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TUJUAN penelitian ini adalah untuk menelaah dampak ke-
hadiran media komunitas bagi warga sekitar atau pihak-pi-
hak yang menjadi konstituennya. Lebih spesifik, penelitian 
ini ingin mengetahui sejauh mana media komunitas menye-
diakan ruang publik bagi warga; bagaimana strategi yang 
digunakan untuk menciptakan ruang publik tersebut; dan 
sejauh mana keberadaan ruang publik tersebut berimplikasi 
terhadap kehidupan warga. Selain itu, penelitian ini juga me-
meriksa sejauh mana media komunitas menerapkan prinsip 
dan kode etik jurnalistik, untuk menguji integritas media ko-
munitas dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya. 

Sejumlah temuan penting dalam penelitian ini akan dipa-
parkan secara ringkas, sebagai berikut:

• Sejak hoaks dan disinformasi merajalela dalam beberapa 
tahun belakangan, media komunitas adalah salah satu yang 
terkena imbasnya. Media komunitas ikut terseret dalam 
kerumunan penyebar hoaks. Beberapa penyebabnya, anta-
ra lain, media komunitas bukan entitas media berbadan 
hukum, anggapan bahwa media komunitas dikelola oleh 
bukan-profesional dan tidak taat kode etik, sehingga di-
curigai sebagai media abal-abal. Sikap Dewan Pers dalam 
merespons maraknya hoaks, dengan membuat kuadran 
media serta rekomendasi untuk “mengembalikan otoritas 
pemegang kebenaran faktual kepada media arus utama” 
dan verifikasi media, justru semakin meminggirkan media 
komunitas.

ringkasan



vi

• Anggapan miring terhadap media komunitas belum per-
nah benar-benar dibuktikan; bahwa media komunitas ti-
dak profesional, tidak taat kode etik, ikut menyebarkan 
disinformasi. Sebaliknya, analisis isi (content analysis) 
yang kami lakukan terhadap berita dari dua media komu-
nitas, yakni BaleBengong (Denpasar) dan Warta Desa (Pe-
kalongan) pada periode Mei 2018–April 2019, menunjuk-
kan bahwa media komunitas telah menjalankan praktik 
jurnalistik dalam koridor yang tepat. Meski masih menyim-
pan kekurangan, kedua media komunitas tidak terindikasi 
melakukan disinformasi/misinformasi. Kami menggunakan 
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang diterbitkan Dewan Pers 
(Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 ten-
tang Kode Etik Jurnalistik) sebagai perangkat analisis. Ada 
tiga aspek dari KEJ yang menjadi fokus dalam analisis ini, 
yakni: keberimbangan, akurasi, dan independensi.

• Secara umum kedua media komunitas telah menerapkan 
KEJ dengan cukup baik. Dari sampel yang diambil, 100 
persen berita yang diproduksi oleh kedua media komuni-
tas merupakan informasi faktual. Tak ada satupun berita 
yang terindikasi memuat hoaks atau disinformasi. Meski 
demikian, ada sejumlah catatan untuk beberapa aspek ko-
de etik.

• Pada aspek keberimbangan (keberimbangan ditafsirkan da-
lam konteks “kutipan narasumber proporsional” [Pasal 
1 dan 3]), dari 872 berita yang dijadikan sampel, 56,8 per-
sen berita di Warta Desa kurang berimbang. Ketidakber-
imbangan biasanya muncul pada berita-berita bersumber 
dari rilis yang dikeluarkan oleh kepolisian (berita hukum 
dan kriminal, cukup mendominasi). Sementara itu, as-
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pek keberimbangan tidak terlalu menjadi soal bagi Bale-
Bengong. Porsi berita berimbang di BaleBengong menca-
pai 79,56 persen. Sementara berita-berita yang tidak ber-
imbang (24,24 persen) sebagian besar berbentuk siaran 
pers dan reportase event. 

• Meski tidak mutlak berimbang, berita-berita yang dipro-
duksi kedua media komunitas ini tidak memiliki iktikad 
buruk (Pasal 1) dalam setiap pemberitaannya. 100 persen 
berita sampel di BaleBengong tidak punya iktikad buruk 
terhadap subyek yang diberitakan. Demikian pula berita 
yang dibuat oleh Warta Desa, meski ada 0,55 persen yang 
terindikasi beriktikad buruk, sebanyak 99,45 persen me-
nunjukkan hal sebaliknya.

• Pada aspek akurasi (akurasi ditafsirkan dalam pengerti-
an “sesuai keadaan obyektif saat peristiwa terjadi” [Pasal 
1] dan memenuhi kelengkapan berita [5W1H]) kedua me-
dia komunitas memiliki catatan bagus. Sebanyak 95,30 
persen berita Warta Desa memuat 5W1H. Adapun 4,01 
persen dikategorikan menengah atau sedang (berita ku-
rang lengkap, hanya mengandung 5W), dan 0,69 persen 
dikategorikan lemah (berita tidak lengkap, hanya me-
ngandung 4W). Sementara itu pada BaleBengong, 91,16 
persen masuk dalam kategori kuat/lengkap, 4,97 persen 
dikategorikan menengah/sedang, dan 3,87 persen dikate-
gorikan lemah. 

• Pada aspek independensi, keduanya menunjukkan bahwa 
kehadiran sponsor tidak memengaruhi isi pemberitaan. 
Meski ada sebagian logo sponsor, yang secara porsi ruang 
tidak lebih dari 20 persen dari total laman web, hampir tak 
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terlihat adanya pengaruh dari sponsor-sponsor tersebut. 
Selain itu, yang penting digarisbawahi adalah, logo-logo 
sponsor pada laman BaleBengong dan Warta Desa bersifat 
rekanan. Pada Warta Desa, misalnya, hanya ada satu logo 
sponsor yang terpampang di laman utama media tersebut, 
yakni Kencengsolusindo, yang tertulis sebagai pihak yang 
menyediakan dan mengelola website yang digunakan oleh 
Warta Desa. Begitu pun kehadiran logo BOC Indonesia di 
laman BaleBengong. BOC Indonesia merupakan rekanan 
yang menyediakan domain serta hosting website yang di-
gunakan BaleBengong. Selain itu, di laman BaleBengong 
terdapat beberapa logo sponsor lain, di antaranya, Conser-
vation International, WWF, Mongabay Indonesia, dan Ka-
limajari. Keempatnya merupakan sponsor utama penye-
lenggaraan Anugerah Jurnalisme Warga 2018. Organisasi-
organisasi tersebut menyediakan hadiah berupa beasiswa 
liputan mendalam (in-depth reporting) bagi para pemenang 
dengan tema-tema yang terkait dengan fokus kerja organi-
sasi-organisasi tersebut. Meski tampak jelas ada pengaruh 
dalam penentuan isu yang diangkat—dan merupakan ba-
gian dari kesepakatan kerjasama antara BaleBengong dan 
keempat organisasi tersebut—berita-berita yang dibuat ti-
dak menyalahi kode etik jurnalistik dan masih berorien-
tasi pada kepentingan publik. (Catatan: Saat penelitian dila-
kukan pada 2019 logo-logo organisasi/sponsor di BaleBengong 
masih terpampang. Namun saat penulisan laporan penelitian 
pada 2020, logo-logo tersebut sudah tidak ada).

• Dalam kerangka kerja yang kami rancang, sebuah media 
komunitas dapat dianggap telah menyediakan ruang publik 
apabila memenuhi tiga aspek, yakni monitoring, partisipasi 
dan akuntabilitas. 
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• Monitoring merupakan penerjemahan atas konsep anjing 
penjaga atau watchdog. Sebagai entitas media, media ko-
munitas juga memiliki fungsi pengawasan. Hal ini pen-
ting untuk membedakan antara media komunitas yang 
berorientasi informasi dengan media komunitas yang 
berorientasi noninformasi (hiburan, hobi, dakwah, dll). 
Dengan fungsi ini, media komunitas ikut mengisi kesen-
jangan pengawasan yang luput dilakukan oleh media 
arus utama di lingkup yang lebih kecil seperti desa atau 
kabupaten. Melalui penelitian ini kami menemukan bah-
wa kedua media komunitas telah menjalankan fungsi 
pengawasan terhadap kekuasaan di tingkat lokal. Ber-
dasar hasil analisis isi dan wawancara dengan pegiat 
kedua media komunitas, sejak awal keduanya memang 
memosisikan diri sebagai anjing penjaga. Sebagai con-
toh, Warta Desa melakukan pemberitaan cukup intensif 
terkait dampak pembangunan jalan tol di seputar Kabu-
paten Pekalongan. Kerusakan jalan mengakibatkan ba-
nyak kerugian bagi warga, seperti meningkatnya jum-
lah kecelakaan lalu lintas. Melalui Warta Desa, warga 
menggugat pemerintah dan kontraktor. Beberapa kali, 
pemberitaan Warta Desa tentang hal tersebut mendapat 
respons dari pihak tergugat. Sementara itu, BaleBengong 
juga cukup intensif mengawal rencana reklamasi Teluk 
Benoa. Sejak awal bergulirnya isu reklamasi, BaleBengong 
memosisikan diri di pihak warga. BaleBengong menja-
di satu-satunya kanal media massa yang membuka ruang 
bagi warga di Bali untuk menyampaikan aspirasinya ter-
kait isu tersebut. Selain isu-isu spesifik tersebut, kedua 
media komunitas juga kerap mengangkat persoalan lain 
seperti transparansi penganggaran dan penggunaan APBD, 
layanan kesehatan publik, layanan administrasi, dan lain 
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sebagainya, yang sebagian besar berorientasi pada kepen-
tingan publik.

• Partisipasi merupakan syarat mutlak yang wajib dimiliki 
oleh media komunitas. Tanpa adanya partisipasi warga, 
media komunitas akan kehilangan marwahnya sebagai me-
dia dari, oleh, dan untuk komunitas/warga. Model parti-
sipasi yang diterapkan oleh media komunitas tentu ber-
beda dengan model partisipasi yang diterapkan media arus 
utama. BaleBengong menerapkan pendekatan jurnalisme 
warga, di mana setiap warga dapat berkontribusi langsung 
melalui tulisan (user generated content). Sementara itu War-
ta Desa mengandalkan laporan dari warga—yang disampai-
kan melalui kotak surat redaksi di media sosial—dan me-
nuliskan ulang informasi yang diterima sebagai berita. 
Selain itu, jika pada media arus utama partisipasi terbatas 
pada surat pembaca atau opini—belakangan difasilitasi 
melalui program/rubrik khusus jurnalisme warga (citizen 
journalism), maka pada kedua media komunitas bentuk 
partisipasinya lebih beragam. Misalnya, dalam urusan 
editorial, warga dapat terlibat dalam ‘menentukan’ arah 
pemberitaan media; maksudnya, media komunitas tidak 
menentukan tajuk atau editorial, melainkan mengikuti 
arus isu yang ditulis oleh warga atau sedang menjadi per-
hatian publik. Sementara untuk urusan noneditorial, war-
ga yang menjadi konstituen kedua media komunitas da-
pat terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan (capa-
city building), misalnya, kelas jurnalisme warga dan kelas 
teknologi informasi yang dilakukan BaleBengong); disku-
si publik, misalnya, Warung Obrol Santri yang dilakukan 
Warta Desa dan Suka Duka di Tana Bali yang dilakukan 
BaleBengong. Dari hasil amatan kami, baik Warta Desa 
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maupun BaleBengong, telah berusaha membuka ruang 
partisipasi tersebut seluas-luasnya, meskipun masih ada 
keterbatasan, seperti minimnya antusiasme publik.

• Akuntabilitas juga menjadi suatu keharusan bagi media 
komunitas. Akuntabilitas dimaknai sebagai tidak sekadar 
memberikan laporan, tetapi juga menyertakan pembukti-
an (verifikasi) atas sesuatu yang dikerjakan. Dalam peneli-
tian ini, akuntabilitas media komunitas dilihat dari pro-
sedur pemberitaan, dengan kata lain melihat bagaimana 
sebuah produk jurnalistik dibuat. Sama halnya dengan 
media massa arus utama, media komunitas terikat de-
ngan aturan main yang berlaku dalam dunia jurnalistik; 
dalam hal ini prinsip, kode etik, dan prosedur jurnalis-
tik. Hal itu juga diterapkan oleh BaleBengong dan Warta 
Desa. Kelengkapan berita (5W1H), misalnya, sudah men-
jadi rumus dasar pemberitaan media komunitas; check 
and recheck pun dilakukan untuk menghindari kesalahan 
informasi; dan yang tak kalah penting, setiap pemberi-
taan berorientasi pada kepentingan publik. Agar bisa di-
awasi oleh warga, kedua media komunitas memberlakukan 
Hak Jawab dan Hak Koreksi—yang mana hal tersebut ti-
dak akan ditemukan pada media abal-abal, sebagaimana 
tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik. Keduanya pun men-
cantumkan Pedoman Media Siber sebagai bentuk pence-
rahan kepada warga bahwa praktik yang mereka lakukan 
mengacu pada pedoman yang berlaku.

• Dengan membuka ruang partisipasi, kedua media komu-
nitas telah memberikan kesempatan untuk warga bereks-
presi dan berpendapat mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan kepentingannya; yang itu merupakan salah satu 



bentuk pengawasan warga terhadap kekuasaan (monito-
rial citizenship). Baik BaleBengong maupun Warta Desa ju-
ga menjadi ‘penyambung lidah’ bagi warga yang tak me-
miliki akses terhadap diskursus yang menyangkut urusan 
publik. Pun dengan menerapkan prosedur yang tepat, 
BaleBengong dan Warta Desa telah bertanggung gugat 
(akuntabel) atas produk informasi yang dibuatnya. Ke-
simpulan kami, melalui pemenuhan aspek-aspek itulah 
media komunitas tidak sekadar menjadi media publikasi 
semata, namun juga menjadi ruang atau forum publik bagi 
warga di mana setiap gagasan atau diskursus publik dapat 
didiskusikan dengan elegan. 

• Dalam kasus BaleBengong dan Warta Desa, media komu-
nitas memiliki dua implikasi. Pertama, implikasi yang ber-
sifat individual. Kedua, implikasi yang bersifat kolektif. 
Bagi individu, media komunitas menjadi sarana pember-
dayaan dan edukasi—sebagaimana tergambar pada peng-
alaman sejumlah kontributor pada kedua media komu-
nitas. Bagi kolektif, media komunitas menjadi sarana ad-
vokasi untuk menciptakan perubahan-perubahan sosial un-
tuk tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat.
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kata pengantar:
jalan sunyi pegiat informasi

SEBENARNYA sebelum era media sosial menyerbu dengan ce-
pat, definisi-definisi dalam konsep media berbasis-warga pun 
sudah sulit mendapatkan kesepakatan umum. Sebutannya saja 
bisa beragam, mulai dari media alternatif, media komunitas 
hingga media warga. Membahas media jenis ini bahkan ti-
dak bisa independen, seakan tidak bisa dilepaskan dari dua 
konteks besar: media komersial atau kerap diistilahkan media 
arus utama dan media publik untuk menyebut media yang di-
miliki dan “bisa disetir” negara. Dari situlah istilah “media al-
ternatif” berasal, yaitu sekadar sebagai alternatif atau pilihan 
lainnya.

Di Indonesia media komunitas malah pernah dilabeli me-
dia nonkomersial, yang pada akhirnya justru mematikan ke-
berlanjutannya karena secara kaku diterjemahkan sebagai 
tidak boleh mencari uang melalui iklan. Diskursus tentang 
media komunitas di Indonesia memang tidak begitu ramai. 
Cara pandang, cara menempatkan hingga cara memaknainya 
pun akhirnya cenderung jalan di tempat hingga kini. Tidak sa-
ja oleh para pengambil kebijakan tapi juga oleh kelompok ma-
syarakat sipil hingga akademisi. 

Sangat jarang ada kajian soal media komunitas di kampus-
kampus. Bahkan istilah jurnalis pun kadang dinilai terlalu 
tinggi untuk disandang para pewarta warga yang menjadi tu-
lang punggung bagi media komunitas. Hal itu semata karena 
masalah sertifikasi atau keraguan akan kompetensi, misalnya. 

Kemudian datanglah kereta cepat teknologi digital yang 
memaksa manusia mengubah atau malah restart segala mak-



xx

na dan cara hidupnya, itu sebabnya diistilahkan disrupsi di-
gital. Seketika pola penyebaran informasi pun berubah, dari 
satu ke banyak (one to many) menjadi banyak ke banyak (ma-
ny to many). 

Walakin, alih-alih mengantisipasi dinamika ini dan men-
jadikannya momentum untuk membangun ulang isu media 
komunitas secara lebih matang sebagai sebuah keniscayaan, 
pola pikir yang digunakan para pemangku kepentingan itu 
tetap tak berubah. Padahal bahkan jika disrupsi digital tidak 
terjadi, pola pikir itu barangkali sudah tidak pas diterapkan. 

Salah satu yang terlihat misalnya, kegagapan mendefinisi-
kan siapakah jurnalis warga. Apakah blogger dengan sendiri-
nya termasuk? Apakah warganet yang menginformasikan ba-
nyak hal melalui akun media sosialnya otomatis adalah jur-
nalis warga? Atau seseorang yang videonya ditayangkan oleh 
stasiun televisi nasional tapi tidak dibayar itu jurnalis warga?

Pijakan dasar media komunitas bagi lembaga kami adalah 
tentang kebebasan berpendapat, partisipasi dan keberdayaan 
warga. Kalau dalam istilah Kevin Howley, media komunitas 
adalah hasil dari inisiatif berbasis akar rumput lokal yang di-
dedikasikan antara lain demi meningkatnya kualitas relasi dan 
solidaritas warga (Howley, 2005). UNESCO pun menyebut ti-
ga karakter utama media komunitas, yaitu rekognisi, akses dan 
dukungan, dengan salah satu yang digarisbawahi adalah “for 
social gain and community benefit” (Buckley, 2013).

Jadi sudah terang bagi kami, berbicara tentang media 
komunitas dan jurnalis atau pewarta warga adalah tentang 
raison d’être dan dampaknya. Platform media jelas bisa ber-
ubah seiring inovasi teknologi informasi yang silih bergan-
ti datang memicu inovasi lainnya. Namun dua faktor itulah 
saringannya. 



xxi

Seorang influencer, misalnya, bisa saja sangat aktif menye-
barkan informasi melalui akun media sosialnya. Bisa saja po-
puler dan menjadi tokoh baru. Tapi apakah keberadaan dia 
berbasis kebutuhan sekelompok warga akar rumput dalam 
lingkup geografi tertentu? Apakah dia dipeluk, dijaga, dihi-
dupi warga tapi sekaligus menuntun dan mengantarkan me-
reka menuju hidup yang lebih baik?  

Di tengah berkecamuknya pikiran dan kegalauan kami, 
sebagai lembaga yang sejak awal memilih dengan sadar fo-
kus gerakan pada pengelolaan informasi berbasis-warga, kami 
memilih mundur untuk maju. Mundur dalam arti memperta-
nyakan lagi hal-hal mendasar tentang media komunitas, untuk 
bisa memastikan langkah maju yang lebih berarti. Riset ini 
tentang bagaimana peran media komunitas sebagai produ-
sen dan gatekeeper informasi sekaligus lembaga warga. Bisa di-
anggap kelanjutan dari riset sebelumnya tentang bagaimana 
media komunitas beradaptasi dengan media baru untuk ke-
berlanjutannya (Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus 
Media Baru, 2016).

Keberlanjutan dan masa depan media komunitas dan jur-
nalis warga tidak hanya ditentukan dukungan finansial untuk 
operasional. Kegagalan para pemangku kepentingan, terutama 
pengambil kebijakan, untuk memberi tempat bagi media ko-
munitas sebagai salah satu bagian jurnalisme yang bermanfa-
at, bermartabat sekaligus berdaulat, justru menjadi salah satu 
ancamannya. 

Saat indeks kebebasan berpendapat ditentukan salah sa-
tunya oleh keberadaan media alternatif, sudah semestinya 
isu ini disikapi lebih serius. Saat berita bohong bertebaran 
dan meruyak dengan cepat, mestinya bukan tergesa menggo-
longkan media komunitas sebagai penyebab melainkan me-



rangkul dan menjadikannya salah satu lentera penerang war-
ga. Peran itu sudah dibuktikan beberapa media komunitas. 

Berdasarkan obrolan bertahun-tahun, dari sudut pandang 
para pegiat media warga, sebenarnya tidak terlalu penting 
juga ada atau tidak pengakuan dari pemerintah. Yang paling 
penting adalah pengakuan dari warga. Tidak penting dika-
tegorikan media abu-abu hanya karena faktor legal formal, 
selama mereka bisa menjadi bagian dari solusi bagi warga. 
Bagi mereka, sangat penting membuktikan secara alamiah 
bahwa dengan keberadaan mereka, warga bisa saling membe-
ri, berkontribusi dan menemukan ruang publik (public sphere). 

Mereka pun tidak perlu repot membuktikan bahwa ker-
ja mereka sesuai dengan kaidah jurnalistik seperti diragukan 
banyak pihak, karena sebenarnya mereka tidak akan menya-
kiti warganya sendiri dengan menyebar berita bohong yang 
menyesatkan. Riset inilah yang mencoba membawa hal yang 
alamiah tersebut ke ranah yang lebih ilmiah, semata untuk 
mengajak semua pihak membuka mata, hati dan logikanya. 
Riset ini mencoba berbicara tentang mereka yang ditakdirkan 
selalu menempuh jalan sunyi.

Imung Yuniardi
Direktur Combine Resource Institution
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Latar Belakang

MEDIA komunitas barangkali belum begitu populer di Indone-
sia. Sebagian publik masih menganggap media komunitas 
tidak ada bedanya dengan media massa komersial, dengan 
hanya melihat pada kesamaan perangkat yang digunakan 
seperti radio, televisi, cetak, maupun website (Rachmiatie, 
2007). Tidak salah namun juga tidak bisa dibilang tepat. Se-
bab, media komunitas memiliki perbedaan mendasar jika di-
bandingkan media komersial yang dikelola swasta maupun 
media publik yang dikelola negara.

Fraser dan Estrada (2001) membedakan media komunitas 
dengan media swasta dan publik secara esensial. Menurut 
mereka, lembaga penyiaran publik dan komersial ada dalam 
kategori yang memperlakukan pemirsanya sebagai obyek. Se-
mentara lembaga penyiaran komunitas memperlakukan pe-
mirsanya sebagai subyek yang terlibat dalam setiap tahapan 
penyelenggaraannya (Fraser dan Estrada, 2001)1. Dalam Un-
dang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, me-
dia komunitas yang direpresentasikan dengan istilah Lemba-
ga Penyiaran Komunitas (LPK) didefinisikan sebagai lembaga 
penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan 
oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak ko-
mersial, berdaya pancar rendah sehingga jangkauannya ter-
batas, serta berfungsi untuk melayani kepentingan komuni-
tasnya.

