang 

sebagai berita yang merugikan masyarakat, diberi instrumen dengan ketukan tempo yang cepat 

dengan suara tabuhan yang memberikan kesan berdebar-debar. Sedangkan untuk video yang 

menceritakan sebuah kebaikan, diberi instrumen musik yang mengalun lembut dan dengan 

tempo yang lebih lambat. Hal ini meninggalkan kesan ketenangan, kedamaian, dan suka cita. 

Tentu saja hal ini dapat memengaruhi pikiran khalayak ketika menyaksikan berita. Suasana hati 

mereka akan ikut terbawa karena selain mendengarkan narasi yang dibacakan, melihat kondisi 

kejadian melalui gambar, mereka juga mendengarkan instrumen musik sepanjang video 

berlangsung. 

  Aspek berikutnya adalah diagnose cause atau memperkirakan penyebab masalah. Pada 

aspek ini, dalam berita dicari apa atau siapa penyebab permasalahan terjadi. Penyebab dapat 

ditemukan dalam berita melalui narasi dan juga gambar. Dalam narasi, dijelaskan alasan 

mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dan mengapa sebuah tindakan diambil oleh aktor 

penyebab permasalahan. Pada empat berita yang dinilai negatif oleh NET Citizen Journalist, 

didapati hasil bahwa aktor penyebab masalah berasal dari intitusi dan pihak perseorangan. 

Menurut Eriyanto (2002) penggunaan gambar merupakan salah satu penekanan dalam teks. 

Dalam beberapa video ditampilkan gambar papan segel yang dipasang oleh pihak ahli waris. Hal 

tersebut jelas menjadi bukti bahwa aktor penyebab masalah adalah si ahli waris. Sama halnya 

dengan berita yang dipandang bernilai positif. Penyebab permasalahan dapat ditemukan melalui 

narasi berita. 



 Setelah kedua aspek tersebut, tentu harus ada suatu argumentasi yang membenarkan 

masalah yang ada. Aspek itu ialah make moral judgement atau membuat pilihan moral. 

Argumentasi ini bisa dimunculkan dalam sesi wawancara. Dari seluruh berita yang dipilih, jika 

ada bagaian wawancara, narasumbernya selalu dari pihak warga. Mereka yang terkena imbas dan 

dirugikan, dimintai pendapatnya. Tentu saja hal ini akan memperkuat permasalahan dalam berita 

karena mereka akan memberikan kesaksian secara apa adanya sesuai dengan yang mereka alami. 

Menurut Junaedi (2013), target yang dapat digali dari narasumber berupa fakta, opini, dan 

bahkan keahlian narasumber yang dinilai memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan 

berita. Fakta dan opini masyarakat inilah yang dapat melegitimasi apa atau siapa penyebab 

permasalahan. 

Aspek terakhir dalam pembingkaian oleh Entmant ini adalah treatment recommendation 

atau penyelesaian. Aspek ini digunakan untuk menampilkan penyelesaian kasus. Dari keenam 

berita yang ada, penawaran penyelesaian kasus didominasi dengan harapan warga, baik itu 

secara lisan maupun disampaikan dalam suara latar. Namun, ada pula penyelesaian kasus berita 

yang menjelaskan langkah selanjutnya yang diambil oleh penyebab masalah untuk 

menyelesaikan masalah ini. 

Dalam aspek-aspek pembingkaian berita bertema permasalahan publik pada NET Citizen 

Journalist ini, tentu ada faktor lain dalam penayangannya. Tidak hanya membingkai melalui 

penyuntingan kembali video yang sudah dikirim oleh jurnalis warga, namun media juga 

memiliki politik keredaksian dalam membuat program  NET Citizen Journalist. Politik redaksi 

berita adalah kebijaksanaan redaksi dalam mengemas dan menyajikan berita untuk kebutuhan 

dan kepentingan bagi sebagian besar khalayaknya guna mencapai tujuan sesuai dengan visi dan 

misi media yang bersangkutan (Suprapto, 2010). Dengan semangat ingin memiliki konsep yang 

berbeda dengan televisi pada umumnya, NET menggagas program Citizen Journalist ini agar 

berita yang disajikan kepada khalayak semakin beragam. Tidak hanya berita-berita karya 

kontributor, namun juga berita dari warga.  

Ada tiga konsep yang mendasari adanya politik redaksi berita. Peran media massa dalam 

masyarakat, mulanya untuk memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari. Hal 

ini membuat media dapat menambah informasi baru bagi khalayak dan ikut membantu 



mencerdaskan bangsa. Kehadiran jurnalis warga dapat membantu NET dalam memperkaya tema 

dan bahasan berita. Apalagi, tidak semua peristiwa dapat diliput oleh wartawan. Ketepatan waktu 

akan terjadinya sebuah peristiwa dan juga jarak bisa menjadi kendala bagi wartawan. Namun 

tidak bagi warga yang saat itu ada di lokasi kejadian. Berbekal kamera ponsel saja, warga dapat 

mengabadikan momen yang ada di sekitarnya.  