Sejarah mengenai media komunitas pertama di dunia 
yang tercatat adalah radio komunitas Catavi yang dikelola 

1 Sebagaimana media massa komersial, media komunitas juga mengadopsi teknologi 
berbasis cetak, siar, maupun digital atau internet. Letak perbedaan antara keduanya ada 
pada praktik, fungsi, peran, dan tujuan. Meski definisi yang digunakan di sini adalah 
media berbasis siaran, ia tetap dapat mengilustrasikan definisi media komunitas seca-
ra umum. Definisi media komunitas secara lebih mendalam dibahas pada bagian se-
lanjutnya.
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oleh para buruh tambang di Altiplano, Bolivia, pada akhir 
1940an. Alasan utama berdirinya media komunitas ini ada-
lah karena para pekerja tambang merasa media tradisional 
yang berbasis di kota jarang atau bahkan hampir tidak per-
nah memberitakan nasib mereka. Media ini menjadi alat 
bagi para pekerja tambang untuk bertukar informasi dengan 
para pekerja tambang di daerah lain guna menggalang per-
lawanan terhadap penguasa Bolivia yang otoriter saat itu. 
Radio ini mengudara untuk pertama kali pada 1949. Pada se-
kitar 1980an, eksistensi radio komunitas ini purna seiring pe-
nutupan situs-situs tambang di Bolivia2. Di periode yang sama, 
sebuah radio komunitas bernama Radio Sutatenza mengudara 
di Kolombia. Radio ini didirikan oleh seorang pastor berna-
ma Joaquin Salcedo di Desa Sutatenza, di pegunungan An-
zet. Alih-alih digunakan untuk kepentingan gereja, radio ini 
lebih sering membahas kondisi sosial-ekonomi para petani 
penggarap lahan di desa tersebut. Di Eropa, media komu-
nitas berkembang pada 1960–1970 sebagai kritik atas media 
siaran umum yang mulai dikuasai kepentingan komersial 
(Rachmiatie, 2007).

Sementara di Indonesia, media komunitas tumbuh subur 
terutama sejak disahkannya UU Penyiaran No. 32/2002 yang 
secara eksplisit mengizinkan media berbasis warga atau ko-
munitas beroperasi. Media komunitas di Indonesia diperki-
rakan sudah beroperasi sejak dekade 1980an. Sebuah sum-
ber bahkan menyebutkan bahwa radio komunitas sudah ada 
di Yogyakarta pada dekade 1970an (Maryani, 2011). Namun, 
saat itu situasi tidak memungkinkan media komunitas un-
tuk tumbuh dan berkembang akibat regulasi penerbitan 

2 “Why community radios matter so much to indigenous people in Bolivia”, https://www.
dandc.eu/en/article/why-community-radios-matter-so-much-indigenous-people-bolivia 
diakses pada 19 Mei 2019.
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dan penyiaran yang sangat ketat. Pada zaman itu, radio ko-
munitas, misalnya, kerap dilabeli sebagai “radio ilegal” atau 
“radio gelap” karena tak berizin dan mengganggu siaran 
lain sehingga kerap dirazia negara. Baru setelah Reformasi 
1998, media komunitas muncul ke permukaan dan mulai di-
perhitungkan. Pada 2003, setahun setelah disahkannya UU Pe-
nyiaran, menurut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 
Jawa Barat, jumlah media komunitas berplatform radio men-
capai 500 di seluruh Indonesia. Namun, King (2017) mencatat 
radio komunitas muncul hampir secara bersamaan pada awal 
abad ke-20 di hampir semua kontinen: Asia, Afrika, Eropa, 
dan Amerika.

Pertumbuhan media komunitas di Indonesia pasang surut 
dari waktu ke waktu. Sejauh ini belum ada angka pasti jum-
lah media komunitas di Indonesia. Tidak adanya pihak yang 
secara khusus memantau dan mendata media komunitas 
menjadi salah satu faktornya. Faktor lainnya karena media 
komunitas muncul dan hilang dengan cepat, sehingga sulit 
mendapatkan data media komunitas dengan akurat. Akan te-
tapi, ada beberapa sumber data mengenai radio komunitas3 
yang dapat mengilustrasikan eksistensi media komunitas di 
Indonesia. 

Pada 2005, data yang diperoleh tim peneliti Bank Dunia 
menyebutkan jumlah radio komunitas di Indonesia menca-
pai 630. Mereka tersebar di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, 
Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa 
Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kaliman-
tan Timur, dan Papua (Maryani, 2011). Dari sumber yang 
berbeda, pada 2006 jumlah radio komunitas mencapai ang-
ka 700, namun pada 2009 jumlahnya hanya 372 stasiun radio 

3 Data media komunitas berbasis frekuensi, seperti radio dan televisi, lebih mudah dida-
pat sebab biasanya dilakukan oleh otoritas berwenang yang mengatur perizinan media 
komunitas, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika.
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(Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012). Data terakhir, pada ta-
hun 2017, menurut Sinam M. Sutarno, Ketua Jaringan Radio 
Komunitas di Indonesia (JRKI), ada 1.000 radio komunitas di 
Indonesia berdasarkan data permohonan izin yang masuk ke 
Kementerian Komunikasi dan Informasi4. 

Seiring perkembangan teknologi, media komunitas pun 
ikut berimprovisasi. Internet menjadi ruang baru bagi setiap 
orang untuk berinteraksi, berbagi dan menerima informasi. 
Internet disebut-sebut sebagai ruang publik baru lantaran 
sifatnya yang inklusif. Di Indonesia, penetrasi pengguna in-
ternet cukup tinggi. Survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet 
Indonesia (APJII) pada 2018 mengungkapkan pengguna in-
ternet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa dari popula-
si 264,16 juta orang. Secara geografis, pertumbuhannya pun 
hampir merata. Di kawasan urban, penetrasi internet men-
capai 74,1 persen, sementara di kawasan rural sebesar 61,6 
persen. Bagi media komunitas, kehadiran internet membe-
ri alternatif wahana untuk mendistribusikan informasi yang 
mereka buat. Hingga pertengahan 2000an, media berbasis si-
aran, baik radio maupun televisi, menjadi platform dominan 
media komunitas di Indonesia. Namun, semenjak internet 
kian terjangkau, media komunitas berbasis internet (web-
site, blog, dan media sosial) mulai bermunculan. Pada dekade 
2000an, tidak sejumlah media komunitas berteknologi analog 
mulai menggunakan internet—beralih maupun berkonver-
gensi—untuk memperluas jangkauan distribusi informasinya 
(Birowo dkk., 2016). 

Perubahan teknologi atau platform yang digunakan 
berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan me-
dia komunitas. Pertama, hambatan regulasi relatif berkurang. 

4 “Sinam Sutarno: Proses Perizinan Radio Komunitas Panjang dan Melelahkan”,  http://www.
remotivi.or.id/wawancara/317/Sinam-Sutarno:-Proses-Perizinan-Radio-Komunitas-
Panjang-dan-Melelahkan, diakses pada 16 Mei 2019.
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Media komunitas berbasis website tidak perlu mengurus izin 
operasi, sebagaimana media berbasis siaran yang wajib men-
dapatkan izin menggunakan frekuensi dan izin siaran dari 
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedua, daya jang-
kau tidak lagi terbatas. Dengan internet, media komunitas tak 
lagi merisaukan daya jangkau yang terbatas 2,5 km seperti 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 ten-
tang Lembaga Penyiaran Komunitas, regulasi turunan dari 
UU Penyiaran. Beberapa media komunitas bahkan mengakui 
bahwa internet membantu mereka menjangkau warga yang 
merantau di luar daerah maupun luar negeri.

Namun demikian, tidak berarti media komunitas terhin-
dar dari kewajiban untuk menaati aturan yang berlaku. Me-
dia komunitas yang menggunakan pendekatan jurnalistik, 
misalnya, harus patuh pada prinsip dan kode etik jurna-
listik yang berlaku. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi pijakan hukum 
kegiatan bermedia dan jurnalistik, tidak mengakomodasi 
keberadaan media komunitas. UU Pers hanya menyebut 
‘perusahaan media’ dan ‘wartawan yang bekerja untuk per-
usahaan media’ sebagai subyek hukumnya. Tak ada ruang 
bagi media komunitas maupun pewarta warga untuk tu-
rut berpartisipasi dalam membuat dan mendistribusikan 
informasi atau berita. Peran warga dibatasi pada kegiatan 
‘memantau’ dan ‘menyampaikan usulan terkait kinerja me-
dia’ (Pasal 17, UU Pers 40/1999). UU Penyiaran 32/2002 pun 
hanya mengatur perkara administratif dan prinsip umum ba-
gi lembaga penyiaran komunitas. Ketiadaan pijakan hukum 
membuat media komunitas menjadi rentan berhadapan de-
ngan kriminalisasi. Dalam banyak kasus, media-media non-
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perusahaan pers (yang tidak menjadi subyek hukum UU Pers) 
mengalami kriminalisasi karena dianggap ‘tidak legal’5. 

Ketika kabar-kabar bohong atau hoaks merajalela, posisi 
media komunitas menjadi semakin rentan. Hoaks adalah be-
rita palsu yang diproduksi dan disebarkan untuk kepentingan 
tertentu. Seringkali, motif utama hoaks adalah kepentingan 
ekonomi dan politik. Survei Masyarakat Telematika Indone-
sia yang diterbitkan pada 2017 mengungkapkan bahwa kabar 
bohong atau hoaks yang beredar di jagat internet didominasi 
oleh isu Sosial Politik sebesar 91,80 persen, disusul isu SARA 
88,60 persen, Kesehatan 41,20 persen, Iptek 23,70 persen, 
dan Bencana Alam 10,30 persen. Kabar-kabar palsu tersebut 
disebarkan melalui Media Sosial 92,40 persen, Aplikasi Per-
cakapan 62,80 persen, Situs Web 34,90 persen, Televisi 8,70 
persen, Media Cetak 5 persen, E-mail 3,10 persen, dan Radio 
1,20 persen6. Pada 2017, Kementerian Komunikasi dan Infor-
matika juga telah memblokir 800.000 situs dan akun media 
sosial di Indonesia yang terindikasi menyebarkan kabar palsu 
serta ujaran kebencian7.

Terungkapnya media-media abal-abal penyebar informasi-
informasi palsu yang menimbulkan keresahan di masyarakat 

5 Salah satu contoh kasusnya adalah gugatan terhadap media Serat.id dan jurnalisnya, 
Zakki Amali, oleh Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), pada Agustus 2018. 
Pihak kampus menolak menggunakan hak jawab atas pemberitaan Serat.id tentang 
dugaan plagiasi yang dilakukan Rektor Unnes karena menganggap Serat.id bukan media 
melainkan blog lantaran belum tersertifikasi Dewan Pers, dan Zakki dianggap bukan 
jurnalis karena belum mengantongi standar kompetensi wartawan. Lihat: https://tirto.
id/abaikan-uu-pers-rektor-unnes-jerat-media-pakai-uu-ite-cUPt, diakses 16 April 2019.

6 “Hasil Survey Mastel tentang Wabah Hoax Nasional”, https://mastel.id/hasil-survey-wabah-
hoax-nasional-2017/, diakses pada 22 Mei 2019.

7 “Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia”, https://kominfo.go.id/content/de-
tail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media diakses pada 
22 Mei 2019.
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itu membuat media komunitas kena getahnya. Dalam regu-
lasi, meski tidak disebutkan secara eksplisit, media komu-
nitas berada pada kategori yang sama dengan media abal-
abal, yakni sebagai kategori media nonprofesional. Dalam 
beberapa kesempatan, untuk merespons maraknya hoaks 
dan berita palsu, Dewan Pers merekomendasikan untuk “me-
ngembalikan otoritas pemegang kebenaran faktual kepada 
media mainstream” dan menghindari media-media yang “be-
lum terverifikasi Dewan Pers”8. Pernyataan tersebut memi-
liki konsekuensi bahwa media selain yang terverifikasi Dewan 
Pers, yang sebagian besarnya adalah media mainstream atau 
komersial, tidak layak dirujuk, termasuk media komunitas. 
Meski Dewan Pers telah berupaya menempatkan media ko-
munitas dalam kategori media yang ‘cukup layak’9, posisi 
media komunitas masih tetap rawan lantaran masih belum 
ada regulasi yang mengakomodasi keberadaan media-media 
nonperusahaan yang bersifat nonprofit.

Keberadaan media abal-abal yang destruktif memang tak 
bisa dimungkiri, namun keberadaan media komunitas yang 
memiliki semangat pemberdayaan juga tak bisa diabaikan. 
Sebagaimana argumen Tapsell, digitalisasi telah membuka 
ruang demokrasi yang lebih luas bagi warga, sehingga me-
mungkinkan terjadinya desentralisasi wacana—karena terbu-
kanya ruang-ruang berpendapat yang kemudian memung-

8 Lihat “Dewan Pers Minta Masyarakat Tak merujuk Media Abal-Abal” https://pemilu.
tempo.co/read/1178349/dewan-pers-minta-masyarakat-tak-merujuk-media-abal-abal, 
diakses 16 April 2019.

9 Oleh Dewan Pers, media komunitas dimasukkan ke dalam Kuadran II, yakni media 
dengan, “Status kurang jelas (belum memenuhi syarat badan hukum, sebagian ter-
daftar di DP), tapi isinya menaati KEJ [kode etik jurnalistik], dan menjalankan fungsi 
pers secara benar, menjalankan fungsi jurnalistik dengan benar, sebagian memiliki 
penanggungjawab dan mencantumkan alamat redaksi.” Lebih lengkap mengenai kua-
dran-kuadran tersebut, lihat materi presentasi “Merunut Media Hoax dan Upaya Mela-
wannya” oleh Stanley Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers Periode 2016–2019), 12 Januari 
2017.



9

bab 1 | apa guna media komunitas: sebuah pengantar 

kinkan warga mendorong perubahan kebijakan yang lebih 
berpihak pada publik (2018: 28). Di tengah pergulatan itulah, 
media komunitas sebagai wacana maupun praktik penting 
untuk direvitalisasi.

Salah satu ciri utama media komunitas adalah terbukanya 
akses dan partisipasi bagi setiap individu dalam komunitas. 
Dalam seri kajian yang diterbitkan UNESCO, Frances Berrigan 
(1977, 1979) mengidentifikasi dua konsep vital tersebut un-
tuk dapat memahami media komunitas. ‘Akses’ merujuk pa-
da ketersediaan perangkat komunikasi dan sumber daya yang 
diperuntukkan bagi anggota komunitas. Sederhananya, ada-
nya wadah ekspresi individual maupun kolektif bagi anggota 
komunitas, yang meliputi berita dan opini hingga edukasi dan 
hiburan. Sementara ‘partisipasi’ merujuk pada keterlibatan 
anggota komunitas dalam proses produksi serta operasional 
dan pengawasan organisasi media tersebut. Berrigan mende-
finisikan media komunitas sebagai media yang disesuaikan 
untuk kebutuhan komunitas, untuk tujuan apapun yang diten-
tukan/disepakati oleh komunitas (dalam Howley, 2010). 

Mengingat sifatnya yang inklusif, media komunitas juga 
kerap dilekatkan dengan ide ruang publik. Habermas (1964) 
menyebut media massa sebagai ruang publik. Akan tetapi se-
iring komodifikasi, ruang publik di media massa perlahan 
sirna. Habermas mengatakan bahwa ruang publik yang sehat 
mensyaratkan media berskala kecil yang tidak dimotivasi oleh 
kepentingan komersial (Habermas dalam Butsch, 2007: 4)—
Meski tidak merujuk secara langsung pada media komunitas, 
yang Habermas sebut sangat identik dengan media komunitas, 
berskala kecil dan tidak komersial. 

Hingga kini, tidak sedikit kajian mengenai korelasi antara 
media massa dan ruang publik (lihat Livingstone dan Lunt, 
1994; Butsch, 2017). Sebagian memfokuskan pada hubungan 
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media komunitas dan ruang publik (Saeed, 2009; Gaynor & 
O’Brein, 2017; Bello & Wilkinson, 2017; Howley, 2007). Akan 
tetapi khusus di Indonesia, sejauh penelusuran, kami be-
lum menemukan kajian dengan topik serupa. Oleh karena 
itu, penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya un-
tuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini berfokus pa-
da penyediaan ruang publik oleh media komunitas. Kami 
berpegang pada asumsi bahwa media komunitas merupakan 
ruang publik alternatif bagi warga di tengah minimnya ke-
tersediaan ruang publik pada media massa komersial. Motif 
pemberdayaan yang biasanya melatari pendirian media komu-
nitas memungkinkan penciptaan ruang publik dalam rangka 
memperkukuh demokrasi di akar rumput. 

Kami memilih dua media komunitas, Warta Desa dan 
BaleBengong, sebagai studi kasus penelitian. Kami berharap 
riset ini tidak hanya menjadi riset akademis dan mengisi ke-
kosongan dalam studi media, tetapi juga dapat menjadi tam-
bahan amunisi bagi media komunitas di Indonesia untuk 
memperkuat gerakan dan pengaruhnya bagi kehidupan war-
ga. Dengan mengetengahkan kembali gagasan dan praktik 
media komunitas kepada khalayak, kami berharap semakin 
bermunculan inisiatif media berbasis-warga sehingga gerakan 
media komunitas akan semakin berkembang.

Pertanyaan dan Tujuan Penelitian

Ada tiga pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni:
 
1. Apakah media komunitas telah berfungsi sebagai ruang 

publik?
2. Bagaimana media komunitas menciptakan ruang publik 

tersebut?
3. Apakah keberadaan ruang tersebut memiliki implikasi bagi 

kehidupan warga?
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Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk me-
ngetahui apakah media komunitas telah menyediakan atau 
menjalankan fungsi sebagai ruang publik. Untuk mengeta-
huinya, kami memeriksa bagaimana media komunitas mem-
buka ruang partisipasi bagi warga; bagaimana media komu-
nitas melibatkan warga dalam proses produksi informasi 
maupun noninformasi. Kemudian, kami ingin mengetahui 
bagaimana media komunitas menciptakan ruang publik de-
ngan melihat strategi dan upaya yang dilakukan media ko-
munitas dalam proses penciptaan ruang tersebut; sejauh 
mana strategi yang digunakan mendorong terbukanya akses 
produksi dan konsumsi media komunitas bagi publik. Pa-
da akhirnya, kami ingin mengetahui bagaimana keberadaan 
ruang publik tersebut berimplikasi terhadap kehidupan war-
ga. Implikasi yang dimaksud adalah seberapa besar keberada-
an media komunitas turut memengaruhi kehidupan warga; 
sejauh mana informasi atau berita yang diproduksi membe-
ri pencerahan dan edukasi terhadap publik komunitas; dan 
sejauh mana media komunitas terlibat, baik aktif maupun 
pasif, dalam usaha mencari pemecahan masalah (problem sol-
ving) yang terjadi di komunitasnya. 

Kami menggunakan gagasan Habermas (1964) untuk me-
mahami bagaimana media komunitas dapat berfungsi seba-
gai ruang publik. Kami juga mempertimbangkan kritik ter-
hadap gagasan ruang publik Habermas yang dinilai hanya 
merepresentasikan kelas sosial tertentu (Fraser, 1990; Eley, 
1992). Di samping itu, karena penelitian ini juga menekankan 
aspek proses produksi informasi media komunitas, maka ka-
mi meminjam gagasan elemen jurnalisme yang dicetuskan 
Kovach dan Rosenstiel (2006) serta kode etik jurnalistik yang 
diterbitkan Dewan Pers untuk mengukur kualitas jurnalistik 
informasi yang dihasilkan media komunitas.
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Signifikansi Penelitian

Korelasi antara media komunitas dan ruang publik sudah 
cukup kerap dibahas (Saeed, 2009; Gaynor, 2017; Bello, 2017; 
Howley, 2007), namun sejauh penelusuran, kami belum me-
nemukan kajian dengan tema serupa dalam konteks Indone-
sia. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan menyumbang 
secara teoritis kepada ilmu pengetahuan, khususnya kajian 
media dan jurnalistik di Indonesia. 

Secara khusus, apa yang dihasilkan oleh penelitian ini da-
pat memperkaya khazanah pengetahuan mengenai media ko-
munitas, yang harus diakui masih belum cukup mewarnai lan-
skap kajian media dan jurnalistik di Indonesia. Lebih lanjut, 
strategi dan proses penciptaan ruang publik yang dilakukan 
oleh media komunitas juga memperkaya kajian ruang publik 
dalam hubungannya dengan media massa.
 
Kerangka Teoritis

Kontribusi di sini dibatasi dalam kerangka penyediaan ruang 
bagi publik oleh media komunitas. Kami hendak melihat se-
jauh mana media komunitas dapat mendorong penguatan 
kapasitas warga atau komunitas dengan menyediakan ruang 
publik, dengan asumsi bahwa ada interaksi antarwarga di da-
lamnya melalui penyebaran informasi, edukasi, dan aktivis-
me. Kami beranggapan bahwa media komunitas dapat men-
jadi ruang publik alternatif di tengah praktik komodifikasi 
ruang publik oleh media arus utama, sejalan dengan argumen 
Habermas bahwa ruang publik yang sehat adalah media ska-
la kecil yang tidak berorientasi pada kepentingan profit (dalam 
Butsch, 2007: 4).

Mengingat media komunitas memiliki beragam definisi 
dan konsep, kami menggunakan beberapa definisi dan kon-
sep media komunitas yang cocok dengan penelitian ini. Kami 
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menggunakan konsep media komunitas yang digagas oleh 
Kevin Howley (2005) yang menyebut bahwa media komunitas 
merupakan upaya untuk mengintervensi kultur media kon-
temporer, yang berkomitmen pada demokratisasi struktur, 
bentuk dan praktik, yang muncul akibat ketidakpuasan ter-
hadap praktik media arus utama. Delapan kriteria media 
komunitas yang dirumuskan oleh Crispin C. Maslog (1997, 
dalam Fuller, 2007) menjadi acuan untuk menentukan sub-
yek penelitian. Kami juga menggunakan gagasan ruang publik 
(public sphere) yang dicetuskan oleh Jürgen Habermas untuk 
melihat seberapa ideal media komunitas berfungsi sebagai ru-
ang interaksi bagi berbagai elemen warga. 

Untuk melengkapi diskusi mengenai ruang publik, kami ju-
ga mempertimbangkan kritik terhadap konsep ruang publik 
Habermas yang dianggap bias kelas. Misalnya dalam konteks 
penelitian ini, penting untuk melihat kritik Nancy Fraser 
(1990) terhadap konsep ruang publik (borjuis), dengan meng-
ajukan gagasan subaltern counterpublics atau alternative public 
sphere—ruang publik bagi kelompok yang marjinal atau ter-
subordinasi.

Garis Besar Metodologi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana penyediaan 
ruang publik oleh media komunitas berdampak terhadap 
kehidupan sosial masyarakat di akar rumput. Oleh karena 
itu, pendekatan kualitatif-interpretatif dianggap tepat digu-
nakan dalam penelitian ini, sebagaimana disarankan oleh 
Denzin dan Lincoln (1994). Pendekatan kualitatif digunakan 
untuk memahami bagaimana media komunitas menciptakan 
pengetahuan dan memaknai kebenaran dari pengalaman-
pengalaman subyektif mereka dengan warga, sesama media 
komunitas lain, dan pemerintah. Dengan menerapkan pa-
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radigma konstruktivis, pengetahuan mengenai bagaimana 
media komunitas berperan dalam penciptaan ruang publik 
bagi warganya dapat dirumuskan. Selain itu, pendekatan kua-
litatif juga memungkinkan penelitian ini untuk mengum-
pulkan data secara kontekstual dan fleksibel, sekaligus me-
mungkinkan dilakukannya eksplorasi atas subyek yang kom-
pleks atau minim data. Kami memilih studi kasus sebagai 
desain penelitian. Dengan studi kasus, penelitian ini diha-
rapkan mampu menyelidiki dan menganalisis kasus tung-
gal atau kolektif untuk menangkap kompleksitas objek yang 
diteliti (Stake, 1995).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam dua tahap 
dengan menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu anali-
sis isi (content analysis) dan wawancara semi-terstruktur (semi-
structured interview). Pendekatan analisis isi digunakan untuk 
memeriksa informasi yang diproduksi oleh media komuni-
tas berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang diterbitkan 
Dewan Pers. Pentingnya memeriksa standar jurnalistik me-
dia komunitas adalah untuk membuktikan sejauh mana me-
dia komunitas selaras dengan prinsip dan etika jurnalistik 
universal, sehingga menjadi kontra-argumen atas tudingan 
bahwa media komunitas merupakan produsen hoaks. Tahap 
berikutnya, penelitian dilanjutkan dengan pendekatan studi 
kasus (case study). Seperti yang sudah disampaikan di awal, 
tujuan pada tahap ini adalah untuk mendalami temuan yang 
dihasilkan pada tahap pertama. Dalam tahap ini, data di-
kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara semi-
terstruktur terhadap individu-individu di lingkaran media 
komunitas.

Dalam penelitian studi kasus, analisis data dilakukan ber-
samaan dengan pengumpulan data. Artinya, proses analisis 
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data dilakukan sejak awal (Baxter & Jack, 2008). Yin (2003) 
menyatakan bahwa proses analisis data terdiri dari, “meme-
riksa, mengategorikan, menabulasi, menguji, atau mengga-
bungkan kembali bukti kuantitatif dan kualitatif untuk 
mengatasi proposisi awal penelitian,” (hal. 109). Pengkodean 
data (data coding) dilakukan pada tahap pengumpulan data 
analisis isi maupun wawancara semi-terstruktur. Pada anali-
sis isi, pengkodean dilakukan terhadap seluruh data yang 
telah dikumpulkan. Kami membaca dan mengategorikan be-
rita yang dimuat berdasarkan standar KEJ dengan membuat 
checklist apakah berita tersebut mengandung unsur-unsur KEJ 
atau tidak. Setiap berita yang diperiksa akan menemui pro-
sedur yang sama. Dalam proses ini, data ditinjau dan diberi 
label (Bryman, 2012). Sementara itu pengkodean data wawan-
cara dilakukan dengan membuat transkrip wawancara.

Untuk memastikan validitas konstruk, penelitian ini me-
lakukan triangulasi berbagai metode seperti observasi, wa-
wancara pribadi, dan analisis data arsip. Triangulasi diper-
kuat dengan mewawancarai berbagai informan dengan ber-
bagai latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi untuk 
memungkinkan verifikasi berdasarkan sudut pandang dan 
pengalaman individu (Shenton, 2004). Untuk menguatkan te-
muan penelitian, tidak hanya pengelola media komunitas dan 
reporter/kontributor yang diwawancarai, data juga dikumpul-
kan dari website resmi kedua media komunitas tersebut untuk 
diteliti dan dianalisis. 

Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri atas tujuh bab yang disusun dengan siste-
matika sebagai berikut:
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Bab 1 menjelaskan dan memaparkan latar belakang, per-
tanyaan dan tujuan penelitian; kontribusi penelitian, kerang-
ka teoritis, garis besar metodologi penelitian, dan sistematika 
laporan.

Bab 2 menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan kerang-
ka konseptual yang digunakan sebagai pisau bedah anali-
sis. Tinjauan pustaka meliputi pengertian, konsep dan/atau 
sejarah media komunitas dan ruang publik, serta studi yang 
pernah dilakukan seputar topik tersebut. Kemudian kerangka 
konseptual meliputi konsep-konsep yang digunakan sebagai 
kerangka kerja penelitian ini. Penelitian ini mengeksplorasi 
konsep dan pengertian mengenai ruang publik, produksi in-
formasi, dan media komunitas.

Bab 3 membahas tentang metodologi penelitian, dengan 
penekanan pada bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. 
Bab ini memaparkan bagaimana pendekatan penelitian yang 
diadopsi, strategi dan desain penelitian yang dilakukan (studi 
kasus) serta evaluasi penelitian. 

Bab 4 membahas mengenai lanskap media di Indonesia, 
baik media arus utama maupun media komunitas.

Bab 5 membahas mengenai hasil penelitian yang menca-
kup analisis konten berita media komunitas yang dilakukan. 
Dalam bab ini, pembahasan berfokus pada praktik jurnalisme 
yang dilakukan oleh media komunitas dengan melihat berita-
berita yang dihasilkannya.

Bab 6 membahas mengenai hasil penelitian yang difokus-
kan pada studi kasus media komunitas yang menjadi subyek 
penelitian ini. Dalam bab ini, pembahasan berfokus pada 
praktik-praktik yang dilakukan oleh media komunitas seba-
gai ruang publik alternatif bagi warga; bagaimana media ko-
munitas menciptakan ruang publik; dan bagaimana dam-
paknya bagi warga.



17

bab 1 | apa guna media komunitas: sebuah pengantar 

Bab 7 berisi penutup penelitian yang berisi kesimpulan 
umum. Selain itu, dalam bab  ini membahas tentang keter-
batasan penelitian, rekomendasi penelitian mendatang, serta 
implikasi praktis dari penelitian ini.





bab 2

M E M A H A M I
M E D I A  K O M U N I T A S  D A N

R U A N G  P U B L I K
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MEDIA massa pada awalnya digadang-gadang sebagai ruang 
publik baru menggantikan ruang publik fisik seperti lapangan, 
alun-alun, kafe dan tempat-tempat umum lainnya yang dapat 
diakses oleh warga (Habermas, 1964). Namun dalam perkem-
bangannya, terutama ketika kapitalisme merambah setiap 
sektor, media pun turut mengalami industrialisasi. Hal ini 
pada akhirnya mengakibatkan media kehilangan fungsinya 
sebagai ruang publik. Media berubah menjadi ruang yang 
terkomodifikasi, berorientasi profit dan belakangan menjadi 
kendaraaan kepentingan elite politik. Tidak hanya itu, dalam 
negara bercorak otoriter, media menjadi alat propaganda ba-
gi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada situasi 
ini, kepentingan publik kian tersingkir. Kondisi ini memuncak 
pada abad ke-19 hingga akhir abad ke-20. Memasuki abad ke-
21 situasi sedikit berubah.

Kehadiran teknologi internet menawarkan publik atau 
warga untuk kembali menciptakan ruang publiknya sendiri. 
Di internet, warga dapat berpendapat baik sebagai indivi-
du maupun representasi kelompok. Di platform seperti blog 
maupun media sosial, setiap individu dapat menyampaikan 
aspirasinya. Internet juga memicu lahirnya kembali prakarsa 
media berbasis warga atau komunitas di awal abad ke-21. 

Internet mendeliberasi kuasa komunikasi kepada warga 
biasa. Hal itu sejalan dengan semangat media komunitas. 
Kevin Howley menyebut media komunitas sebagai kritik ter-
hadap ekosistem media kontemporer yang tujuannya untuk 
mendemokratisasi struktur media yang cenderung sentralis-
tik dan terkonsentrasi (Howley, 2005). Dengan kata lain, media 
komunitas bermaksud menghadirkan kembali ruang-ruang 
publik komunikasi yang selama ini dikooptasi oleh kepenting-
an politik dan ekonomi para elite. Media komunitas menawar-
kan ruang publik alternatif.
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Pada bab ini, kami akan memaparkan secara singkat bera-
gam perspektif tentang media berbasis komunitas dan ruang 
publik serta bagaimana kedua gagasan tersebut berkelindan. 
Meski boleh jadi tidak cukup komprehensif, tinjauan pustaka 
ini setidaknya dapat memberikan pandangan tentang fungsi 
media komunitas sebagai ruang publik alternatif bagi warga 
di tengah dominasi media industri yang menguasai hampir se-
tiap ruang-ruang informasi warga. Kerangka konseptual yang 
digunakan dalam penelitian ini juga akan dipaparkan pada 
bab ini.

Media Komunitas: Pengertian dan Sejarah Perkembangannya

Media yang dikelola secara mandiri oleh warga—tanpa du-
kungan negara maupun korporasi—bukanlah hal baru. Media 
jenis ini merupakan upaya individu atau sekelompok indivi-
du untuk terlibat dalam layanan penyediaan informasi dengan 
memanfaatkan sumber daya komunikasi yang dimiliki oleh 
warga (Van Cuilenburg, 1999 dalam Fuller, 2007). Dalam ba-
nyak kesempatan, media berbasis-komunitas dimaknai seca-
ra sederhana sebagai sarana komunikasi (media) dari, oleh, dan 
untuk warga (Tabing, 2000).

Istilah yang digunakan untuk menyebut media berbasis 
komunitas sangatlah beragam. Ada yang menyebutnya seba-
gai media komunitas (community media), media warga (citizens’ 
media), media alternatif (alternative media), media partisipato-
ris (participatory media), media akar rumput (grassroot media), 
dan sebagainya (Howley, 2010). Dengan beragam penyebut-
an, konteks pengelolaannya pun menjadi beragam. Atton da-
lam pengantarnya untuk The Routledge Companion To Alter-
native and Community Media (2015) menjelaskan mengapa 
hal itu terjadi. “Sebagaimana penamaan atas realitas yang 
tidak pernah definitif dan bersifat mutlak, penamaan obyek 
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penelitian kami dapat dilihat sebagai serangkaian tindakan 
analisis, argumen dan fokus, yang masing-masing dapat di-
kontekstualisasikan secara historis, geografis dan budaya,” 
(Atton, 2015: 3). Secara lebih spesifik, Steve Buckley, mantan 
Presiden AMARC (Association Mondiale Des Radiodiffuse-
urs Communautaires/World Association of Community Radio 
Broadcasters) mengatakan bahwa, “Tak ada definisi tunggal 
tentang penyiaran (media) komunitas, banyaknya bentuk (mo-
del) hampir menyamai banyaknya jumlah stasiun. Masing-
masing merupakan pencampuran (hybrid), sebuah proses ko-
munikasi unik yang dibentuk oleh lingkungan dan budaya, 
sejarah, serta realitas yang berbeda di setiap komunitas yang 
mereka layani.” (Buckley, Duer, Mendel, and Siochru, 2008: 
207, dalam King 2017). Hal ini juga menggambarkan betapa 
kompleksnya studi media komunitas (Fuller, 2007; Howley, 
2005; Rennie, 2006, dalam Howley, 2010). Namun demikian, 
keragaman istilah dan definisi dapat dianggap sebagai upaya 
untuk menangkap karakter multidimensi dari media komuni-
tas melalui pengujian struktur geografis, praktik, dan orien-
tasi terhadap lanskap media dominan (Howley, 2010).

Clemencia Rodriguez (2001), misalnya, menyebutnya seba-
gai media warga (citizens’ media) dan mendefinisikannya da-
lam konteks hubungan warga negara dengan negara. Media 
warga merupakan media partisipatoris yang memberi akses 
dan ruang bagi warga untuk terlibat dalam setiap tahapan 
produksi media. Konsep warga (citizen/citizenship) yang digu-
nakan oleh Rodriguez bukan dalam pengertian perkara legal 
administratif, melainkan sebagai “salah satu jenis identitas 
politik: sesuatu yang dikonstruksi, dan bukan hasil pembe-
rian (given),” (Rodriguez, dalam Corey, Dowmunt, & Fountain, 
2007: 8). Di sini media warga berfungsi sebagai jembatan 
antara warga dengan institusi sosial di sekitarnya (terma-



23

bab 2 | memahami media komunitas dan ruang publik

suk negara) melalui berbagai informasi yang disampaikan. 
Rodriguez menghindari menggunakan term ‘alternatif ’ ka-
rena tidak ingin terjebak dalam pemikiran biner, ‘alternatif ’ 
dan ‘bukan-alternatif ’. Ia merasa kurang puas dengan ha-
sil analisis dari ‘media alternatif ’ yang menganggap kuasa 
media (media power) sebagai zero-sum game, di mana media 
industri dianggap sebagai pihak yang kuat, dan sebaliknya 
media orang biasa sebagai yang tidak berdaya. Kerangka 
semacam ini, menurut Rodriguez, gagal menangkap bagai-
mana kompleksitas kekuasaan dijalankan di dalam dan mela-
lui media. Dalam konteks demokrasi radikal, Rodriguez ber-
pendapat bahwa proyek media partisipatoris dapat mendo-
rong individu maupun kelompok merekognisi kapasitas me-
reka untuk mengintervensi dan meredefinisi relasi kuasa di 
dalam—dan kadang melampaui—komunitas lokal (Howley, 
2010).

Berbeda dengan Rodriguez, Chris Atton menyebutnya se-
bagai media alternatif (alternative media). Media alternatif 
merupakan upaya untuk menyajikan interpretasi lain dari 
suatu narasi atau menyajikan narasi yang biasanya tidak di-
anggap sebagai berita oleh media arus utama. Ada elemen 
media nonarusutama dalam konsep media alternatif yang 
menciptakan model berbeda dibanding dengan apa yang di-
terapkan media arus utama, persis sebagaimana argumen 
Rodriguez mengenai konsekuensi dari term ‘alternatif ’. Atton 
menyadari konsekuensi menggunakan term ‘alternatif ’, arti-
nya memperluas cakupan definisi dan praktik bermedia oleh 
warga. Tidak hanya sebagai media radikal atau media untuk 
perubahan sosial, media alternatif juga dapat meliputi zine 
atau bahkan media gaya hidup alternatif. Pada intinya, Atton 
berusaha mendefinisikan media alternatif berdasarkan kapa-
sitas mereka untuk menghasilkan metode kreasi, produksi 
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dan distribusi yang tidak-standar, bahkan seringkali nyeleneh 
(Atton, 2002: 3–4), atau soal bagaimana media tersebut diorga-
nisasikan dalam konteks sosiokultural dan apa yang menja-
di pokok bahasannya: “to provide access to the media for these 
groups on those groups’ terms,” (Atton, 2002: 10–11).

Pakar lain di bidang ini yang juga kerap dirujuk adalah 
Kevin Howley. Dalam Community Media: People, Place, and 
Communication Technologies (2005), Howley menyebut media 
komunitas (community media) sebagai bentuk intervensi po-
puler dan strategis terhadap kultur media kontemporer. Me-
dia komunitas memiliki komitmen untuk mendemokratisa-
si struktur, bentuk dan praktik bermedia yang muncul aki-
bat ketidakpuasan terhadap praktik media arus utama; po-
puler dalam konteks adanya kebutuhan warga lokal untuk 
menciptakan sistem medianya sendiri yang relevan dengan 
kehidupan harian mereka; strategis dalam upaya untuk me-
nyatakan dengan tegas identitas kolektif dan otonomi komu-
nitas di tengah konsentrasi kepemilikan media di tingkat lo-
kal maupun nasional (Howley, 2005: 2).

Dengan term ‘media komunitas’, Howley merujuk pada ini-
siatif media berorientasi-lokal atau akar rumput yang mende-
dikasikan diri pada prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan 
demokrasi, serta komitmen terhadap peningkatan hubung-
an dan solidaritas antarwarga yang muncul akibat ketidak-
puasan terhadap bentuk dan konten media arus utama. De-
ngan demikian, media komunitas tidak sebatas aktivitas yang 
berpijak pada hobi belaka, melainkan juga bertujuan untuk 
menciptakan perubahan. Hal tersebut dilakukan, salah sa-
tunya, melalui jurnalisme komunitas yang dinilai mampu 
merevitalisasi ruang publik dan menangkal sikap apatis, pe-
rampasan hak, serta depolitisasi yang dilakukan oleh media 
arus utama (Howley, 2010). Dalam kerangka inilah, jurnalis 
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komunitas bekerja untuk menyediakan informasi yang ber-
guna dan relevan, sehingga dapat meningkatkan serta me-
ngembangkan gagasan komunikasi komunitas, meski kerap 
dilakukan dengan anggaran terbatas (Forde, Fowell, dan 
Meadows, 2003, dalam Howley 2010).

Dalam lanskap media secara makro, media komunitas ber-
posisi sebagai pembawa wacana alternatif dari agenda profit 
media-media korporasi. Media komunitas menitikberatkan 
pada kepentingan publik/sosial ketimbang kepentingan priba-
di bermotif profit, yang berperan memberdayakan warga ke-
timbang memperlakukannya sebagai konsumen pasif, serta 
mengembangkan pengetahuan lokal daripada menggantinya 
dengan standarisasi yang bias pusat (World Association for 
Christian Communication, 2003).

Meski banyak istilah dan definisi yang diadopsi, semua-
nya tetap menekankan pada bagaimana warga dapat berdaulat 
atas informasi; bahwa setiap orang memiliki hak untuk men-
dapatkan informasi sekaligus memproduksi informasi untuk 
mengembangkan komunitasnya.

Ada beberapa karakter khas media komunitas yang mem-
buatnya berbeda dan unik dibandingkan media arus utama. 
Crispin C. Maslog menyebut media komunitas memiliki de-
lapan kriteria khas (Maslog, 1997, dalam Fuller, 2007):

1. Dimiliki dan dikontrol oleh orang-orang dalam komunitas
2. Biasanya kecil dan berbiaya rendah
3. Menyediakan komunikasi interaktif dua arah
4. Nonprofit dan mandiri, oleh karenanya, nonkomersial
5. Daya jangkau terbatas
6. Memanfaatkan materi dan sumber daya lokal
7. Merefleksikan kepentingan dan kebutuhan komunitas
8. Konten dan programnya mendorong penguatan komunitas
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Di Indonesia ada beberapa tipologi media komunitas, an-
tara lain:

•• Berbasis komunitas; didirikan oleh komunitas yang me-
nempati wilayah geografis tertentu sehingga basisnya ada-
lah komunitas yang menempati suatu daerah dengan batas-
batas tertentu, seperti kelurahan, kecamatan, dan desa.

•• Berbasis isu/sektor; didirikan oleh komunitas yang terikat 
oleh kepentingan dan minat yang sama sehingga basisnya 
adalah komunitas yang terikat oleh kepentingan yang sa-
ma dan terorganisasi, seperti komunitas petani, buruh, ne-
layan, dan lain sebagainya.

•• Berbasis inisiatif pribadi; didirikan oleh perorangan kare-
na hobi atau memiliki tujuan lainnya, seperti hiburan, in-
formasi, advokasi, dan tetap mengacu pada kepentingan 
warga komunitas.

•• Berbasis kampus; didirikan oleh warga kampus perguruan 
tinggi dengan berbagai tujuan, termasuk sebagai sarana la-
boratorium dan sarana belajar mahasiswa.

Kehadiran media komunitas umumnya didasari oleh mo-
tif kebutuhan warga terhadapnya. Ada lima motif kebutuhan 
warga yang sejauh ini dapat diidentifikasi, yakni: (1) sebagai 
sarana silaturahmi; (2) sebagai sarana informasi; (3) sebagai 
media penyaluran hobi; (4) sebagai sarana hiburan; serta (5) 
sebagai sarana berdakwah (Febriani, 2016). 

Di Indonesia, ketika membicarakan media komunitas ke-
banyakan orang masih mengasosiasikannya dengan praktik 
media komersial yang dikenal khalayak. Hal itu disebabkan 
masih minimnya rekognisi terhadap media komunitas oleh 
berbagai kalangan dan di berbagai ranah. Sebagaimana dika-
takan oleh Pettit et al. (2009), bahwa media komunikasi ber-
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basis-warga memang kurang diperhitungkan dalam proses 
pengambilan kebijakan dan praktik pembangunan. Media 
berbasis-warga rentan disederhanakan bahkan seringkali 
hanya diidentifikasi semata lewat teknologi yang mereka 
gunakan—misalnya, radio komunitas dan televisi komuni-
tas dipandang secara instrumental, tanpa pemahaman yang 
koheren mengenai proses sosial, budaya, dan politik yang 
membuat mereka transformatif dan berkelanjutan. Selain 
kesamaan alat/teknologi, dalam fungsinya sebagai sarana in-
formasi, media komunitas memiliki pendekatan jurnalistik 
yang agak berbeda dengan media massa pada umumnya. 

Media komunitas umumnya menggunakan pendekatan jur-
nalisme publik (Rachmiatie, 2007) dan jurnalisme warga. Jur-
nalisme publik (public/civic journalism), menurut Jay Rosen, 
adalah model peliputan berita yang ditujukan untuk men-
dorong kehidupan publik/warga menuju kesejahteraan dan 
mencari konsensus pemecahan masalah-masalah yang terja-
di di masyarakat. Bagi Rosen, tujuan utama jurnalisme publik 
adalah mencari aspek-aspek yang selama ini terlupakan atau 
tersingkirkan dalam praktik jurnalistik (Yoon dan Park, 2001: 
341, dalam Rachmiatie, 2007: 85). Namun, ada juga pandangan 
lain terkait jurnalisme publik. Seorang jurnalis Amerika, Gil 
Thelen, justru merasa terganggu dengan istilah jurnalisme 
publik. Baginya, seorang jurnalis memang semestinya tidak 
tercerabut dari komunitas/publiknya. Jurnalis adalah orang 
yang saling bergantung dengan kebutuhan sesama warga. 

Oleh karena itu, jurnalis semestinya setia untuk membantu 
memecahkan masalah yang dialami warga komunitas (Kovach 
dan Rosenstiel, 2006: 138). Argumen Thelen bersinggungan 
dengan pendekatan lainnya yakni jurnalisme warga. Jurna-
lisme warga adalah praktik jurnalistik yang dilakukan oleh 
warga, yang aktivitasnya meliputi mencari, mengumpulkan, 
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menganalisis, dan menyebarluaskan informasi. Warga di sini 
merupakan kalangan nonprofesional—bukan orang yang be-
kerja pada organisasi media arus utama—atau amatir dan 
biasanya tidak memiliki kualifikasi resmi sebagai jurnalis. 
Mereka menulis dan melaporkan sesuatu dalam posisinya se-
bagai warga, anggota komunitas, aktivis, dan lain sebagainya 
(Atton, 2009, dalam Wahl-Jorgensen dan Hanitzsch, 2009).

Combine Resource Institution (CRI) sebagai lembaga yang 
sejak awal mendorong eksistensi dan penguatan media ko-
munitas di Indonesia memiliki sejumlah rumusan mengenai 
media komunitas. Rumusan itu merujuk pada definisi media 
komunitas yang telah disepakati para pakar serta dikonteks-
tualisasikan pada aspek jurnalisme dan koridor hukum In-
donesia. Dalam rumusan CRI, media komunitas adalah media 
yang dibangun oleh, dari, dan untuk komunitas, yang diper-
untukkan sebagai wahana penyampai informasi mengenai 
berbagai peristiwa maupun persoalan yang dihadapi warga 
dengan menerapkan prinsip jurnalistik dalam proses pro-
duksinya. Aktivitas media komunitas merupakan wujud dari 
penegakkan hak warga atas informasi yang dijamin Undang-
Undang Dasar 1945. 

Untuk dapat mencapai rumusan tersebut, media komuni-
tas harus memiliki sejumlah karakter, antara lain: partisipatif, 
berfokus pada isu lokal, berpihak pada kepentingan warga, 
memosisikan warga sebagai subyek berita, dikelola bersama 
semua pegiatnya, tidak mencari keuntungan berlebih (non-
profit), dan jangkauan terbatas (spesifik) pada komunitas ter-
tentu. Sementara itu, para pegiatnya biasanya bekontribusi 
secara sukarela, independen, menerapkan etika jurnalis-
tik, serta terlibat dalam upaya mencari solusi atas persoalan 
warga.
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Kendati banyak definisi dan makna, sebetulnya tak ada for-
mula baku bagi media komunitas. Sebab sepanjang sejarah, 
berbagai masyarakat telah menemukan beragam formula un-
tuk mewujudkan praktik komunikasi media mereka sendiri, 
dengan memanfaatkan celah pada infrastruktur hukum, po-
litik, dan budaya. Setiap formula baru yang ditemukan men-
jadi usaha historis yang berubah dan berfluktuasi seiring 
waktu (Rodriguez, 2001 dalam Fuller, 2007). Dengan kata lain, 
penyeragaman definisi dan makna media komunitas sesung-
guhnya tidak diperlukan.