Aspek berikutnya adalah pola umum perubahan citra media. Pemilik media tentu saling 

berlomba menarik hati khalayak dengan cara mengemas program semenarik mungkin. Hal ini 

dilakukan untuk memeroleh kepuasan dan simpati konsumen. Keterlibatan warga mengirim 

karya ke NET Citizen Journalist tentu saja dapat menambah kedekatan mereka sebagai khalayak 

dengan media. Hal ini lagi-lagi menguntungkan NET karena dengan cara seperti itu, program ini 

akan terus dinanti dan diminati. Tak hanya itu, video kiriman jurnalis warga yang ditayangkan 

juga dapat memberikan perubahan yang baik di masyarakat. Berita berjudul “Usai Tayang di 

NET, Makamhaji Bebas Sampah”, misalnya. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa berita yang 

ditayangkan di program ini, membuat perubahan karena pihak penyebab masalah akhirnya 

mencoba menyelesaikan masalahnya. Warga terdampak akhirnya dapat merasakan manfaat 

perubahan. Tak hanya kabar baik bagi warga Desa Makamhaji, ini juga kabar baik bagi NET 

yang secara tidak langsung mendapat citra yang baik. Aspek lainnya adalah dimensi komunikasi 

politik. Tidak hanya memberikan informasi politik, media juga dapat menjadi faktor pendorong 

terjadinya perubahan politik. Melalui video-video liputan, warga dapat menyampaikan aspirasi, 

maupun melaporkan masalah publik yang ada di sekitarnya. Tentunya, dengan sumber informasi 

yang beragam, NET dapat membuat perubahan politik melalui karya-karya warga. 

Sesuai dengan visi NET yang ingin membangun perusahaan media yang menarik dan 

menciptakan kontribusi positif terhadap kehidupan orang Indonesia, politik redaksi berita dalam 

NET Citizen Journalist ini sudah sangat tepat diaplikasikan. Misi mengahsilkan karya yang 

kreatif, menghibur, menarik, berkualitas, dan mengembangkan serta mempertahankan bakat-

bakat terbaik dalam industri juga sudah dicapai melalui program ini. 

 

 

 



KESIMPULAN 

 Kehadiran media massa sebagai institusi sosial, untuk memberikan informasi 

sehingga masyarakat tahu dan mengikuti perkembangan peristiwa tersebut. Dengan semangat 

ingin menyajikan sesuatu yang berbeda dari televisi lainnya, NET memberi peluang bagi jurnalis 

warga untuk berkontribusi mengirimkan video liputan agar berita yang disuguhkan kepada 

masyarakat beragam, tidak hanya dari kontributor. Selain itu, berita-berita yang masuk bisa saja 

merupakan berita yang luput dari jangkauan wartawan. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembingkaian berita karya jurnalis warga pada NET 

Citizen Journalist dengan tema permasalahan publik, diketahui bahwa media memberitakan 

peristiwa tersebut sesuai dengan taglinenya yaitu positif, fair, and balance. Dipengaruhi oleh 

pelbagai latar belakang media, tentu saja ada yang memengaruhi cara pandang media terhadap 

suatu realitas. Melalui analisis pembingkaian Entman yang terdiri dari define problem, diagnose 

cause, make moral judgement, dan treatment recommendation dalam enam berita yang ditemui, 

pembingkaian yang dibangun oleh NET Citizen Journalist menonjolkan kondisi masyarakat yang 

terkena dampak dari pelbagai perasalahan publik yang ada. 

Pada kasus penyegelan sekolah, siswa tidak dapat belajar dan terlantar di depan sekolah. 

Masyarakat yang ingin berobat tidak bisa karena puskesmas disegel. Pada kasus jalan yang 

tertutup sampah, warga sekitar terpaksa harus melintasi tumpukan sampah yang bau dan kotor. 

Masyarakat juga tak punya pilihan lain selain menyebrangi sungai dengan alat seadanya karena 

itu merupakan satu-satunya akses untuk dapat ke kota. Kasus-kasus ini dilihat dengan perspektif 

kemanusiaan. Hal tersebut terlihat dari pemberian judul, narasi, dan pengambilan gambar video 

yang lebih memusatkan perhatian pada masyarakat yang terdampak. Penyuntingan yang 

dilakukan oleh tim redaksi seperti pemberian judul, narasi, dan penyuntingan video dilakukan 

berdasarkan narasi berita yang dikirim oleh jurnalis warga. Durasi dan gambar dalam video 

disesuaikan dengan suara latar. Ada pun video karya jurnalis warga yang tidak disunting sama 

sekali, dikarenakan sudah sesuai dengan rutinitas media dan standar penyiaran mereka. Selain 

hal tersebut, ditampilkannya narasumber dari pihak warga yang ikut merasakan imbas dari 

permasalahan publik tersebut semakin memperkuat kecenderungan media dalam pemberitaan. 



Dengan adanya pemberitaan yang lebih menekankan pada simpati dan empati pada 

warga, dapat membuat permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan seperti contoh 

kasus sampah yang ada di desa Makamhaji. Dinas kebersihan langsung mengambil tindakan 

ketika permasalahan sampah mencuat ke media massa. Hal ini juga dapat mengangkat citra 

media karena berkat menayangkan berita tersebut, membawa perubahan baik bagi masyarakat. 

Pembingkaian yang dilakukan oleh NET Citizen Journalist juga berkaitan dengan politik 

redaksi berita. Program tersebut dikemas dan disajikan sesuai dengan visi dan misi media.  NET 

dapat membangun sebuah perusahaan media yang menarik dan menciptakan kontribusi positif 

terhadap kehidupan orang Indonesia melalui program NET Citizen Journalist. Kontribusi warga 

dalam menyampaikan berita akan bermanfaat tidak hanya bagi media, namun juga bagi warga 

lainnya. 
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