Tidak banyak catatan yang menyebutkan kapan dan di ma-
na tepatnya media komunitas pertama kali muncul. Media 
komunitas merupakan organisasi yang sulit dilacak (below-
the-radar), karena sifatnya yang informal dan cenderung ber-
usia pendek (Voniati, Doudaki, dan Carpentier, 2018), sehingga 
sulit terdokumentasikan. Oleh karenanya, mencari dan me-
nemukan keberadaan media komunitas menjadi tantangan 
tersendiri, terlebih menelaah lebih jauh tentangnya. Namun 
demikian, beberapa peneliti telah mencoba melacak seja-
rah kemunculan media komunitas, yang tersebar di bebera-
pa belahan dunia (Lewis, 1984; Milan, 2013; Rennie, 2006; 
Rodriguez, 2001, dalam King, 2017).

Lewis (1980) dan Rennie (2006) melacak dan menemukan 
bahwa media komunitas, khususnya radio komunitas, telah 
muncul di Amerika pada 1940an. Rodriguez (2001) menelu-
suri temuan tersebut lebih jauh dan menyebut bahwa media 
komunitas di Amerika dipelopori oleh kelompok masyara-
kat adat. Sementara itu, Kidd (1998) menyebut bahwa penyi-
aran yang diinisiasi oleh warga biasa dimulai ketika para 
pemberontak mengambil alih infrastruktur radio di Eropa 
selama Perang Dunia Pertama (1914–1918). Para pemberontak 
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Irlandia dan Jerman pada 1916 dan 1919 mengambil alih in-
frastruktur radio untuk menyiarkan aspirasi mereka. Peng-
gunaan teknologi radio oleh militer dan institusi komersial di 
periode yang sama menginspirasi para penggila radio ama-
tir untuk mengembangkan teknologi tersebut. Masa yang 
disebut King (2017) sebagai ‘Periode Eksperimen’ ini telah 
berkontribusi besar terhadap pengembangan teknologi dan 
mengukuhkan klaim kepemilikan spektrum radio oleh komu-
nitas (Kidd, 1998, dalam King, 2017). 

Pada akhir 1940an, media komunitas juga muncul di Boli-
via bernama Radio Catavi. Radio ini dikelola oleh para pekerja 
tambang di dataran tinggi Altiplano, tepatnya di area Potosi. 
Para pekerja memilih mendirikan medianya sendiri lantar-
an merasa media arus utama yang berbasis di kota seperti La 
Paz jarang memberitakan nasib mereka. Media tersebut ke-
mudian menjadi alat bagi para pekerja tambang di Altiplano 
untuk saling bertukar informasi dengan pekerja tambang di 
daerah lain dan menjadi sarana konsolidasi untuk melawan 
penguasa Bolivia yang otoriter pada saat itu. Radio ini menja-
di inspirasi bagi berdirinya banyak radio komunitas di tahun-
tahun berikutnya. Pekerja dan warga lokal bahkan bersedia 
menyumbangkan sedikit uang untuk keperluan operasional 
radio-radio tersebut1. 

Sumber lain menyebutkan, pada 1952 telah berdiri 26 ra-
dio komunitas yang didukung oleh serikat pekerja tambang. 
Radio-radio ini menjadi jejaring fungsional dan menjadi 
elemen penting bagi pengorganisasian serikat dan perla-
wanan sosial di Bolivia (Dagron, 2001; Huesca, 1995, dalam 
King, 2017). Di kontinen yang sama, tepatnya di pegunung-

1 “Why community radios matter so much to indigenous people in Bolivia”, https://www.
dandc.eu/en/article/why-community-radios-matter-so-much-indigenous-people-bolivia, 
diakses pada 7 Desember 2019.
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an Anzet, Kolombia, berdiri sebuah stasiun radio bernama 
Radio Sutatenza. Radio ini didirikan oleh seorang pastor yang 
digunakan untuk melayani kepentingan warga yang seba-
gian besar berprofesi sebagai petani penggarap. Menurut 
Rodriguez (2001), radio ini yang memberi pijakan bagi jaring-
an radio komunitas pendidikan di Amerika Selatan di kemudi-
an hari (dalam King, 2017).

Di beberapa belahan dunia lain, sejumlah media komuni-
tas muncul pada periode lebih awal. Pada 1920an, di kawasan 
Arab, tepatnya di Kairo, Mesir, ratusan amatir bereksperi-
men dengan teknologi radio (Boyd, 1999, dalam King, 2017). 
Di Ontario, Kanada, Radio CFRC 101.9 FM, sebuah stasiun 
radio komunitas berbasis kampus mengudara pada 1923 dan 
menjadi organisasi penyiaran bersejarah yang berkelanjut-
an dengan usia terpanjang (Redmond and Zimmerman, 2012, 
dalam King, 2017). Munculnya media-media yang dikelola se-
cara amatir berkembang sejak awal hingga pertengahan de-
kade 1900an di berbagai negara (lihat Gambar 2.1). Hingga 
kini, agak sulit menemukan catatan atau data mengenai ke-
beradaan media komunitas berbasis cetak, meski kami men-
duga, jauh sebelum ada teknologi radio, medium cetak sudah 
digunakan oleh media-media amatir berorientasi komunitas. 
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Perkembangan Media Komunitas di Indonesia

Perkembangan media komunitas sejalan dengan perkembang-
an teknologi media pada zamannya. Sebagaimana media mas-
sa, media komunitas juga melekat pada konteks sosiokultu-
ral masyarakat. Pembedanya adalah media komunitas akan 
selalu mencari teknologi yang murah dan terjangkau, semen-
tara media massa komersial cenderung memilih teknologi 
terbaru. Oleh karena itu, ‘berbiaya rendah dan terjangkau’ 
menjadi salah satu karakter yang tidak bisa dilepaskan dari 
media komunitas. Seperti dicatat King (2017), periode awal 
media komunitas merupakan fase eksperimental, di mana ke-

gambar 2.1 Periode kebangkitan radio komunitas sejak 1900an–sekarang 
(Sumber: King, 2017)
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beradaan media komunitas sangat bergantung pada inisiatif 
dan kegigihan para inisiatornya untuk dapat memanfaatkan 
teknologi yang baru muncul pada saat itu. Pengambilalih-
an infrastruktur radio, ‘pembajakan’ frekuensi, eksperimen 
dengan alat radio, menjadi indikasi kegairahan warga untuk 
membangun media secara swadaya dan swakelola. Hingga 
kini, radio masih menjadi andalan, terutama bagi media ko-
munitas yang hidup di daerah yang infrastruktur teknologi 
informasi dan komunikasinya masih jauh tertinggal. Di Indo-
nesia, radio masih menjadi platform populer. Namun, se-
jak kemunculan internet, tidak sedikit media berbasis-warga 
yang mulai beralih ke medium digital (Birowo, Nuswantoro, 
Saraswati, & Putra, 2016). 

Hingga pertengahan 2000an, media berbasis siaran, baik 
radio maupun televisi, menjadi platform dominan media ko-
munitas di Indonesia. Namun semenjak internet kian terjang-
kau, media komunitas berbasis internet (website, blog, dan 
media sosial) mulai bermunculan. Menjelang 2000an, tidak 
sedikit media komunitas berteknologi analog yang mulai 
menggunakan internet—beralih maupun berkonvergensi—un-
tuk memperluas jangkauan distribusi informasinya (Birowo 
dkk., 2016). Pergeseran penggunaan teknologi dari analog 
(radio dan televisi) ke digital (internet), khususnya di Indo-
nesia, didorong oleh beberapa faktor, antara lain, biaya pro-
duksi dan regulasi. Benar bahwa radio adalah teknologi yang 
terjangkau dari segi biaya, namun ia menjadi mahal ketika 
regulasi memaksakan standar-standar yang cukup tinggi ba-
gi media komunitas. Sebagai contoh radio komunitas. Un-
tuk dapat mendapat izin operasi, sebuah radio komunitas 
harus memperoleh akta notaris, alat siar bersertifikasi yang 
harganya tidak murah, hingga biaya administrasi perizinan 
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yang memberatkan bagi komunitas2. Proses perizinan juga 
biasanya memakan waktu yang sangat panjang, meski dalam 
regulasi disebut proses perizinan hanya membutuhkan waktu 
beberapa bulan saja (Nugroho, Putri & Laksmi, 2012; Putra, 
2016). Panjangnya proses perizinan lebih disebabkan biro-
krasi di Indonesia yang tidak efisien.

Kehadiran internet kemudian membuka peluang bagi war-
ga negara, termasuk media komunitas, untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan bermedia (Nugroho, dkk., 2012). Produksi 
informasi tak lagi dimonopoli oleh elite, sebab siapapun bi-
sa berpendapat di internet, bahkan tidak jarang menjadi wa-
cana tanding atas informasi bias elite yang dimunculkan 
media arus utama (Lim, 2012; Tapsell, 2018). Bagi media ko-
munitas, teknologi internet memotong hambatan-hambatan 
eksternal yang selama ini mendera media komunitas. Blog, 
fitur livestreaming, hingga media sosial, memberikan media 
komunitas ruang yang lebih leluasa untuk beraktivitas, dan 
terutama melayani konstituen atau audiensnya. Dari sisi legal-
administrasi, mereka tak khawatir menghadapi sweeping pe-
merintah, yang biasanya dialami oleh radio komunitas. 

Meski demikian, karena sebagian media komunitas me-
lakukan aktivitas jurnalistik, mereka terikat pada regulasi 
yang mengatur aktivitas pers dan media. Khusus pengalam-
an di Indonesia, situasi ini membuat media komunitas ren-
tan. Bukan karena media komunitas tidak taat pada kode 

2 Untuk mendapatkan izin siaran, radio komunitas harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 
1,5–2 juta, di luar peralatan. Untuk peralatan siaran, rakom harus menggunakan alat yang 
tersertifikasi sesuai standar pemerintah. Bila ada rakom yang telanjur menggunakan 
peralatan rakitan, mereka diharuskan mengirim peralatan tersebut ke Jakarta untuk di-
uji coba. Biaya ujicoba yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp 11 juta, di luar ongkos 
kirim peralatan ke Jakarta, itu pun belum tentu diloloskan atau dianggap layak ( jika 
lolos, dikategorikan sebagai sertifikasi tipe B). Jika ingin aman, rakom bisa membeli per-
alatan yang sudah tersertifikasi dengan biaya yang relatif lebih mahal Rp 7–20 juta (di-
sebut sebagai sertifikasi tipe A). Lihat “Optimisme Media Komunitas di Era Media Baru,” 
http://www.remotivi.or.id/amatan/258/optimisme-media-komunitas-di-era-media-baru, 
diakses pada 8 Desember 2019.
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etik jurnalistik, melainkan belum ada produk hukum yang 
mengakomodasi media komunitas sebagai entitas pers—se-
tidaknya hingga saat penelitian ini dilakukan pada 2019. 
UU Pers 40/1999 yang menjadi andalan bagi perlindungan 
kegiatan bermedia dan jurnalistik hanya mengakomodasi 
perusahaan media dan wartawan yang bekerja untuk per-
usahaan media. Tak ada ruang bagi media berbasis-warga 
untuk turut berpartisipasi dalam membuat dan mendistribu-
sikan informasi atau berita. UU Penyiaran 32/2002 pun hanya 
mengatur perkara administratif dan prinsip umum bagi me-
dia komunitas berbasis siaran, tidak bagi media komunitas 
berbasis digital. Dalam banyak kasus, media-media nonper-
usahaan pers (yang tidak menjadi subyek hukum UU Pers) 
mengalami kriminalisasi karena dianggap ‘tidak legal’ atau ter-
ancam oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi (ITE)3.

Meski demikian, hambatan-hambatan eksternal seperti ke-
tiadaan regulasi dan ancaman kriminalisasi, tidak dapat mem-
bendung muncul dan lahirnya media-media berbasis-warga, 
terlebih di era internet. Bukan karena mereka tidak khawa-
tir akan ancaman-ancaman tersebut, namun kebutuhan war-
ga akan informasi yang berorientasi publik, bersumber pada 
pengetahuan lokal, relevan bagi kehidupan komunitas serta 
tiadanya kepentingan elite, lebih mendesak bagi warga.

 
Ruang Publik: Konsep dan Pengertian

Fungsi media tidak hanya terbatas sebagai agen produksi 
informasi, tetapi juga semestinya menjadi ruang publik, 

3 Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh SAFEnet, jurnalis dan media menjadi salah 
satu pihak yang rentan terjerat UU ITE. SAFEnet merinci; pada 2013 terjadi 2 kasus pa-
da jurnalis, pada 2015 terjadi 2 kasus terhadap jurnalis dan media, pada 2016 terjadi 6 
kasus terhadap jurnalis, pada 2017 terjadi 3 kasus terhadap 2 jurnalis dan 1 media, pada 
2018 terjadi 8 kasus terhadap 3 jurnalis dan 5 media. Sumber: “Jurnalis dibayangi jerat 
UU ITE” https://beritagar.id/artikel/berita/jurnalis-dibayangi-jerat-uu-ite, diakses pada 8 
Desember 2019.
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yakni tempat di mana setiap warga dapat berpartisipasi da-
lam kedudukan yang setara. Maka, dalam proses produksi 
informasi, media seharusnya membuka akses dan memberi 
ruang kepada warga untuk bisa berpartisipasi.

Jürgen Habermas adalah sosok sentral dalam diskursus 
tentang tema ini. Habermas mendefinisikan Ruang Publik 
sebagai domain kehidupan sosial kita di mana hal seperti 
opini publik dibentuk (Habermas, 1964). Ruang publik juga 
menjadi domain bagi warga untuk mengekspresikan dan me-
mublikasikan pandangan mereka. Ia merupakan ruang vir-
tual di mana setiap warga bertukar gagasan dan mendiskusi-
kan berbagai isu dalam rangka mencari kesepakatan tentang 
persoalan yang menjadi kepentingan umum (Habermas, da-
lam McKee, 2005). Ruang ini merupakan tempat di mana in-
formasi, gagasan dan perdebatan dapat bersirkulasi sehing-
ga membentuk opini politik (Dahlgren, 1995; Fraser, 1990). 
Ia menjadi tempat di mana setiap warga dapat mengetahui 
apa yang terjadi di komunitasnya, apa masalah sosial, buda-
ya dan politik yang dihadapi; tempat di mana warga terlibat 
dengan isu yang menjadi urusan bersama dan memberikan 
pendapatnya tentang isu tersebut, serta memainkan perannya 
dalam proses mencari konsensus atasnya (McKee, 2005: 4–5).

Ruang publik memastikan bahwa setiap warga negara me-
miliki akses untuk menjadi pengusung opini publik tanpa 
adanya dominasi pihak tertentu (Subijanto, 2014). Di masa 
lampau, ruang publik berbentuk ruang fisik yang menjadi 
tempat berkumpulnya orang-orang, seperti kedai minum, la-
pangan, alun-alun, ampiteater dan sebagainya. Dalam kon-
teks terkini, ruang publik beralih medium dalam rupa media 
massa. Pada 1964, Habermas menyatakan bahwa hari ini ru-
ang publik mewujud dalam surat kabar dan majalah, radio 
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dan televisi (Habermas, Lennox, dan Lennox, [1964] 1974) dan 
internet (Papacharissi, 2002).

Namun sejak pertama diterbitkan, muncul berbagai kri-
tik terhadap ruang publik yang digagas Habermas. Terutama 
karena Habermas merujuk ruang publik dalam dalam kon-
teks masyarakat borjuis. Ruang publik yang Habermas ga-
gas dianggap bias kelas. Salah satu kritik berasal dari Nancy 
Fraser (1990). Ruang publik yang Habermas rumuskan, me-
nurut Fraser, sangat bias kelas karena hanya merepresenta-
sikan kelompok masyarakat kelas menengah atas dan tidak 
mengakomodasi kelompok masyarakat marjinal atau subordi-
nat. Salah satu poin kritiknya adalah soal ide kesetaraan da-
lam ruang publik.

Bagi Fraser, Habermas mengabaikan kenyataan bahwa ada 
kelas sosial dalam masyarakat, dengan demikian terdapat ke-
senjangan kuasa di antara elemen warga, yang itu membu-
at posisi setiap partisipan dalam ruang publik mustahil se-
tara. Oleh karena itu, Fraser mengajukan konsep subaltern 
counterpublics atau ruang publik alternatif (Howley, 2010). 
Fraser meminjam gagasan Raymond Williams (1977) perihal 
penggunaan term alternatif. Sebagaimana ide Williams ten-
tang budaya alternatif (alternative cultures), ruang publik al-
ternatif merupakan ranah yang berbasis identitas, kelompok 
homogen, alih-alih tubuh tunggal yang deliberatif (Warner, 
2002, dalam Butsch, 2007), yang itu berbeda dengan ruang 
publik rasional relatif milik Habermas.

Deliberasi yang dianggap Habermas sebagai jalan untuk 
mencari kepentingan bersama, bagi Fraser adalah usaha yang 
sia-sia. Sebab, dalam masyarakat yang terstratifikasi, ada ke-
terbatasan untuk berbagi kepentingan bersama. Masyarakat 
yang terstratifikasi merupakan masyarakat zero sum, di mana 
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apabila sesuatu dianggap baik bagi satu kelompok, maka itu 
berarti buruk bagi kelompok lainnya (Butsch, 2007: 5). Dari 
sinilah gagasan multiple spheres muncul; yakni ruang publik 
plural yang berinteraksi—bahkan berkompetisi—satu sama 
lain. 

Selain Fraser, kritik terhadap Habermas datang dari Geoff 
Eley. Ia mengkritik idealisasi ruang publik borjuis yang ber-
corak liberal, yang menurutnya menegasikan sumber-sum-
ber dorongan emansipasi yang berbeda yang berasal dari tra-
disi radikal dan popular. Eley mempertanyakan bagaimana 
ide ruang publik dianggap ideal apabila sejak awal kemun-
culannya eksklusif dan partikularistik (Eley, 1992, dalam 
Calhoun, 1992). Namun dalam konteks media sebagai ruang 
publik, Habermas sendiri mengakui bahwa media berskala 
besar yang kapitalistik telah mengubah ruang publik politis 
menjadi komoditas. Oleh karenanya, ruang publik yang sehat 
mensyaratkan media berskala kecil yang tidak dimotivasi oleh 
kepentingan komersial (Habermas, dalam Butsch, 2007: 4).

Fenomena komodifikasi media yang berdampak pada 
hilangnya ruang publik jamak terjadi di berbagai negara, 
termasuk Indonesia. Pada praktiknya, media yang diharap-
kan menjadi ruang publik kian jauh dari apa yang digagas 
Habermas karena penguasaan infrastruktur media oleh ne-
gara dan/atau pasar. Di tangan negara, media sebagai re-
presentasi ruang publik digunakan untuk melayani kepen-
tingan negara, yakni sebagai alat propaganda penguasa alih-
alih untuk kepentingan warga. Sebaliknya, di tangan pasar 
atau swasta, media digunakan untuk melayani kepentingan 
korporasi alih-alih warga (Butsch, 2007). Indonesia sudah 
mengalami dua model tersebut. Di masa Orde Baru, media 
menjadi alat propaganda rezim. Sementara di era pasca-Re-
formasi, ketika kepemilikan dan pengelolaan media dikuasai 
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pasar, media malah menjadi pundi bagi segelintir pengusaha. 
Konsentrasi kepemilikan media di tangan segelintir orang 
yang berorientasi profit akhirnya memaksa publik menyingkir 
dari ruang yang semestinya menjadi tempat mereka berinte-
raksi satu sama lain. Dalam ekosistem yang demikian, sulit 
mengharapkan media massa menjadi ruang publik yang ideal 
sebagaimana yang dibayangkan Habermas.

Media Komunitas dan Ruang Publik Alternatif

Sejak Habermas mencetuskan gagasan media massa sebagai 
ruang publik, tidak sedikit kajian terkait topik tersebut yang 
muncul, baik yang mengukuhkan maupun mengkritik gagas-
an Habermas. Pada bagian ini kami coba merangkum bebera-
pa studi tentang topik tersebut.

Livingstone dan Lunt (1994) menjelaskan bahwa media se-
harusnya menjadi ruang-ruang publik. Meski demikian, da-
lam perjalanannya terdapat perdebatan dalam teori media ten-
tang cara-cara di mana media tidak hanya menyebarkan si-
kap kritis pada elite tetapi juga memengaruhi pembentukan, 
ekspresi dan konsumsi opini publik (Halloran, 1970; Lang dan 
Lang, 1968, dalam Livingstone dan Lunt, 1994).

Media, seperti yang dijelaskan Livingstone, memang me-
nyediakan ruang publik. Kendati demikian, media yang di-
kuasai oleh swasta menyebabkan nilai-nilai ruang publik 
di dalamnya tergerus oleh orientasi pasar dan kekuasaan. 
Habermas (dalam Livingstone dan Lunt, 1994) berpendapat 
bahwa ruang publik yang ada sekarang hanya sebagai janji. 
Partai politik dan manipulasi media massa telah menghasil-
kan “refeudalization” ruang publik, di mana representasi dan 
penampilan lebih penting daripada debat rasional (Holub, 
1991: 6). Dalam hal ini, alih-alih menjadi ruang publik, me-
dia massa justru menjadi pseudo-ruang publik dengan mere-
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duksi nilai-nilai yang terbatas pada simbol-simbol tertentu. 
Habermas menyebutkan bahwa ruang publik yang diciptakan 
oleh media massa hanya penampilannya saja. Alih-alih men-
ciptakan ruang publik, media massa hanya menggiring opini 
publik yang mana opini publik tersebut direproduksi oleh be-
berapa kelompok yang memiliki akses terhadap media (dalam 
Boeder, 2005).

Refeudalization ini menyebabkan fungsi-fungsi media se-
bagai ruang publik menjadi hilang. Akhirnya, konsep ru-
ang publik menjadi tidak lagi ideal. Menurut Felipe Carlos 
Higareda (2013), media yang ideal adalah media yang men-
dorong keberagaman, membuka akses bagi masyarakat si-
pil, konten yang lebih mengedepankan pelayanan publik, 
jurnalisme publik, liputan berimbang mengenai perspektif 
masyarakat sipil, dan mendukung perdebatan rasional anta-
ra masyarakat sipil dengan otoritas publik maupun di antara 
masyarakat itu sendiri. Hal tersebut, menurut Higareda akan 
mendorong dialog publik serta mendukung unsur-unsur “pro-
sedur deliberatif yang ideal”, yakni etika wacana dan situasi 
wicara yang ideal (2013: 306).

Media yang berorientasi hanya pada pasar dan kekuasaan 
akan mengabaikan hak-hak publik. Pada akhirnya, apa yang 
dimuat di media hanya berita seputar elite politik dan kepen-
tingan ekonomi konglomerat. Sementara itu, diversifikasi me-
dia pun tidak tercapai. Ketika media telah dikuasai oleh pasar, 
media sebagai ruang publik telah berubah, bahkan cende-
rung gagal. Sementara konsep ruang publik yang ditawarkan 
oleh Habermas seharusnya membuka peluang bagi siapa sa-
ja untuk berkontribusi dan berpartisipasi. Namun, dengan 
sistem media yang saat ini ada, ruang publik tersebut gagal 
tercipta karena tidak semua orang bisa terlibat. Alih-alih me-
libatkan warga, sistem media yang saat ini berlaku justru ha-
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nya menguntungkan kekuasaan dan swasta, seturut dengan 
konsep Habermas mengenai refeodalisasi (refeudalization) ru-
ang publik dalam media massa.

Sementara itu, Pieter Boeder (2005) menjelaskan bahwa 
munculnya media massa elektronik (penyiaran) di ruang pub-
lik membuat segalanya semakin buruk. “Berita dibuat me-
nyerupai kisah atau dongeng, mulai dari format hingga deta-
il gaya; perbedaan yang tegas antara fakta dan fiksi semakin 
sering ditinggalkan,” (hal. 1). Meski pada saat yang sama me-
dia elektronik berdampak signifikan dibanding media cetak, 
namun format media ini secara efektif menghalangi interak-
si dan menghilangkan kesempatan publik untuk berpenda-
pat dan mengutarakan ketidaksetujuannya. Ini yang kemudi-
an membuat Habermas menyimpulkan bahwa, “Dunia yang 
dibentuk oleh media massa adalah ruang publik dalam pe-
nampilan saja,” (Boeder, 2005: 1). 

Dalam kasus media penyiaran di Indonesia, frekuensi 
yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik jus-
tru dikuasai oleh pihak swasta yang berorientasi profit. Me-
mang, regulasi media dan penyiaran telah direformasi, na-
mun frekuensi tidak serta merta dikuasai publik, melain-
kan hanya berpindah dari negara di masa Orde Baru ke 
swasta di masa pasca-Reformasi. Frekuensi lebih banyak 
digunakan oleh lembaga penyiaran di Jakarta yang konten 
dan infrastrukturnya sangat Jakartasentris. Padahal, freku-
ensi merupakan sumber daya terbatas yang semestinya di-
manfaatkan untuk kepentingan publik. Hal tersebut jelas 
tertuang dalam regulasi penyiaran, bahwa frekuensi telah 
dikembalikan kepada warga sebagai benda publik (common 
goods) (Masduki, 2007: 14). Apa yang terjadi di Indonesia 
menjadi contoh lain kegagalan media massa menjalan-
kan fungsinya sebagai ruang publik atau apa yang disebut 
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Habermas sebagai refeodalisasi, karena adanya pengaruh do-
minasi swasta terhadap pemanfaatan fasilitas ruang publik.

Refeodalisasi ruang publik juga dihasilkan oleh partisi-
pasi semu yang didesain oleh media massa. Livingstone dan 
Lunt (1994) mencontohkannya dengan adanya program-prog-
ram di media massa yang menawarkan keterlibatan audiens 
di forum-forum tertentu. Meski demikian, perspektif kritis 
pada media massa khususnya yang terkait dengan akses au-
diens menunjukkan bahwa program tersebut hanyalah trik 
untuk menangkap khalayak yang pasif dan massa melalui 
ilusi pengaruh dan keterlibatan (hal. 16). Sebagai contoh, 
munculnya kolom komentar pembaca pada artikel berita di 
internet dan laman khusus jurnalisme warga yang dikelola 
oleh media korporasi merupakan bentuk partisipasi semu, 
sebab keberadaan kanal-kanal tersebut sering kali tidak dapat 
memengaruhi posisi atau sikap politik media.

Pergeseran peran media massa sebagai ruang publik juga 
terjadi karena adanya penetrasi industri periklanan. Hal ini 
juga terkait erat dengan intervensi swasta dalam ruang publik. 
Adanya tuntutan profit dalam pengelolaan media membuat 
para aktor di industri media lebih tertarik memproduksi se-
suatu yang menarik pengiklan ketimbang memenuhi kebu-
tuhan publik. Media dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk 
menciptakan, mengelola, serta mempromosikan budaya ka-
pitalis daripada memenuhi fungsi aslinya sebagai ruang debat 
publik (Habermas dalam Boeder, 2005). 

Bagaimanapun media massa berupaya menjadi ruang pub-
lik yang ideal, keterlibatan warga tidak bisa sepenuhnya ter-
jadi. Melihat dinamika media massa yang terpusat di kota-
kota besar dan mengklaim diri sebagai media nasional, media 
komunitas disebut-sebut lebih berpeluang menciptakan ruang 
publik yang lebih aktual. Patricia Mann (1990) berargumen 
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bahwa media sebagai ruang publik, seperti televisi, memiliki 
fungsi penting untuk memediasi kesenjangan cita-cita poli-
tik yang belum terealisasi dan relasi sosial yang hidup. Akan 
tetapi, yang terpenting dari itu adalah seberapa berkualitas 
proses mediasi tersebut (dalam Livingstone dan Lunt, 1994). 
Mann sendiri mengajukan gagasan perlunya ruang publik ber-
basis-komunitas lokal, yakni sebuah arena diskursus publik 
yang lahir dalam berbagai kerangka institusional, seperti se-
kolah, tempat kerja, atau organisasi media. Pentingnya ru-
ang publik berbasis-komunitas adalah karena hal tersebut 
dapat mempromosikan aksi politik aktual, dengan kata lain 
menjembatani kesenjangan cita-cita politik ideal dan realita 
kehidupan sosial.

Dalam kondisi inilah, media komunitas dapat menjadi ru-
ang publik alternatif yang lebih menjanjikan, terutama bagi 
warga di tingkat akar rumput. Dengan definisi dan karakter 
yang melekat, media komunitas boleh dikatakan paling men-
dekati konsep ruang publik (public sphere) yang digagas oleh 
Jürgen Habermas, jika dibandingkan dengan media publik 
yang dikelola negara (state media) dan media swasta komersial 
(commercial media).

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa media 
komunitas berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi di 
tingkat akar rumput dengan menjadi ruang publik seluas-
luasnya bagi warga. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh 
Mario Alfonso Murillo (2003) yang mengangkat studi kasus 
radio komunitas Juventud Stereo di Kolombia. Murillo mene-
liti bagaimana media komunitas menjadi ruang publik yang 
dapat digunakan oleh warga untuk membahas hal ihwal 
yang berkorelasi langsung dengan kehidupan mereka, meski 
berada di tengah konflik serta ancaman disintegrasi sosial di 
Kolombia. Melalui Juventud Stereo, Murillo memperlihatkan 
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bagaimana media komunitas dapat mendorong perluasan de-
mokrasi melalui penciptaan ruang publik di sebuah negara 
yang memiliki catatan buruk korupsi dan intoleransi. Menu-
rut Murillo, pada konteks lokal, kehadiran media komunitas 
dapat menjadi “subaltern counterpublics”.

Saima Saeed dalam penelitiannya yang berjudul Negotia-
ting Power: Community Media, Democracy, and The Public Sphere 
(2009) menyatakan bahwa media komunitas memiliki peluang 
untuk menciptakan kembali ruang publik yang ideal, teruta-
ma bagi kaum marjinal. Jika media massa arus utama menye-
babkan “refeudalization public sphere”, maka media komuni-
tas dapat mengembalikan peran itu, sebab siapa saja dapat 
berpartisipasi dalam setiap aktivitasnya. Adanya partisipasi 
aktif dari warga akan menciptakan ruang publik yang bebas 
dari elitisme dan penggiringan opini dari kepentingan-ke-
pentingan pihak tertentu. Akan tetapi persoalannya, negara 
kerap menghambat perkembangan media komunitas. Saeed 
berargumen bahwa perebutan kontrol atas media menjadi pe-
nentu seberapa dewasa demokrasi di suatu negara. Dengan 
mengangkat pengalaman India, Saeed memperlihatkan ba-
gaimana upaya kelompok masyarakat sipil India memper-
juangkan regulasi terkait radio komunitas dan dampaknya 
terhadap demokrasi dan keberadaan ruang publik. Regulasi 
yang mengatur banyak aspek kemudian memengaruhi keber-
lanjutan media komunitas.

Di Irlandia, media komunitas menjadi wadah bagi warga 
biasa untuk bersuara, sebab media massa arus utama kerap 
memonopoli opini publik dengan hanya memberikan ruang 
bagi pakar. Niamh Gaynor dan Anna O’Brein (2011) melaku-
kan kajian terhadap kontribusi radio komunitas bagi publik 
di Irlandia. Adanya krisis ekonomi menyebabkan media di 
Irlandia dikooptasi oleh suara-suara pakar ekonomi interna-
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sional. Meski terkadang suara pakar diperlukan, namun 
keadaan ini malah meminggirkan suara-suara warga yang 
berkepentingan untuk mengartikulasikan rasa frustrasi, ke-
marahan bahkan oposisi terhadap suara-suara elite. Ketika 
ruang diskusi atau debat antara warga dengan elite ditutup, 
maka feodalisasi ruang publik arus utama menjadi paripur-
na. Kehadiran radio komunitas mengisi kekosongan tersebut 
dengan menyediakan kesempatan bagi publik untuk mela-
kukan defeodalisasi pada level komunitas/lokal (community 
sphere).

Media komunitas dan ruang publik memiliki beragam 
makna dan interpretasi dalam berbagai konteks. Oleh karena 
itu menjadi penting memahami bagaimana media komuni-
tas dan ruang publik didefinisikan dalam penelitian ini. Ti-
dak hanya untuk memahami posisi media komunitas seba-
gai ruang publik, tetapi juga untuk mempertegas urgensi ke-
hadiran media komunitas di tengah dominasi media korpo-
rasi, dalam rangka memperkukuh demokrasi di tingkat akar 
rumput.

Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana proses 
sebuah media komunitas dapat menjadi ruang publik. Kami 
menetapkan beberapa aspek yang mesti dipenuhi oleh media 
komunitas agar bisa menjelma menjadi ruang publik. 

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dibutuhkan un-
tuk menyusun alur atau logika pemikiran penelitian. Imenda  
(2014) menjelaskan bahwa kerangka konseptual digunakan un-
tuk merepresentasikan pemahaman terintegrasi dari suatu isu 
dalam kajian atau bidang tertentu yang memungkinkan pe-
neliti untuk mengatasi masalah penelitian tersebut. Miles dan 
Huberman (dalam Silalahi, 2010) melihat kerangka konseptual 
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sebagai pemaparan atas dimensi-dimensi kajian utama (en-
tah berbentuk grafik maupun naratif), yakni variabel-varia-
bel dan hubungan-hubungan antara dimensi-dimensi tersebut 
yang telah diperkirakan sebelumnya. Penyusunan kerangka 
konseptual didasarkan pada teori, pemikiran logis atau akal 
sehat dan pengalaman praktis, deskriptif, atau hubungan se-
bab-akibat (2010: 95) dari tiap-tiap variabel penelitian. Dalam 
penerapannya, kerangka konseptual terwujud dalam berbagai 
bentuk dan ukuran serta bersifat elementer atau rumit. 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dilandasi oleh 
pemikiran logis atas hubungan sebab-akibat antara media ko-
munitas dan ruang publik. Media komunitas, sebagai insti-
tusi lokal yang bebas dari kepentingan pasar dan kekuasa-
an, berpeluang menciptakan ruang publik yang lebih ideal 
dibandingkan institusi media massa atau pers arus utama. 
Terciptanya media komunitas sebagai ruang publik tidak lain 
karena terbuka luasnya ruang partisipasi bagi setiap elemen 
masyarakat. Dengan demikian, media komunitas juga dapat 
mendorong warga bersama-sama menjadi watchdog (peng-
awas kekuasaan), serta bersama-sama menguji akuntabilitas 
dari media komunitas itu sendiri dalam rangka memperku-
at demokrasi di tingkat akar rumput. Ketiga konsep itulah—
monitoring, partisipasi dan akuntabilitas—yang menjadi ke-
rangka kerja penelitian ini. Berikutnya kami akan menjelas-
kan bagaimana konsep-konsep tersebut digunakan dalam kon-
teks penelitian ini.

1. Monitoring

Salah satu fungsi utama jurnalisme adalah menjadi watchdog 
atau anjing penjaga. Menjadi anjing penjaga artinya menja-
di pengawas kekuasaan. Dengan peran ini, jurnalisme ber-
tanggung jawab untuk mengawasi semua bentuk kekuasaan, 
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baik pemerintah maupun di luar pemerintah, yang ada di 
tengah masyarakat. Dua pakar yang menyusun Elemen Jur-
nalisme, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, menegaskan bah-
wa menjadi watchdog tidak hanya mengawasi pemerintah atau 
birokrasi, melainkan juga semua lembaga yang memiliki ke-
kuasaan dalam masyarakat, seperti swasta dan lembaga-lem-
baga lainnya yang berpotensi menyelewengkan kekuasaan dan 
merugikan publik. Atau secara lebih prinsip, watchdog berar-
ti mengawasi sejumlah kecil kekuatan atau kekuasaan dalam 
masyarakat atas nama orang banyak untuk mencegah terja-
dinya tirani (2010: 146).

Dalam teori politik liberal tradisional, media memiliki ti-
ga fungsi positif dalam demokrasi. Pertama, sebagai watchdog 
yang mengawasi negara; Kedua, sebagai agen informasi dan 
perdebatan bagi warga agar dapat berpartisipasi dalam de-
mokrasi; Ketiga, sebagai penyampai aspirasi warga kepada 
negara (Curran dalam Curran dan Gurevitch, 2000: 121, 127, 
129, dalam Butsch, 2007). Dengan kata lain, media berperan 
sebagai sekutu warga dalam mengawasi pemerintahan demo-
kratis melalui opini publik (Butsch, 2007). Akan tetapi, keti-
ga fungsi tersebut tergerus oleh konglomerasi media, teruta-
ma terkait fungsi pertama. Menurut Kovach dan Rosenstiel, 
konglomerasi dapat secara efektif merusak independensi yang 
dibutuhkan pers untuk menjalankan peran pengawasan (2006: 
143). 

Andreu Casero-Ripolles, et al. (2014) menjelaskan bahwa 
dalam konteks kontrol pers terhadap politik, tugas media ada-
lah untuk mengawasi aktivitas politik, terutama pemerintah, 
mendeteksi kesalahan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan 
kekuasaan. Dengan cara ini, mereka mendesak politisi untuk 
bersikap akuntabel atas setiap tindakannya serta membela 
kepentingan publik, dengan demikian memberi alarm kepa-
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da warga ketika terjadi penyelewengan. Dengan demikian, 
jurnalisme memainkan fungsi pengawas sehubungan dengan 
kepentingan kekuasaan, di antaranya dengan pengawasan 
kritis terhadap elite politik dan ekonomi (2014: 26). Sebagai-
mana dikutip Casero-Ripolles, fungsi ini terkait dengan teo-
ri liberal mengenai media (Siebert, Peterson & Schramm, 
1956), bahwa jurnalisme merupakan kekuatan atau pilar ke-
empat (Hampton, 2010): kekuatan penyeimbang yang ditu-
gasi mengawasi penyelenggaraan tiga institusi lainnya, yakni 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, media 
memberikan pelayanan penting bagi demokrasi dengan me-
lindungi nilai-nilai fundamental kehidupan bernegara. Peran 
ini mengacu pada kewajiban moral yang terkait dengan tang-
gung jawab sosial media massa (Christians et al., 2009). Kon-
sep anjing penjaga dalam perkembangannya tidak hanya 
menjadikan pelaksanaan dan manajemen kekuasaan menjadi 
akuntabel, tapi juga menjadikan konsekuensi dari kekuasaan 
tersebut diketahui dan dipahami (Kovach dan Rosenstiel, 2006: 
146)

Dalam konteks yang lebih luas, aktivitas pengawasan 
terhadap kekuasaan juga dikenal dengan istilah monitorial 
citizenship; yakni bentuk keterlibatan sipil di mana warga 
mengumpulkan informasi tentang lingkungan mereka atau 
mengidentifikasi persoalan yang berhubungan dengan ke-
pentingan kolektif komunitas atau pribadi dalam rangka 
memperkuat komunitas serta menuntut keadilan (Graeff, 
2018: 55). Berbeda dengan watchdog yang melekat dengan 
konsep jurnalisme, monitorial citizenship dilakukan oleh ka-
langan nonpers atau warga biasa dalam proses pengawasan 
kekuasaan. Aktivitas monitorial meliputi pengumpulan in-
formasi, berbagai pengalaman dan pengetahuan, berjejaring 
dengan aktor-aktor masyarakat sipil lain, serta menuntut 
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akuntabilitas dan tanggung jawab dari institusi maupun elite-
elite individual yang dianggap harus memberi pertanggung-
jawaban (Graeff, 2019). Konsep monitorial citizenship pertama 
kali diperkenalkan oleh Michael Schudson dalam bukunya The 
Good Citizen (1998). Schudson mengajukan gagasan monitori-
al citizenship sebagai pengganti paradigma informed citizen-
ship, karena dianggap lebih tepat di era banjir informasi. Ar-
gumennya, warga negara berkewajiban mengetahui cukup 
informasi agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan (Schudson, 1998, dalam Graeff, 2019). Seperti 
dikutip Graeff (2019), menurut Papacharissi (2009, 2020) dan 
Zuckerman (2013, 2014) monitorial citizenship merupakan per-
luasan alamiah (natural extension) dari aktivitas jurnalisme 
warga.

2. Partisipasi

Konsep partisipasi dikenal dan diterapkan pada berbagai bi-
dang keilmuan, seperti politik, pembangunan dan komuni-
kasi. Di bidang komunikasi, terutama pers dan media massa, 
partisipasi menjadi kata kunci penting di akhir abad ke-20. 
Perkembangan teknologi komunikasi serta kemunculan in-
ternet membuat partisipasi memperoleh ‘panggung’, terle-
bih ketika teknologi tersebut kian terjangkau oleh semua ka-
langan. Seiring dengan itu, muncul berbagai kajian tentang 
peran warga dalam produksi berita yang kemudian dikenal 
dengan beragam nama seperti jurnalisme warga, jurnalisme 
partisipatoris, jurnalisme interaktif, atau konten buatan peng-
guna (user generated content). Para pakar menelaah secara 
mendalam bagaimana warga biasa terlibat dalam berbagai ta-
hapan produksi berita (Abbott, 2017). 

Sebagai sebuah konsep, partisipasi muncul jauh sebelum 
peradaban modern lahir. Dalam The Politics, Aristoteles (384–
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322 SM) menyebut partisipasi merupakan sesuatu yang me-
lekat pada warga (citizen) dalam musyawarah maupun peng-
ambilan keputusan dalam rangka menciptakan kota mandi-
ri (Puri, 2004). Ahva (2016) berpendapat bahwa partisipasi 
penting dilihat sebagai sesuatu yang terikat dengan teori 
politik dan demokrasi. Dalam kerangka kerja ini, partisipasi 
selalu terhubung dengan dimensi kekuasaan. Sebagaimana 
disebut Pateman (dalam Ahva, 2016: 4), bahwa terdapat ke-
mungkinan aktor bawahan (pihak subordinat) untuk turut 
memengaruhi atau menentukan hasil keputusan/kebijakan 
yang akan berdampak pada mereka. Jadi, dapat dikatakan 
bahwa partisipasi erat kaitannya dengan kontribusi. Seperti 
yang dijelaskan oleh Carpentier (2011) bahwa partisipasi me-
mungkinkan warga untuk mengambil peran dalam pengam-
bilan keputusan yang terkait dengan hidup mereka.

Di bidang komunikasi, kajian mengenai partisipasi dimu-
lai jauh sebelum internet menjadi media informasi dan ko-
munikasi unggulan sebagaimana sekarang. Dalam konteks 
yang lebih spesifik, yakni partisipasi dalam media komunitas, 
Frances J. Berrigan dalam bukunya yang berjudul Community 
Communications: The Role of Community Media in Development 
(1979 [1981]) menyebut partisipasi sebagai salah satu konsep 
vital dalam memahami media komunitas, selain akses. Akses 
mengacu pada ketersediaan alat komunikasi dan sumber daya 
untuk seluruh anggota dari komunitas tersebut. Praktisnya, 
setiap anggota komunitas memiliki platform untuk berbagai 
macam ekspresi individu maupun kolektif, mulai dari beri-
ta, opini, hiburan hingga pendidikan. Sementara, partisipasi 
mengacu pada keterlibatan komunitas dalam proses produk-
si informasi, operasional sehari-hari hingga pengawasan ter-
hadap penyelenggaraan organisasi media tersebut. Berrigan 
mendefinisikan media komunitas sebagai “adaptasi media 
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yang digunakan komunitas untuk tujuan apapun yang dipu-
tuskan komunitas”. Akan tetapi, Berrigan berpendapat bah-
wa kehadiran media komunitas tidak sesederhana membuka 
kanal komunikasi kepada kalangan nonprofesional. Raison 
d’être (alasan keberadaan) media komunitas adalah untuk 
memfasilitasi komunikasi dua arah di dalam komunitas. De-
ngan demikian, akses dan partisipasi menjadi dua konsep kun-
ci yang saling melengkapi bagi media komunitas untuk dapat 
menciptakan komunikasi yang demokratis.

3. Akuntabilitas

Lalu bagaimana wujud akuntabilitas dalam institusi media? 
Vanessa Malila (2019) menjelaskan akuntabilitas sebagai 
proses memintai pertanggungjawaban kepada siapa saja yang 
berkuasa dalam membuat keputusan mengenai hajat hidup 
masyarakat untuk memperhitungkan keputusan dan tindak-
an mereka. Dalam kehidupan berdemokrasi, warga sejati-
nya menjadi pemegang kedaulatan atau kekuasaan dalam 
penyelenggaraan negara. Akan tetapi, kenyataannya, warga 
tidak memiliki cukup kuasa untuk mengubah kondisi kehi-
dupan mereka; alih-alih dipegang oleh warga, kekuatan ini 
dikendalikan oleh politisi, pemerintah dan struktur negara 
(Walker, McQuarrie, dan Lee 2015).

McQuail berpendapat bahwa media memiliki kewajiban 
melayani kepentingan publik dan memikul tanggung jawab 
sosial tertentu. Lebih jauh McQuail menjelaskan, “Bahwa me-
dia dapat dan semestinya bertanggung jawab atas kualitas, 
sarana, dan konsekuensi dari aktivitas penerbitannya kepa-
da masyarakat secara umum dan/atau kepentingan lain yang 
mungkin terpengaruh,” (McQuail, 2010: 562, dalam Tenor, 
2018). Dengan kata lain, media dapat dimintai pertanggung-
jawaban secara langsung dan tidak langsung oleh indivi-
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du dan masyarakat atas kualitas kinerjanya. Dalam hal ini, 
McQuail menekankan pentingnya membedakan akuntabilitas 
(accountability) dan tanggung jawab (responsibility). Tanggung 
jawab mengacu pada kewajiban dan harapan yang ditujukan 
kepada media, sementara akuntabilitas merujuk, terutama, 
pada proses-proses di mana media diminta untuk bertang-
gung jawab (McQuail, 2010). Dengan menjaga akuntabilitas, 
media dapat meningkatkan kredibilitas dan penghargaan 
terhadap media dan jurnalis (Sawant, 2003) di hadapan kon-
stituennya. Akuntabilitas media ditujukan di antaranya ke-
pada, audiens, penyumbang dana (sponsor), kontributor, ter-
masuk mereka yang menjadi subyek liputan dan organisasi/
komunitas yang terpengaruh dari pemberitaan tersebut, serta 
tentu saja masyarakat secara umum (McQuail, 2010).

Dalam penelitian ini, kami membagi akuntabilitas media 
ke dalam dua aspek. Aspek pertama mencakup proses pro-
duksi informasi. Aspek kedua mencakup proses produksi non-
informasi.

A. Aspek Proses Produksi Informasi

Kualitas produksi informasi sebuah media berkaitan erat de-
ngan metode yang diterapkan media tersebut. Metode-me-
tode ini meliputi panduan yang membantu media untuk dapat 
menjaga kualitas dan kredibilitas informasi yang dihasilkan. 
Jurnalisme adalah metode yang jamak digunakan institu-
si media dalam produksi informasi. Jurnalisme merupakan 
sebuah proses menulis berita yang dilakukan dengan prin-
sip-prinsip dan kode etik yang ketat. Menurut Kovach dan 
Rosenstiel, di akhir Abad Pertengahan, jurnalisme pada 
awalnya lahir dalam berita-berita berbentuk lagu dan cerita 
yang dinyanyikan oleh para pengamen keliling. Jurnalisme 
modern baru benar-benar muncul sekitar abad ke-17 saat 
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teknologi mesin cetak hadir (Kovach dan Rosenstiel, 2006: 
17). Dengan mesin tersebut, lembaran-lembaran berita dan 
pamflet dapat dicetak dengan kecepatan yang lebih tinggi, 
dalam jumlah yang lebih banyak, dan ongkos yang semakin 
sedikit (Kusumaningrat, 2015: 16), yang kemudian semakin 
menjangkau pembaca lebih luas.

Pada mulanya, jurnalisme diasosiasikan dengan infor-
masi yang bertebaran di masyarakat. Informasi yang lalu-
lalang ini kemudian dikonfirmasi kebenarannya lewat ber-
bagai macam praktik yang saat ini kita kenal dengan prin-
sip-prinsip jurnalisme. Tujuan utama jurnalisme adalah me-
nyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk 
mensejahterakan hajat hidup orang banyak. Informasi yang 
tidak akurat akan berbuntut pada penerimaan sikap dan peng-
ambilan keputusan masyarakat yang tidak tepat.

Dalam konteks penelitian ini, ada dua rujukan untuk me-
nilai proses produksi informasi atau kualitas jurnalistik me-
dia komunitas, yakni Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang diter-
bitkan Dewan Pers dan Sembilan Elemen Jurnalisme yang 
disusun Bill Kovach dan Tom Rosenstiel4. Menurut kami, ke-
dua rujukan tersebut sangat memadai untuk dijadikan tolok 
ukur kualitas informasi atau berita yang dihasilkan media 
komunitas.

Penilaian terhadap kualitas informasi penting dilakukan, 
sebab institusi media memiliki tanggung jawab kepada pub-
lik atas informasi yang dihasilkan. Tanggung jawab jurnalis 
dan media dilakukan, di antaranya melalui ketaatan terhadap 

4 Kesembilan elemen jurnalisme yakni, truth (kebenaran), loyalty (loyalitas/kesetiaan kepada 
warga), verification (disiplin verifikasi), independence (independensi), monitor of power/
watchdog (pemantau kekuasaan/anjing penjaga), journalism as a public forum (jurnalisme 
sebagai forum publik), engagement and relevant (menarik dan relevan), proportional and 
comprehensive news (proporsional dan komprehensif), dan jurnalisme harus bertumpu 
pada hati nurani (Kovach dan Rosenstiel, 2006).
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kode etik yang telah menjadi kesepakatan umum. Kode etik 
jurnalistik merupakan himpunan etika profesi kewartawanan 
yang menjadi panduan dalam melakukan aktivitas jurnalis-
tik. Tujuan dibuatnya kode etik ini adalah untuk mengimbangi 
kebebasan pers dengan hak asasi manusia serta hak publik 
dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, media harus 
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh warga dengan 
akurat serta mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebe-
basan pers dan hak asasi manusia.

Lantas bagaimana kaitan akuntabilitas dan proses produksi 
informasi media komunitas? Dalam sebuah studi, Tenor (2018) 
menjelaskan temuannya terkait dengan akuntabilitas media 
lokal dalam proses produksi informasi yang dilakukan oleh 
lembaga nonprofit atau nonprofesional. Ia menjelaskan bahwa 
para aktor dalam lembaga nonprofit atau nonprofesional ti-
dak menjadikan obyektivitas sebagai tujuan utama. Peminggir-
an obyektivitas yang dimaksud oleh Tenor adalah bagaimana 
para aktor-aktor media nonprofit atau nonprofesional memi-
lih untuk lebih fokus menjadi bagian dari komunitas dan ber-
kolaborasi dengan pemangku kepentingan, alih-alih menjadi 
media yang berjarak dengan subyek pemberitaannya. Para 
pegiat media lokal dalam studi Tenor menyadari bahwa prak-
tik jurnalistik yang mereka lakukan harus mendahulukan ke-
pentingan publik—perlu digarisbawahi bahwa kepentingan 
publik pada tingkat lokal berbeda dengan kepentingan pub-
lik yang menjadi orientasi media massa arus utama; antara 
“publik lokal” dengan “publik nasional”. Hal ini tidak lepas 
dari kesadaran para pegiat bahwa mereka memiliki beberapa 
keterbatasan baik secara pengetahuan, finansial, dan waktu 
sehingga tak cukup mampu menjangkau “publik nasional”. 

Dalam Sembilan Elemen Jurnalisme, pers memang semes-
tinya memprioritaskan kepentingan warga daripada kepen-
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tingan-kepentingan kelompok berkuasa. Praktik jurnalisme 
harus berpihak pada kepentingan publik atau mereka yang 
tak berkuasa. Informasi yang diproduksi harus membela ke-
manusiaan alih-alih pemerintah, swasta atau industri, sebab 
kepercayaan masyarakat merupakan sumber kredibilitas me-
dia yang harus dijaga (Kovach dan Rosenstiel, 2006: 59).

Meski demikian, peminggiran obyektivitas tidak melepas-
kan media komunitas dari tanggung jawabnya untuk menerap-
kan kode etik jurnalistik seperti verifikasi. Seorang jurnalis 
perlu melakukan pengecekan terhadap setiap informasi yang 
mereka dapatkan. Mereka harus memastikan bahwa apa yang 
akan ditulisnya memang benar-benar terjadi, yakni dengan 
cara melakukan verifikasi sebanyak mungkin. Hal ini bisa di-
lakukan dengan mencari banyak saksi, mengungkapkan se-
banyak mungkin sumber-sumber informasi yang ada, atau 
meminta komentar berbagai pihak yang berkepentingan ter-
kait dengan isu yang tertentu. Disiplin verifikasi inilah yang 
memisahkan jurnalisme dari bentuk komunikasi lain seper-
ti propaganda, iklan, fiksi, seni, atau hiburan (Kovach dan 
Rosenstiel, 2006: 87).

B. Aspek Proses Produksi Noninformasi

Akuntabilitas dalam aspek produksi noninformasi mencakup 
independensi (kebebasan pers) awak media dan organisasi 
media terkait. Menurut Sawant (2003), akuntabilitas dalam 
jurnalistik berkaitan erat dengan kebebasan pers. Kebebasan 
pers di sini tidak hanya soal bagaimana negara membatasi 
pers—yang itu terjadi di negara-negara bercorak otoriter, 
namun juga menyoal bagaimana pers dapat terbebas dari 
kelompok lain di luar negara. Definisi sempit tentang media 
“bebas” semacam itu menurut Sawant sengaja dibuat untuk 
menyesatkan dan mengalihkan perhatian dari kekuatan lain 
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nonpemerintah yang lebih nyata dan efektif membatasi ke-
bebasan media. Dengan kata lain, akuntabilitas media ber-
kaitan erat dengan independensi.

Sawant menjelaskan bahwa terdapat dua hal penting dalam 
akuntabilitas media selain aspek hukum dasar (terkait dengan 
proses produksi informasi), yakni regulasi internal lembaga 
dan independensi (2003: 21–22). Regulasi internal mencakup 
intervensi pemerintah dalam bentuk apapun. Akuntabilitas 
media harus dilakukan dengan mempertahankan aturan-
aturan internal, independensi, dan secara otonom memiliki 
badan pengawas yang difungsikan untuk memonitor media 
itu sendiri. Pengawasan terhadap media tersebut diwakili oleh 
elemen masyarakat dan aktor-aktor yang terlibat dalam me-
dia tersebut seperti pemilik/penerbit, editor/produser, dan re-
porter/jurnalis. Media harus berpartisipasi penuh dalam men-
jalankan fungsinya, dan hasil dari musyawarahnya harus me-
nanggung stigma yang berat dari pelatihan dan pengalaman 
para profesional (Sawant, 2003: 21).

Sementara itu, akuntabilitas juga dapat diukur dari ting-
kat independensi sebuah media (Sawant, 2003). Hal ini dapat 
kita lihat dari sikap media terhadap kekuasaan yang berasal 
dari pemerintah maupun swasta. Dalam aspek independensi, 
media harus terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik 
kekuasaan. Sawant menyatakan bahwa, “The mechanism has 
to ensure and promote media freedom by ensuring not only their 
independence but also that of their different constituents, from 
overt and covert and internal as well as external pressures.” 
(Sawant, 2003: 17). 
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Media harus terbebas dari kepentingan ekonomi. Artinya, 
media seharusnya tidak tergantung pada iklan, donor, atau 
sponsor, sehingga berpotensi merugikan publik. Media juga 
mestinya tidak terjebak menjadi media corong pemerintah 
yang justru malah bertentangan dengan nilai kebebasan pers. 
Selain bebas kepentingan, media juga harus memiliki kon-
stituen yang berbeda. Konstituen ini tidak hanya segelintir 
kelompok atau pihak-pihak tertentu. Media harus menjang-
kau semua kelompok dan tidak hanya memihak kelompok-
kelompok tertentu saja.

Maka, dapat dikatakan bahwa independensi dalam per-
spektif akuntabilitas media tidak hanya dimaknai sebagai si-
kap tidak berpihak atau netral—sebagaimana obyektif tidak 
berarti netral atas suatu isu. Akan tetapi, independensi sa-
ngat bergantung sejauh mana sikap tersebut bermanfaat bagi 
kepentingan publik, bukan negara atau kekuatan nonnega-
ra. Kovach dan Rosenstiel menekankan bahwa kemerdekaan 
pers berarti jurnalis harus menghindari arogansi, elitisme, 
isolasi, dan nihilisme. Kari Karppinen dan Hallvard Moe (2016: 
106) menjelaskan bahwa secara umum independensi adalah 
absennya kontrol dari pihak eksternal. Independensi media 
dimaknai sebagai kemampuan otonomi (self-government) yang 
menekankan terbebasnya sebuah institusi dari intervensi 
pihak luar serta dapat membuat keputusan yang tepat sesuai 
dengan prinsip yang dianutnya.
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Dengan paparan di atas, kami ingin menekankan bahwa da-
lam penciptaan ruang publik oleh media komunitas, diperlu-
kan tiga aspek (partisipasi, monitoring, akuntabilitas) seba-
gaimana dijelaskan di atas. Dengan pemenuhan ketiga aspek 
tersebut, media komunitas akan menjelma menjadi ruang 
publik (alternatif) yang sehat. Ketiga aspek tersebut tidak be-
kerja secara terpisah melainkan saling memengaruhi satu sa-
ma lain. Kerangka kerja penelitian ini dapat dipahami melalui 
bagan berikut ini:

gambar 2.2 Kerangka kerja penelitian

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan secara singkat bah-
wa partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan produksi me-
dia meningkatkan peluang untuk mewujudkan praktik moni-
torial citizenship; yaitu suatu bentuk keterlibatan publik di 
mana warga mengumpulkan informasi tentang hal-hal atau 
isu di sekitarnya yang menjadi kepentingan bersama demi 
memperbaiki taraf hidup komunitasnya (Graeff, 2019), atau 
pengawas kekuasaan (watchdog). Dengan adanya keterlibat-
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an warga sebagai watchdog secara aktif, mereka turut menjadi 
subyek yang terus menguji akuntabilitas media itu sendiri.

 
Melacak Jejak Kajian Media Komunitas:
Beberapa Studi Terdahulu

Kajian media komunitas di Indonesia memang terbilang lang-
ka. Tidak banyak akademisi yang menaruh perhatian pada 
eksistensi maupun dinamika media komunitas di Indone-
sia. Sejauh penelusuran kami, hanya beberapa studi menge-
nai subyek ini yang dapat diakses publik dengan mudah 
(Birowo, 2006, 2010; Maryani, 2011; Rachmiati, 2007). Combine 
Resource Institution menjadi salah satu institusi nonakade-
mis yang beberapa kali menerbitkan kajian, baik berupa ri-
set komprehensif maupun kumpulan tulisan dari para pakar 
maupun praktisi media komunitas. Oleh karena itu, penelitian 
ini, sekali lagi, bertujuan untuk memperkaya khasanah kaji-
an media komunitas di Indonesia. Namun sebelum lebih jauh, 
kami akan menyampaikan beberapa studi terdahulu dengan 
topik yang serupa atau berkaitan. Dengan meninjau studi-
studi terkait yang pernah dilakukan, kami berharap tidak 
mengulang apa yang sudah dibahas dalam penelitian lain se-
hingga dapat menempatkan penelitian ini dalam kerangka 
yang tepat.

Kejayaan media komunitas boleh dikatakan berlangsung 
pada dekade awal pascareformasi. Seiring dengan ditetap-
kannya UU Penyiaran Nomor 32/2002, di mana media ko-
munitas mendapat pijakan hukumnya, media komunitas 
tumbuh dengan subur dengan rupa televisi komunitas atau 
radio komunitas—yang terakhir, mendapat sorotan utama. 
Fenomena ini tampaknya menarik perhatian beberapa aka-
demisi untuk mendedahnya lebih dalam. Tema yang paling 
menonjol adalah korelasi antara media komunitas dan de-
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mokrasi. Rachmiatie (2007), misalnya, meneliti bagaimana 
radio komunitas mengeskalasi demokrasi komunikasi warga 
di akar rumput. Dengan mengangkat studi kasus dua radio 
komunitas di pedesaan Jawa Barat, Rachmiatie menemukan 
bahwa radio komunitas menjadi cermin ketidakpuasan war-
ga desa karena kepentingan dan kebutuhan informasinya ter-
abaikan oleh media massa arus utama, selain karena dido-
rong oleh perubahan politik pascareformasi. Kehadiran radio 
komunitas telah memberi kesempatan bagi warga untuk me-
ngemukakan pendapat, yang itu sulit didapatkan pada pe-
riode sebelumnya.

Serupa dengan Rachmiatie, Birowo (2010) juga memfo-
kuskan kajiannya pada radio komunitas. Hanya saja Birowo 
mengangkat studi kasus pada tiga media komunitas di Yogya-
karta. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa keberadaan 
radio komunitas di tiga desa telah mendorong keberagam-
an serta melawan tendensi radio komersial yang cenderung 
menyeragamkan audiensnya dan menganggap mereka seba-
gai konsumen semata. Radio komunitas mengakomodasi ke-
pentingan kelompok sosial marjinal dan mendorong mereka 
untuk masuk ke ruang publik. Dalam penelitian tersebut, 
Birowo menemukan bahwa radio komunitas dimanfaatkan se-
bagai wahana partisipasi dalam proses komunikasi sosial di 
level desa untuk menciptakan demokrasi akar rumput.

Selanjutnya Media dan Perubahan Sosial: Suara Perlawan-
an melalui Radio Komunitas (2010) oleh Eni Maryani. Studi 
ini lebih menekankan radio komunitas sebagai alat resisten-
si sosial atau advokasi. Dengan mengangkat studi kasus ra-
dio komunitas Angkringan di Desa Timbulharjo, Kabupaten 
Bantul, Yogyakarta, Maryani menjelaskan bagaimana warga 
Timbulharjo menggunakan media komunitas untuk menun-
tut hak-hak mereka sebagai warga.
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Terakhir adalah penelitian yang dilakukan Cendera Rizky 
Anugerah Bangun berjudul Citizen’s Voice on Local Cyber-
media BaleBengong. Kajian yang Bangun lakukan boleh jadi 
mendekati topik penelitian yang kami lakukan, yakni meng-
kaji hubungan antara media (berbasis-komunitas) dengan 
ruang publik. Dalam studinya, Bangun berusaha menjawab 
pertanyaan sejauh mana BaleBengong menjadi ruang publik 
ideal. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau sejumlah as-
pek seperti independensi, kredibilitas, penguatan komunitas 
dan forum publik. Dalam kesimpulannya, Bangun menyata-
kan bahwa BaleBengong sudah cukup menyediakan ruang 
publik bagi warga. 

Penelitian Bangun menjadi studi paling relevan bagi pe-
nelitian kami karena memuat dua hal. Pertama, penelitian 
tersebut menjadikan BaleBengong sebagai subyek riset. Ke-
dua menggunakan teori ruang publik sebagai kerangka kon-
septual. Akan tetapi, yang membedakan adalah Bangun le-
bih fokus pada praktik ‘jurnalisme warga’ ketimbang ‘media 
komunitas’; Bangun menggunakan istilah ‘local cyber media’, 
alih-alih media komunitas atau media warga untuk mende-
finisikan BaleBengong. Kemunculan jurnalisme warga lebih 
banyak diasosiasikan dengan masifnya perkembangan tekno-
logi dibandingkan perannya dalam menciptakan media komu-
nitas. Selain itu, Bangun juga belum menjelaskan aktivitas 
luring (offline) nonredaksi yang dilakukan oleh BaleBengong.

Setelah mencermati kajian-kajian sebelumnya, kami per-
caya bahwa penelitian ini akan dapat melengkapi dan mem-
perkaya kajian tentang media komunitas yang sudah ada. Di 
bab berikutnya kami akan menjelaskan metodologi penelitian 
yang kami gunakan.
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NUGROHO dkk. (2012) menyatakan salah satu tantangan ter-
besar saat melakukan penelitian mengenai industri media di 
Indonesia adalah minimnya ketersediaan data. Oleh karena 
itu, rancangan metodologi yang cermat dan praktis harus di-
rumuskan untuk mengatasi tantangan tersebut. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, bagian ini akan menjelaskan metodo-
logi dan strategi penelitian yang kami gunakan untuk menca-
pai tujuan penelitian ini.  

Bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menjelas-
kan dan mendiskusikan asumsi filosofis dan paradigma yang 
mendasari penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di bagi-
an sebelumnya. Bagian selanjutnya menjelaskan strategi dan 
desain penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai pemi-
lihan kasus dan metode pengumpulan serta analisis data. Ma-
salah reliabilitas, validitas, dan etika penelitian dibahas di ba-
gian tiga. 

Pendekatan Penelitian

Bagian awal dari laporan ini telah menekankan bahwa tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi media ko-
munitas, khususnya terkait penyediaan ruang publik, terha-
dap kehidupan warganya. Berangkat dari asumsi bahwa media 
komunitas mampu berperan sebagai ruang publik alterna-
tif (Habermas dalam Butsch, 2007: 4), penelitian ini melihat 
sejauh mana media komunitas dapat mendorong penguatan 
kapasitas warga atau komunitas dengan menyediakan ruang 
publik.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, kami menemukan 
bahwa pendekatan kualitatif interpretatif, sebagaimana yang 
disarankan oleh Denzin dan Lincoln (1994), merupakan pen-
dekatan yang sesuai. Pendekatan kualitatif berakar pada 
paradigma konstruktivis yang percaya bahwa pengetahuan 
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(knowledge) dan kebenaran (truth) adalah hasil konstruksi 
(Schwandt, 2015). Pendukung paradigma ini juga percaya 
bahwa realitas didefinisikan oleh pengalaman subyektif atas 
aktivitas kehidupan sehari-hari (Andrews, 2012). Lebih jauh, 
Berger dan Luckmann (1991) menyatakan bahwa sifat dan 
konstruksi pengetahuan diciptakan melalui interaksi antarse-
sama anggota masyarakat. Dengan berpegang pada keyakinan 
tersebut, pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian ini 
untuk mengumpulkan data secara kontekstual dan fleksibel, 
sekaligus memungkinkan dilakukannya eksplorasi atas sub-
yek yang kompleks atau minim data. Sayangnya, penekanan 
pada konteks subyektif di mana individu memaknai kebenar-
an menyebabkan pendekatan ini sulit direplikasi. Akibatnya, 
kesimpulan dari pendekatan ini bersifat relatif dan tidak di-
lakukan dalam kerangka generalisasi atas sebuah fenomena.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan un-
tuk memahami bagaimana media komunitas menciptakan 
pengetahuan dan memaknai kebenaran dari pengalaman-
pengalaman subyektif mereka dengan warga, sesama media 
komunitas lain, dan pemerintah. Dengan menerapkan para-
digma konstruktivis, pengetahuan mengenai bagaimana me-
dia komunitas berperan dalam penciptaan ruang publik bagi 
warganya dapat dirumuskan. 

Sebagaimana telah dijelaskan, penelitian ini tidak hendak 
melakukan generalisasi atas peran media komunitas di Indo-
nesia sebagai ruang publik, tetapi hendak menunjukkan bah-
wa peran tersebut memang ada, meskipun hanya dilakukan 
oleh beberapa media komunitas. Dengan demikian, kesimpul-
an dan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mendorong 
dilakukannya penelitian lanjutan di daerah atau negara yang 
berbeda.
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Berdasarkan pemahaman di atas, bagian berikut akan 
menjelaskan strategi dan desain penelitian yang kami guna-
kan.

 
Strategi dan Desain Penelitian: Studi Kasus

Saunders et al. (2009) berpendapat bahwa strategi penelitian 
yang jelas diperlukan untuk memastikan kredibilitas desain 
penelitian. Dalam hal ini, tujuan peneliti dan tujuan penelitian 
menentukan pilihan strategi penelitian yang cocok (Easterby-
Smith et al., 2012). Oleh karena itu, kami menggunakan pene-
litian studi kasus sebagai desain penelitiannya.

Terdapat beberapa pengertian penelitian studi kasus. Mi-
salnya, Stake (1995) mengatakan bahwa penelitian studi kasus 
bermaksud menyelidiki dan menganalisis kasus tunggal atau 
kolektif untuk menangkap kompleksitas obyek yang diteliti. 
Yin (2013) mendefinisikan penelitian studi kasus sebagai yang 
mencakup baik ruang lingkup dan fitur dari kasus tersebut ka-
rena menyangkut kedalaman fenomena dunia nyata, terutama 
ketika batas-batasnya belum tentu jelas. Ini adalah strategi 
penelitian yang dikembangkan dari berbagai analisis kasus 
untuk mencapai validitas dan reliabilitas penelitian studi ka-
sus. Dengan demikian, pengumpulan data terperinci dan men-
dalam dari berbagai sumber dapat diterapkan (Creswell, 2019).

Dalam rangka memahami bagaimana media komunitas 
berperan sebagai ruang publik, penelitian ini merancang stra-
tegi memilih kasus dan mengumpulkan data.

1. Pemilihan Kasus

Menentukan sumber yang tepat untuk sampel penelitian sa-
ngat penting untuk membangun teori selanjutnya dari pe-
nelitian studi kasus (Eisenhardt, 1989). Kriteria utama untuk 
pemilihan kasus harus didasarkan pada apa yang dapat ki-
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ta pelajari dari kasus tersebut (Stake, 1995, 2005). Dengan 
demikian, penelitian ini menerapkan pemilihan kasus berori-
entasi informasi, yang secara luas diterapkan dalam peneli-
tian studi kasus kualitatif dan bekerja pada sampel kecil un-
tuk memaksimalkan utilitas dari konten informasi yang di-
harapkan (Flyvbjerg, 2006).

Namun, menentukan subyek penelitian menjadi tantangan 
tersendiri. Ada beberapa alasan mengapa memilih subyek un-
tuk penelitian ini cukup sulit. Pertama, minimnya informasi 
mengenai keberadaan media komunitas. Media komunitas, 
sebagaimana karakternya, bersifat lokal dan berskala kecil. 
Umumnya, sebuah media komunitas hanya dikenal terbatas di 
wilayah mereka beroperasi. Paling luas, popularitasnya hanya 
setingkat provinsi. Jarang media komunitas, setidaknya di In-
donesia, yang dikenal sampai level nasional, sebagaimana hal-
nya media arus utama. Pun, data mengenai media komunitas 
terbatas.

Sejauh ini, media komunitas yang terdata dengan cukup 
baik hanya yang menggunakan platform radio dan televisi. 
Untuk bisa beroperasi, keduanya memerlukan izin khusus 
bersiaran dari otoritas berwenang, dalam hal ini Kemente-
rian Komunikasi dan Informatika, sehingga radio atau tele-
visi komunitas secara otomatis terdata. Meski demikian, da-
ta lembaga penyiaran komunitas yang ada di Kementerian 
Komunikasi dan Informatika juga tidak sepenuhnya meng-
gambarkan realita di lapangan. Mengingat sifatnya yang in-
formal, tidak sedikit media komunitas yang tak terdaftar 
atau tidak mendaftarkan diri kepada otoritas terkait. Hingga 
kini, kami belum menemukan data jumlah media komuni-
tas jenis cetak dan website atau daring (online). Keberadaan-
nya yang tersebar dan cenderung tak terjangkau radar (be-
low-the-radar), beragam, unik, ditambah lagi sifatnya yang 
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informal—sehingga mengabaikan aspek legal—dan berumur 
pendek, membuat pendataan media komunitas semakin sulit 
dilakukan (Voniati, Doudaki, & Carpentier, 2018).

Kedua, sulitnya menemukan literatur atau kajian menge-
nai subyek ini. Kajian media komunitas bisa dikatakan tidak 
cukup populer di Indonesia. Sebagaimana Voniati et al. (2018) 
katakan, bahwa media komunitas adalah salah satu entitas 
sosial yang sulit dijangkau, sehingga menjadi penghalang ba-
gi peneliti untuk mendalaminya. Mencari penelitian rujukan 
membutuhkan energi yang cukup besar, namun di sisi lain, 
kondisi ini membuat eksplorasi tema media komunitas ter-
buka lebih lebar. 

Berdasarkan hasil observasi, pengalaman berinteraksi de-
ngan berbagai media komunitas, dan tinjauan pustaka, kami 
memilih BaleBengong (www.balebengong.id) di Denpasar, Bali 
dan Warta Desa (www.wartadesa.net) di Pekalongan, Jawa Te-
ngah, sebagai kasus penelitian. Kedua media komunitas terse-
but dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya:

 
1. Berbasis media baru (Internet; website, media sosial, seba-

gai medium utama publikasi)
2. Sudah beroperasi minimal selama dua tahun
3. Melibatkan sedikitnya tiga orang
4. Memiliki konstituen spesifik berbasis geografis
5. Produksi dan distribusi informasi menjadi salah satu aktivi-

tas utama; produksi informasi dilakukan secara reguler
6. Tidak berorientasi profit atau mencari keuntungan berlebih
7. Tidak berafiliasi dengan negara, partai politik, maupun pe-

jabat publik; punya keterlibatan yang cukup intensif dalam 
masyarakat
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Adapun profil BaleBengong dan Warta Desa adalah sebagai 
berikut:

A. BaleBengong

BaleBengong merupakan portal media warga yang didirikan 
pada 26 Juli 2007. Media ini didirikan oleh beberapa pegiat 
blog (blogger), di antaranya Anton Muhajir, Luh De Suriyani 
dan Putu Mahendra Brawijaya. Pada mulanya, BaleBengong 
dikelola bersama oleh Bali Blogger Community (BBC) dan 
Sloka Institute. BBC berperan mengelola website sekaligus 
membuat program, sementara Sloka Institute lebih fokus pa-
da aspek editorial seperti penulisan, penyuntingan, dan pe-
latihan jurnalisme warga. Kelak BaleBengong dikelola seca-
ra mandiri dan terpisah dari Sloka Institute, namun tetap 
menumpang status badan hukum yayasan di bawah Sloka 
Institute.

Tujuan didirikannya media komunitas ini adalah mem-
beri ruang bagi warga, khususnya di Denpasar dan Bali pada 
umumnya, untuk mengabarkan hal-hal yang terjadi di sekitar 
mereka. BaleBengong tidak membatasi ruang dan memper-
silakan warga berkontribusi dengan beragam perspektif, pro 
maupun kontra atas suatu topik. Prinsip BaleBengong ada-
lah memberikan kesempatan pada tiap warga untuk menggu-
nakan sudut pandangnya sendiri dalam menulis. Sejak awal, 
mereka mendedikasikan diri sebagai ruang warga untuk, “Bi-
sa berbagi kabar... tentang cerita apa pun yang relevan dengan 
Denpasar atau Bali secara umum,” yang tidak melulu berupa 
kabar penting, namun bisa juga “kabar paling pribadi” yang 
tetap berdasar pada fakta dan kejujuran (fairness). Hal itu ter-
tera jelas di laman profil BaleBengong. Dengan alasan itu, 
BaleBengong menggunakan tagline “Media Warga berbagi Ce-
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rita”. Para pengelolanya pun melabeli Balebengong sebagai 
media jurnalisme warga. BaleBengong didirikan dengan tujuan 
memberdayakan warga pada aspek informasi. Warga didorong 
untuk tidak hanya menjadi obyek namun juga menjadi sub-
yek berita. Tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menja-
di produsen informasi. 

Bagi pengelola BaleBengong, obyektivitas dalam tulisan 
yang dibuat dianggap tidak terlalu penting selama berpegang 
pada fakta dan kejujuran. Sebaliknya, subyektifitas setiap pe-
nulis adalah sesuatu yang cukup penting. Selain menjadi ru-
ang ekspresi, media ini juga menjadi wahana advokasi bagi 
publik Bali. Beberapa isu penting yang pernah dan masih 
diberitakan di antaranya, reklamasi Teluk Benoa (Bali Tolak 
Reklamasi), pengurangan sampah plastik sekali pakai dan ke-
amanan digital. 

Saat penelitian ini dilakukan, BaleBengong dikelola oleh 
delapan orang. Anton Muhajir dan Luh De Suriyani berperan 
sebagai editor. Putu Mahendra sebagai perancang website. Iin 
Valentine sebagai staf kerja sama dan admin media sosial. Ada 
pun empat lainnya yang berlatar belakang keilmuan teknolo-
gi informasi (TI) membantu mengurus pemeliharaan website, 
termasuk bertanggung jawab apabila terjadi serangan maya 
alias peretasan. Pada 2019, jumlah kontributor BaleBengong 
yang terdaftar mencapai 600an orang, dengan sekitar 200an 
orang yang aktif menulis.

Sebagai media komunitas, aktivitas mereka tidak terbatas 
memproduksi dan mendistribusikan informasi atau berita. 
BaleBengong juga kerap menggelar kegiatan yang bersifat 
pemberdayaan (capacity building) seperti pelatihan menu-
lis untuk warga desa atau pelatihan jurnalisme warga, pela-
tihan keamanan digital atau kelas teknologi informasi, dan 
kegiatan lain yang bekerja sama dengan berbagai pihak, 
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termasuk LSM. Sejak 2016, BaleBengong juga menggelar aca-
ra rutin tahunan bertajuk Anugerah Jurnalisme Warga (AJW). 
Acara ini merupakan ruang apresiasi bagi kerja-kerja jurna-
listik yang dilakukan oleh warga biasa. Selain itu, sejak ber-
diri BaleBengong sudah meraih beberapa penghargaan di an-
taranya “Blog of the Year” pada Pesta Blogger 2009 dan peng-
hargaan dari Deutsche Welle, Jerman, sebagai “The Best of 
Online Activism”.

B. Warta Desa

Warta Desa merupakan media komunitas yang didirikan pada 
2016. Media ini dikelola oleh tiga orang yang sebelumnya me-
rupakan pegiat radio komunitas di Kabupaten Pekalongan, Ja-
wa Tengah, yakni Didiek Harahab (Merah Putih FM), Buono 
(Mandiri FM), dan Eva Abdullah Ajis (PPK Sragi FM). Meski 
mengelola stasiun radio masing-masing, ketiganya terhubung 
melalui Jaringan Radio Komunitas (JRK) Santri1, yang merupa-
kan asosiasi radio komunitas di wilayah Pekalongan. Embrio 
Warta Desa ada sejak ketiganya bersama rekan-rekan di JRK 
Santri secara bergotong royong menerbitkan koran dwiming-
guan yang diberi nama Media Komunitas. Menghidupi media 
cetak bukan perkara gampang bagi mereka. Didiek dan Eva 
bahkan harus menjual kendaraan pribadinya untuk membia-
yai usaha tersebut. Sekali terbit, mereka harus mengeluarkan 
uang sebesar Rp 3 juta. Akhirnya, koran itu pun hanya berusia 
tiga bulan.

Pada Mei 2016, Buono mengikuti lokakarya “Membuat 
Konten bagi Media Online Lokal” yang diselenggarakan oleh 

1 Menurut Buono, JRK Santri merujuk pada julukan Pekalongan sebagai Kota Santri. Tak 
ada catatan yang dapat melegitimasi pernyataan tersebut. Namun kami menduga pe-
nyematan kata santri merujuk pada banyaknya pondok pesantren yang tersebar di wi-
layah Pekalongan. Di Pekalongan, terdapat 44 pondok pesantren dengan jumlah santri 
mencapai 4.706 (Wikipedia). 
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Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Dari situlah ide 
untuk beralih medium dimulai. Buono bersama Didiek dan 
Eva kemudian memprakarsai berdirinya media komunitas 
berbasis daring yang kemudian diberi nama Warta Desa. Mo-
dal awal sebesar Rp 2 juta digunakan untuk membeli domain, 
menyewa hosting dan pemeliharaan website selama satu ta-
hun. Dibanding cetak, bagi mereka biaya mengelola media da-
ring jauh lebih murah. 

Peralihan medium dari radio, cetak, hingga daring, menun-
jukkan betapa ‘keras kepalanya’ para pendiri Warta Desa. Na-
mun, hal ini dapat dipahami jika kita mengetahui motif di 
balik usaha mempertahankan keberadaan media komunitas 
di Pekalongan. Dalam sebuah catatan, Buono menulis, “Wadah 
untuk menyuarakan aspirasi bagi warga Pekalongan masih 
minim. Minat warga untuk menceritakan apa yang terjadi 
di lingkungan sekitar juga masih rendah. Pun, ketika warga 
menyampaikan uneg-uneg mereka di koran maupun di web-
site resmi Kabupaten Pekalongan, lebih banyak yang tidak 
ditanggapi daripada yang diselesaikan. Berawal dari kondisi 
itulah, ide untuk membuat media komunitas di Pekalongan ini 
muncul,” (Buono, 2017). Pada 10 Desember 2016, Warta Desa 
menerbitkan berita pertamanya.

Konten yang disajikan oleh Warta Desa adalah infor-
masi dan peristiwa yang terjadi di sekitar Pekalongan—kelak 
mereka memperluas area liputannya hingga Batang dan Pe-
malang, kabupaten yang bersebelahan dengan Pekalongan. 
Rubrik yang ada meliputi hukum dan kriminal, pendidikan, 
sosial budaya, ekonomi, perempuan, olahraga, tempat wisa-
ta, teknologi dan opini warga. Rubrik Hukum dan Kriminal 
menjadi rubrik dengan pembaca terbanyak setiap harinya 
di Warta Desa. Tak hanya memberitakan kabar-kabar hari-
an, Warta Desa juga menjadi sarana advokasi untuk isu-isu 
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yang berdampak pada warga. Salah satunya adalah isu pem-
bangunan jalan tol yang melintasi Pekalongan pada seki-
tar 2017–2018. Pada masanya, isu ini mendapat perhatian 
yang cukup besar karena berdampak signifikan bagi warga 
di Pekalongan, terutama yang tinggal di dekat lokasi pemba-
ngunan. 

Warta Desa juga merangkum video kiriman warga mela-
lui kanal Warta Desa TV. Video yang merupakan kontribusi 
warga tersebut juga meliputi berbagai hal yang dialami warga, 
seperti berita tentang pentas seni, lomba warga, obyek wisata, 
sampai hal-hal lainnya. Sejak intensif memanfaatkan media 
sosial, dalam hal ini Facebook, Warta Desa juga membuat se-
macam rubrik di media sosial dengan menggunakan tagar 
#InfoWarga. Informasi yang biasanya berupa foto dan teks 
tersebut dikirim oleh warga melalui media sosial Warta Desa 
yang kemudian diunggah ulang. 

Dalam struktur kepengurusan, mereka mencoba meng-
adopsi susunan tim redaksi media pada umumya, meski de-
ngan keterbatasan. Didiek berperan sebagai pemimpin umum. 
Buono sebagai pemimpin redaksi sekaligus editor. Eva sebagai 
koordinator liputan. Pada awal beroperasi, ada tiga pewarta 
warga yang melakukan liputan di lapangan dan dibantu oleh 
tujuh kontributor dari beberapa kecamatan di Pekalongan. Na-
mun, kini tidak semuanya aktif karena sebagian disibukkan 
dengan pekerjaan utama masing-masing. Menurut Buono, ke-
terlibatan mereka di Warta Desa didorong oleh panggilan hati 
karena memang tak ada upah apapun bagi mereka yang ter-
libat. Bahkan untuk melakukan liputan lapangan, para pegiat 
menggunakan kocek pribadi.

Dalam rangka menaati regulasi media dan pers yang ber-
laku di Indonesia, Warta Desa didaftarkan sebagai badan 
hukum berbentuk yayasan. Dana yang digunakan untuk 
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mengurus badan hukum didapat dari donatur. Langkah ini 
dilakukan untuk mengantisipasi stigma media abal-abal yang 
kerap ditudingkan kepada media komunitas, hanya karena tak 
memiliki badan hukum.

Pada 2019, Warta Desa mendapat penghargaan Anugerah 
Jurnalisme Warga yang diselenggarakan oleh Balebengong un-
tuk kategori media warga berbasis daring.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan tiga meto-
de: observasi atau pengumpulan data website dan media sosi-
al, wawancara semi-terstruktur, dan data arsip. Pengumpulan 
data melalui beragam metode tersebut memungkinkan terse-
dianya bukti yang lebih kuat atas konstruk kunci yang sedang 
diselidiki.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yai-
tu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpul-
kan melalui analisis konten, wawancara dan observasi. Me-
lalui analisis konten kami ingin mendapatkan gambaran 
mengenai profil informasi yang diproduksi media komu-
nitas. Misalnya, apakah produksi informasi yang dilakukan 
oleh media komunitas sesuai dengan prinsip dan kode etik 
jurnalistik? Seberapa relevan informasi tersebut bagi warga 
di sekitarnya; dan seterusnya. Wawancara dilakukan untuk 
mengonfirmasi temuan-temuan pada tahap analisis konten 
serta mengelaborasi hal-hal yang tidak tampak pada produk 
informasi yang mereka hasilkan. Dengan mewawancarai pe-
giat media komunitas, kami berharap mendapatkan gambar-
an utuh bagaimana sebuah media komunitas bekerja; seperti 
apa proses dan dinamikanya. Wawancara dengan konstituen 
media komunitas, baik kontributor maupun pembaca, diha-
rapkan dapat memberi gambaran sejauh mana media komu-
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nitas berdampak terhadap mereka sebagai individu maupun 
kolektif, sebagai bagian dari masyarakat (publik).

Selanjutnya, data sekunder dikumpulkan melalui studi 
pustaka, seperti hasil penelitian dalam bentuk jurnal mau-
pun buku dan artikel/berita daring. Tujuannya mendapatkan 
gambaran mengenai studi media komunitas terdahulu. Na-
mun, karena keterbatasan literatur mengenai media komu-
nitas yang ada di Indonesia, penelitian ini juga merujuk ka-
jian-kajian yang pernah dilakukan di negara-negara lain. 
Eksplorasi yang dilakukan melalui studi pustaka meliputi ra-
gam konsep seputar media komunitas dan sebutannya yang 
lain (misal, media alternatif, media warga, dll.), hubungan 
antara media komunitas dengan ruang publik (public sphere), 
serta konsep-konsep seperti, partisipasi, monitoring (watch-
dog) dan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan media.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam dua tahap 
dengan menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu con-
tent analysis dan semi-structured interview. Berikut kami je-
laskan proses pengumpulan data tersebut.

A. Tahap 1: Analisis Konten

Pada tahap pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan 
analisis konten (content analysis) untuk memeriksa informasi 
yang diproduksi oleh media komunitas dengan mengacu pada 
Kode Etik Jurnalistik yang diterbitkan Dewan Pers. Pentingnya 
memeriksa standar jurnalistik media komunitas adalah untuk 
membuktikan sejauh mana media komunitas selaras dengan 
prinsip dan etika jurnalistik universal, sehingga menjadi kon-
tra-argumen atas tudingan bahwa media komunitas setara de-
ngan media yang memproduksi hoaks alias media abal-abal. 

Obyek dari analisis konten pada penelitian ini adalah 
informasi atau berita yang diproduksi oleh BaleBengong 
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(www.balebengong.id) dan Warta Desa (www.wartadesa.net) 
yang terbit pada periode Mei 2018 hingga April 2019. Lang-
kah pertama yang kami lakukan dalam tahap ini adalah me-
ngumpulkan seluruh konten yang telah diunggah dalam pe-
riode tersebut ke dalam sebuah data set yang kami buat. Se-
banyak 872 konten berhasil kami kumpulkan dari website 
Warta Desa dan 181 berita dari BaleBengong. Total jumlah be-
rita yang kami analisis adalah 1.053.

B. Tahap 2: Wawancara Semi-Terstruktur

Tahap berikutnya, penelitian dilanjutkan dengan pendekat-
an studi kasus (case study). Seperti yang sudah disampaikan 
di awal, tujuan tahap ini adalah mendalami temuan yang di-
hasilkan pada tahap pertama. Studi kasus dianggap cocok 
untuk menjelaskan segi kebermanfaatan media komunitas 
mengingat subyek penelitian memiliki karakter yang khas, 
bahkan di antara media komunitas itu sendiri.

Dalam tahap ini, data dikumpulkan dengan mengguna-
kan metode wawancara semi-terstruktur (semi-structured inter-
view). Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan penge-
lola media komunitas, kontributor, serta warga yang selama 
ini menjadikan media komunitas tersebut sebagai sumber 
informasi. Pertanyaan yang luas dan terbuka diterapkan un-
tuk membantu mengungkap dan mengumpulkan berbagai 
makna subyektif peserta dan menarik penjelasan yang lebih 
menyeluruh tentang pengalaman, pemikiran, ide, dan pen-
dapat peserta. Arti kebenaran dan realitas bersifat subyektif, 
bervariasi, dan berganda, sehingga data wawancara mengha-
silkan pandangan kompleks tentang makna yang muncul da-
lam penelitian (Creswell, 2019).

Sebelum wawancara dilakukan, kami menyusun daftar per-
tanyaan berdasarkan hasil analisis isi yang telah dilakukan 
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sebelumnya dan kerangka teoritis. Terdapat tiga pertanyaan 
utama yang akan diajukan kepada pendiri/pengelola; kontri-
butor/reporter media komunitas; dan warga penerima manfa-
at media tersebut. Adapun ketiga pertanyaan tersebut adalah 
sebagai berikut: 

1. Bagaimana media komunitas memantau kekuasaan?
2. Bagaimana media komunitas memfasilitasi forum publik bagi 

anggota komunitasnya?
3. Bagaimana media komunitas menjaga independensinya?

Masing-masing pertanyaan tersebut kemudian diturunkan 
menjadi beberapa sub-pertanyaan. Misalnya, pertanyaan “Ba-
gaimana media komunitas memantau kekuasaan?”, informan 
akan ditanyai pemahaman mereka tentang pengawasan keku-
asaan. Setelah itu, pertanyaan tentang strategi dan proses pe-
mantauan kekuasaan di tingkat lokal akan disampaikan, dan 
seterusnya. 

Untuk memeriksa apakah tujuan dan pertanyaan wawanca-
ra yang akan kami ajukan kepada BaleBengong dan Warta De-
sa dapat dipahami secara mudah, kami menguji coba daftar 
pertanyaan yang telah disusun kepada dua media komunitas 
yang lain. Secara umum, hasil uji coba wawancara berjalan 
lancar meski ada beberapa pertanyaan yang harus diubah 
narasinya agar tidak membingungkan informan. Setelah me-
lakukan beberapa perbaikan terhadap daftar pertanyaan 
wawancara, kami kemudian menghubungi BaleBengong dan 
Warta Desa untuk keperluan wawancara. Berdasarkan ha-
sil kesepakatan, wawancara bersama BaleBengong dilaku-
kan pada tanggal 9–13 September 2019 di sekretariatnya di 
Denpasar, Bali. Kemudian wawancara bersama Warta Desa 
dilakukan pada 19–23 September 2019 di kediaman Didiek 
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Harahab, di Desa Ketitanglor, Kabupaten Pekalongan, Jawa 
Tengah. Informan yang diwawancarai dipilih berdasarkan in-
tensitas keterlibatannya dengan media komunitas, yakni se-
bagai pendiri/pengelola, reporter/kontributor, dan warga yang 
menjadi pembaca aktif. Kami merekam wawancara tersebut 
untuk membantu dalam proses analisis. Setiap wawancara 
berlangsung antara 60–90 menit. Rekaman wawancara kemu-
dian diketik secara verbatim untuk memudahkan proses ana-
lisis.

Di bagian berikutnya kami akan menjelaskan perihal meto-
de analisis data. 

3. Metode Analisis Data

Secara umum, analisis data berarti “pencarian pola dalam 
data” (Neuman, 1997: 426). Ini artinya begitu suatu pola di-
identifikasi, ia ditafsirkan berdasarkan teori sosial atau la-
tar tempat terjadinya. Dengan demikian, peneliti kualitatif 
bergerak dari deskripsi peristiwa historis atau latar sosial ke 
interpretasi yang lebih umum. Bahkan, “tujuan akhir dari 
studi kasus ini adalah untuk mengungkap pola, menentukan 
makna, membuat kesimpulan dan membangun teori,” (Patton 
dan Applebaum, 2003: 67).

Dalam penelitian studi kasus, analisis data dilakukan ber-
samaan dengan pengumpulan data. Artinya, proses ana-
lisis data dilakukan sejak awal (Baxter dan Jack, 2008). Yin 
(2003) menyatakan bahwa proses analisis data terdiri dari 
“memeriksa, mengategorikan, menabulasi, menguji, atau 
menggabungkan kembali bukti kuantitatif dan kualitatif un-
tuk mengatasi proposisi awal penelitian,” (hal. 109). Lebih 
lanjut, Yin menyebutkan tiga strategi analitik umum untuk 
menganalisis bukti studi kasus, yaitu mengandalkan proposisi 
teoritis; memikirkan penjelasan saingan; dan mengembang-
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kan deskripsi kasus. Ia berpendapat bahwa salah satu dari 
strategi ini dapat digunakan dalam mempraktikkan lima tek-
nik khusus untuk menganalisis studi kasus: pencocokan pola, 
pengembangan penjelasan, analisis deret waktu, model logi-
ka, dan sintesis lintas kasus (Yin, 2003: 111–115).

Pengkodean data (data coding) adalah langkah penting 
dalam analisis konten. Selama proses ini, data ditinjau dan 
diberi label (Bryman, 2012). Sumber kode biasanya adalah 
data itu sendiri. Bahkan jika sistem pengkodean berasal dari 
kategori teoritis yang telah dikembangkan sebelumnya, kode-
kode ini dapat direvisi dan yang baru ditambahkan untuk 
menangkap data spesifik yang mewakili fenomena signifikan 
(Bryman, 2012).

Pengkodean data dilakukan terhadap seluruh data yang 
telah kami kumpulkan. Kami membaca dan mengategorikan 
berita yang dimuat berdasarkan standar kode etik jurnalis-
tik (KEJ) dengan membuat checklist apakah berita tersebut 
mengandung unsur-unsur KEJ atau tidak. Setiap berita yang 
diperiksa akan menemui prosedur yang sama. Selanjutnya, 
kami melakukan pengkodean data wawancara dengan cara 
membuat transkrip wawancara. Tercatat 183 lembar halaman 
transkrip wawancara telah kami produksi selama proses peng-
kodean ini. Transkrip wawancara ini kami perlakukan sebagai 
data mentah (raw data) untuk langkah analisis selanjutnya.

Setelah pengkodean, langkah selanjutnya adalah men-
sintesiskan kode ke dalam kategori atau tema. Reduksi data 
mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederha-
naan, abstrak, atau penggabungan kode (Krippendorff, 2013; 
Miles dan Huberman, 1994). Dipandu oleh kerangka teoritis, 
reduksi data dilakukan untuk mengubah nama kode dengan 
istilah yang lazim digunakan dalam teori, serta untuk meng-
klasifikasikan kode ke dalam beberapa kelompok terkait. 
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Proses klasifikasi atau pengelompokan juga digunakan un-
tuk mengelola data dengan membuat kategori dan subkategori. 
Reduksi data berlanjut sampai terjadi kejenuhan (saturation), 
yaitu, “ketika tidak ada data baru yang muncul” (Corbin & 
Strauss, 2008: 143).

 
Evaluasi Penelitian: Reliabilitas dan Validitas

Untuk menguji ketelitian penelitian, reliabilitas dan validitas 
dianggap sebagai kriteria paling signifikan. Beberapa ahli ber-
pendapat bahwa tanpa karakteristik ini, penelitian dianggap 
tidak berharga, fiksi, dan tidak berguna (Morse et al., 2002). 
Oleh karena perbedaan asumsi filosofis dengan pendekatan 
positivis, penelitian kualitatif, khususnya penelitian studi ka-
sus, telah dikritik karena kurangnya ketelitian (rigour) pene-
litian (Shenton, 2004).

Berbagai terminologi telah digunakan untuk mengatasi 
ketelitian penelitian. Sebagai contoh, Guba (1981) mengusul-
kan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfir-
mabilitas sebagai empat kriteria untuk mencapai kepercayaan 
penelitian. Yin (2013) mengemukakan gagasan tentang vali-
ditas (konstruk, internal, dan eksternal) dan reliabilitas se-
bagai kriteria untuk menguji kualitas penelitian sosial empi-
ris. Namun demikian, reliabilitas dan validitas adalah konsep 
yang diterima secara luas untuk menilai ketelitian dari setiap 
penelitian kualitatif (Gibbert et al., 2008; Morse et al., 2002), 
terlepas dari perdebatan apakah konsep tersebut sesuai da-
lam penelitian kualitatif (misalnya, Porter, 2007; Rolfe, 2006). 
Penelitian ini memastikan ketelitiannya dengan membanding-
kan proses yang sedang berlangsung dengan klaim pengeta-
huan alternatif (Sandberg, 2005).
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Dalam penelitian ini, membangun validitas—internal dan 
eksternal—dan keandalan keseluruhan diuji dengan berba-
gai cara. Untuk memastikan validitas konstruk, penelitian 
ini melakukan triangulasi berbagai metode seperti observasi, 
wawancara pribadi, dan analisis data arsip. Triangulasi di-
perkuat dengan mewawancarai berbagai informan dengan 
berbagai latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi un-
tuk memungkinkan verifikasi berdasarkan sudut pandang 
dan pengalaman individu (Shenton, 2004). Untuk menguatkan 
temuan penelitian, tidak hanya pengelola media komunitas 
dan reporter/kontributor yang diwawancarai, tetapi data juga 
dikumpulkan dari website resmi dan media sosial kedua 
media komunitas tersebut untuk diteliti dan dianalisis.

Setelah menjelaskan metodologi penelitian yang kami gu-
nakan, pada bab-bab selanjutnya kami akan memaparkan te-
muan dari penelitian ini.
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Media di Indonesia

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 menjadi momentum penting 
bagi perkembangan media dan pers di Indonesia. Sudah jadi 
rahasia umum bahwa di bawah kekuasaan Orde Baru, kebe-
basan pers hampir menjadi mitos. Kegiatan bermedia diatur 
sedemikian ketat lewat sejumlah perangkat regulasi dengan 
tujuan agar media tunduk pada agenda politik penguasa.

Pemberedelan media oleh pemerintah menjadi hal yang 
lumrah pada masa itu. Pemberedelan terhadap media sudah 
terjadi sejak 1970an, namun ‘penertiban’ aktivitas media dan 
pers menguat ketika pemerintah Orde Baru mengesahkan UU 
Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 
1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Pemerintah 
mengubah beberapa istilah dalam undang-undang tersebut 
agar selaras dengan semangat ideologi pembangunan Orde 
Baru, sekaligus menegaskan perbedaan dirinya dengan Orde 
Lama yang sosialistik dan bernuansa perjuangan. Dalam re-
gulasi pengganti tersebut, beberapa istilah diganti, misalnya 
‘alat revolusi’ diganti menjadi ‘alat Perjuangan Nasional’; ‘alat 
penggerak massa’ diubah menjadi ‘alat Penggerak Pemba-
ngunan Nasional’; ‘pengawal revolusi’ diganti dengan ‘penga-
wal ideologi Pancasila’; ‘Pers Sosialis Pancasila’ menjadi ‘Pers 
Pancasila’; dan lain sebagainya (lihat Hill, 2011).

Dengan mengubah istilah-istilah tersebut, Soeharto seba-
gai penguasa ingin menghilangkan warisan-warisan Soekarno 
yang cenderung berideologi kiri. Melalui Departemen Pene-
rangan, Orde Baru melancarkan intervensinya terhadap segala 
macam aktivitas media dan pers. Daniel Dakhidae menyebut 
Departemen Penerangan sebagai “titik pusat dari perwujudan 
gagasan ideologi sekaligus aksi represi aparat pemerintah le-
bih dibandingkan departemen manapun” (dalam Hill, 2011). 
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Melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), Pemerintah 
Orde Baru mengontrol media dan pers di Indonesia.

Tatkala Orde Baru tumbang, seketika itu juga segala pe-
rangkat regulasi yang menjadi momok kebebasan pers di-
reformasi. Departemen Penerangan dibubarkan, SIUPP diha-
puskan dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan 
untuk menggantikan UU Pers sebelumnya dengan cita-cita 
menciptakan ekosistem pers yang lebih bebas. Tiga tahun 
kemudian, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di-
tetapkan untuk menggantikan UU Nomor 24 Tahun 1997. Dua 
paket regulasi ini disebut-sebut sebagai produk terbaik pas-
careformasi karena menjadi modal bagi kebebasan pers di 
Indonesia.

Setelah hambatan-hambatan kebebasan media dan pers di-
hilangkan, industri media berkembang dengan cukup pesat. 
Media cetak, misalnya, tumbuh bak jamur di musim hujan. 
Kristiawan mencatat, jumlah media cetak meningkat drastis 
dari sekitar 300 pada 1997 menjadi sekitar 1.900 pada 2001 (da-
lam Siregar, 2014). Pun demikian dengan media penyiaran. 
Izin untuk lebih dari 900 radio komersial dan lima televisi ko-
mersial terbit sejak 1998 hingga 2002 (Lim, 2012).

Namun, sebagian pihak menilai reformasi di bidang pers 
dan media masih setengah hati. UU Pers yang digadang-
gadang sebagai produk terbaik reformasi dianggap hanya 
menjadi manifestasi kepentingan pasar, yang di masa Orde 
Baru harus berjuang keras untuk dapat memaksimalkan aku-
mulasi modalnya. Regulasi yang baru dianggap hanya me-
mindahkan penguasaan pers dari tangan penguasa kepada 
pengusaha (Rachmiatie, 2007). Amir Effendi Siregar (2014) 
menjelaskan bahwa yang kemudian terjadi adalah “Berpindah-
nya kontrol yang terpusat oleh negara sebagai ciri negara 
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otoriter ke dalam pelukan modal lewat pasar bebas yang ti-
dak terkontrol, yang dapat melahirkan otoritarianisme dalam 
bentuk baru, yakni otoritarianisme kapital yang pada giliran-
nya dapat membunuh demokrasi.” Alih-alih melahirkan kebe-
ragaman kepemilikan (diversity of ownership), media malah se-
makin terkonsentrasi di bawah kendali segelintir pengusaha 
atau oligark media. Alih-alih menciptakan keberagaman kon-
ten (diversity of content), media malah berlomba memproduk-
si tayangan seragam yang dianggap lebih menjual dan menda-
tangkan lebih banyak uang. 

Beberapa kajian termutakhir mengenai peta kepemilik-
an media di Indonesia membuktikan bahwa hampir seluruh 
media yang beroperasi di Indonesia saat ini dikuasai hanya 
oleh segelintir pengusaha. Merlyna Lim (2011) menyebut 
bahwa ada 13 konglomerat yang menguasai industri media 
di Indonesia. Yanuar Nugroho, Dinita Putri dan Shita Laksmi 
(2012) menyebut ada 12 pengusaha yang bermain dalam in-
dustri media di Indonesia. Ignatius Haryanto (dalam Sen dan 
Hill, 2011) menyebut ada sembilan kelompok yang menguasai 
media di Indonesia. Sementara Ross Tapsell (2017, edisi Baha-
sa Indonesia terbit 2018) mengidentifikasi delapan konglome-
rat yang menguasai industri media digital di Indonesia.

penelitian tahun 
terbit peneliti

jumlah 
pemilik 
media

daftar kelompok
pemilik media

The League 
of Thirteen: 
Media Con-
centration in 
Indonesia

2012 Merlyna 
Lim

13 1. MNC Group
2. Mahaka Media 

Group
3. Kompas Gramedia 

Group
4. Jawa Pos Group
5. Media Bali Post 

Group (KMB)
6. Elang Mahkota 

Teknologi (EMTEK)
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penelitian tahun 
terbit peneliti

jumlah 
pemilik 
media

daftar kelompok
pemilik media

7. Lippo Group / 
Beritasatu Media 
Holding

8. Visi Media Asia
9. Femina Group 
10. Media Group
11. Mugi Reka Abadi 

(MRA) Group
12. CT Corp
13. TVRI dan RRI

Media owner-
ship and its
implications 
for journalists
and journal-
ism in Indo-
nesia

2011 Ignatius 
Haryanto

9 1. MNC Group
2. Mahaka Media 

Group
3. Kompas Gramedia 

Group
4. Jawa Pos Group 
5. Visi Media Asia
6. Femina Group 
7. Mugi Reka Abadi 

(MRA) Group
8. Lippo Group / Berita-

satu Media Holding
9. Media Bali Post 

Group (KMB)

Memetakan 
Lanskap In-
dustri Media 
Kontemporer 
di Indonesia

2012 
(2013)

Yanuar 
Nugroho, 
Dinita 
Putri, 
dan Shita 
Laksmi

12 1. MNC Group
2. Mahaka Media 

Group
3. Kompas Gramedia 

Group 
4. Jawa Pos Group 
5. Elang Mahkota Te-

knologi (EMTEK)
6. Visi Media Asia
7. Femina Group 
8. Media Group
9. Mugi Reka Abadi 

(MRA) Group
10. CT Corp
11. Beritasatu Media 

Holding
12. Tempo Inti Media
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penelitian tahun 
terbit peneliti

jumlah 
pemilik 
media

daftar kelompok
pemilik media

Media Power 
in Indonesia: 
Oligarchs, 
Citizens, and 
the Digital 
Revolution

2017 Ross 
Tapsell

8 1. MNC Group
2. Kompas Gramedia 

Group
3. Jawa Pos Group
4. Elang Mahkota Te-

knologi (EMTEK)
5. Visi Media Asia
6. Media Group 
7. CT Corp
8. Beritasatu Media 

Holding

tabel 4.1 Daftar penelitian peta kepemilikan media di Indonesia
(diolah dari berbagai sumber)

Implikasinya, oligopoli media terjadi, dan situasi ini 
mengancam hak warga negara atas informasi karena media 
berbasis industri lebih mengedepankan profit ketimbang ke-
maslahatan publik. Selain itu, tidak sedikit pemilik media 
yang berafiliasi dengan kelompok politik tertentu yang ber-
dampak pada munculnya media-media partisan. Para pemi-
lik media yang menjadi politisi memanfaatkan media-media 
tersebut untuk tujuan kekuasaan (Nugroho dkk., 2012).

Dengan ekosistem semacam itu, posisi warga dalam lan-
skap media sebetulnya tidak banyak berubah. Di bawah Orde 
Baru, warga menjadi konsumen informasi yang sarat propa-
ganda penguasa otoriter melalui media yang dikontrol penuh. 
Sementara di era reformasi, meski kontrol penguasa jauh ber-
kurang, warga diposisikan sebagai konsumen informasi dan 
hiburan yang sarat kepentingan-kepentingan bisnis, yang ber-
orientasi pada keuntungan belaka. Hak warga akan informasi 
atau tayangan bermutu dan mendidik dikalahkan oleh kepen-
tingan modal.
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Henry Subiakto (2011) berpendapat, faktor lenyapnya ke-
pentingan warga dalam lanskap media di Indonesia pasca-
reformasi adalah karena lemahnya posisi masyarakat sipil 
dalam relasinya dengan pemerintah dan industri. Menurut-
nya, masyarakat sipil lebih banyak berperan di level wacana, 
namun pada level interpretasi dan implementasi pemerintah 
dan industri lebih mendominasi. Maka, tidak heran jika peng-
ejawantahan dari UU Pers dan UU Penyiaran lebih mengikuti 
kepentingan bisnis ketimbang publik.

Akan tetapi di sisi lain, meski terlepas dari soalan regulasi 
tersebut, aktivitas bermedia masyarakat sipil atau warga juga 
tumbuh dan mewujud dalam bentuk lain, di antaranya media 
komunitas. Kemudahan akses terhadap teknologi dan kesa-
daran akan pentingnya bermedia memunculkan prakarsa me-
dia berbasis-komunitas di seantero Indonesia.

Media Komunitas di Indonesia

Media komunitas bermunculan terutama sejak disahkannya 
UU 32/2002 tentang Penyiaran. Dalam undang-undang terse-
but, media komunitas dipresentasikan sebagai lembaga pe-
nyiaran komunitas (LPK), melengkapi dua jenis penyiaran 
lainnya, yakni lembaga penyiaran publik (LPP) dan lemba-
ga penyiaran swasta (LPS)1. Regulasi tersebut bisa dikatakan 
menjadi penanda pengakuan terhadap keberadaan media ko-
munitas. Sebab sebelumnya tak ada satu pun regulasi yang 
memayungi atau memberi tempat bagi keberadaan media 
komunitas. Akan tetapi, karena UU Penyiaran hanya mengatur 

1 Pihak Pemerintah waktu itu sempat menolak kategori Lembaga Penyiaran Komunitas 
sebagaimana yang dirumuskan dalam RUU Penyiaran. Menurut Pemerintah, mengingat 
geografis dan demografis Indonesia yang beragam (suku, agama, budaya/adat istiadat, 
tingkat pendidikan, dan lain sebagainya), maka terbuka kemungkinan setiap komunitas 
merasa berhak mendirikan Lembaga Penyiaran Komunitas, sehingga dapat berdampak 
pada pemborosan penggunaan spektrum frekuensi radio (Darmanto, dalam Ramdojo 
dan Haryanto, 2009). 
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media yang menggunakan frekuensi, maka hanya dua me-
dia yang terakomodasi, yakni radio komunitas dan televisi 
komunitas.

Keberadaan media komunitas di Indonesia diperkirakan 
sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Menurut Darmanto, 
radio siaran pertama di Hindia Belanda adalah Bataviase 
Radiovereniging (BRV). Radio ini mengudara pertama kali 
pada 25 Juni 1925. BRV dianggap membawa semangat media 
komunitas karena dikelola secara gotong royong oleh ang-
gotanya. Di Surakarta, pada 1 April 1933 berdiri Solose Ra-
diovereniging (SRV) yang biaya pengadaan pemancar dan 
operasional siarannya dihimpun dari anggota. Di periode 
yang hampir bersamaan, muncul perkumpulan orang-orang 
yang ingin mendirikan radio siaran bernama Mataramese Ve-
reniging Radio Omroep (MAVRO). Selain yang disebut, me-
dia berplatform radio yang dikelola secara kolektif oleh ko-
munitas juga muncul di Bandung, Garut, Cirebon, Semarang, 
Semarang, Surabaya dan beberapa daerah di luar Pulau Ja-
wa pada periode yang hampir bersamaan (Darmanto, dalam 
Ramdojo & Haryanto, 2009). 

 Sumber lain menyebutkan media komunitas berplatform 
radio hadir di Yogyakarta pada dekade 1970an (Maryani, 
2011). Namun saat itu, situasi tidak memungkinkan media ko-
munitas untuk tumbuh dan berkembang akibat regulasi pe-
nerbitan dan penyiaran yang sangat ketat. Sejak diterbitkan-
nya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang 
Radio Siaran Non Pemerintah, radio hanya terbagi menjadi 
dua kategori, yakni Radio Pemerintah (baik Radio Repub-
lik Indonesia [pusat] atau Radio Siaran Pemerintah Daerah 
[RSPD]) dan radio siaran nonpemerintah atau radio swasta. 
Radio yang berada di luar dua kategori itu dianggap dan kerap 
dilabeli sebagai ‘radio gelap’ alias radio ilegal. Baru setelah 
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reformasi, tepatnya setelah disahkannya UU 32/2002, media 
komunitas muncul ke permukaan dan mulai diakui keber-
adaannya.

Pada 2003, berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah (KPID) Jawa Barat, jumlah media komunitas ber-
platform radio mencapai 500 stasiun di seluruh Indonesia. Se-
mentara Bank Dunia menyebutkan jumlah radio komunitas 
di Indonesia pada 2005 mencapai 630 stasiun, yang tersebar 
di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tengga-
ra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua 
(Maryani, 2011). Pada 2006, jumlahnya mencapai 700 stasiun, 
namun pada 2009 jumlahnya merosot menjadi hanya 372 sta-
siun radio (Nugroho dkk., 2012). Data terakhir, pada tahun 
2017, menurut Sinam M. Sutarno, Ketua Jaringan Radio Komu-
nitas di Indonesia (JRKI), ada 1.000 radio komunitas di In-
donesia berdasarkan data permohonan izin yang masuk ke 
Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Radio memang menjadi platform populer di kalangan 
media komunitas di Indonesia, sebab selain biaya operasio-
nalnya yang relatif terjangkau, radio sudah diatur dalam re-
gulasi, sehingga lebih aman dari segi legalitas. Sebaliknya, 
platform televisi tidak cukup populer, selain karena biaya 
produksi yang tinggi, kanal yang disediakan juga tidak ba-
nyak. Dari 14 kanal yang tersedia di satu wilayah, 10 kanal 
digunakan untuk media nasional, satu untuk TVRI, dan dua 
untuk simulasi digital. Hanya satu kanal tersisa untuk televi-
si lokal—yang meliputi stasiun televisi swasta lokal dan stasiun 
televisi komunitas (KPI, 2008: 15, dalam Nugroho dkk., 2012). 
Implikasinya, televisi komunitas mesti bersaing dengan televi-
si lokal komersial/swasta untuk mendapatkan kanal yang ter-
sisa. Pertumbuhan media komunitas pasang surut dari wak-
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tu ke waktu. Sejauh ini, belum ada angka pasti jumlah media 
komunitas—dari berbagai platform—di Indonesia. Tidak ada-
nya pihak yang secara khusus memantau dan mendata media 
komunitas menjadi salah satu faktornya. Faktor lainnya kare-
na media komunitas muncul dan hilang dengan cepat, sehing-
ga sulit mendapatkan data media komunitas dengan akurat.

Namun, kehadiran internet telah mengubah peta media 
di Indonesia, termasuk media komunitas. Televisi komuni-
tas, misalnya, tak lagi dipusingkan dengan alokasi frekuensi 
yang hampir nihil atau biaya perizinan yang besar. Televi-
si komunitas kini bisa memanfaatkan website berbagi video 
seperti YouTube untuk mendistribusikan konten-konten yang 
mereka produksi2. Begitu pun dengan radio komunitas. De-
ngan memanfaatkan fitur streaming, radio komunitas kini 
bisa menyebarkan kontennya seluas mungkin, tanpa perlu 
khawatir batasan jangkauan siar atau sweeping otoritas. Seba-
gian media komunitas memilih membuat website dan me-
nyebarkan informasinya melalui artikel yang diolah dengan 
pendekatan jurnalistik. 

Proses transisi dari analog menuju digital dialami hampir 
semua media komunitas dalam dua dekade terakhir. Sela-
in alasan praktis seperti yang sudah disebut di atas, media 
komunitas juga dituntut untuk menyesuaikan dengan po-
la konsumsi informasi masyarakat. Semakin terjangkaunya 
perangkat dan akses terhadap internet membuat konsum-
si informasi bergeser dari media-media seperti koran, ma-
jalah, radio atau televisi, ke internet atau media online. Da-
lam survei yang dilakukan oleh IDN Research Institute3 pada 

2 Media komunitas GrabagTV adalah salah satu televisi komunitas pelopor di Indonesia. 
GrabagTV kini memanfaatkan media digital untuk mendistribusikan konten-kontennya. 
Lihat https://www.youtube.com/c/GrabagTV 

3  “IMR 2019: 5 Fakta Perubahan Pola Konsumsi Media Millenial”, https://www.idntimes.com/
tech/trend/bayu/survei-ims-2019-5-fakta-perubahan-pola-konsumsi-media-millennial/5, 
diakses pada 10 Agustus 2020.
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2019, terungkap bahwa di kalangan generasi milenial4 (orang 
yang lahir pada rentang awal 1980an hingga awal 2000an), me-
dia daring mulai menggeser keberadaan kanal informasi se-
perti surat kabar dan radio. Sebanyak 55 persen dari mereka 
menjadikan media daring sebagai sumber informasi. Media 
daring hanya kalah populer dari televisi yang mencapai 97 
persen. Sementara radio, koran, tabloid dan majalah hanya 
diakses oleh 16 persen, 13 persen, 4 persen dan 3 persen.

Kejayaan televisi memang belum tergantikan sebab diban-
ding platform lain hanya televisi yang dapat diakses nyaris 
merata oleh masyarakat Indonesia. Dari 55 persen yang meng-
akses media daring, sebanyak 70,4 persen mengaksesnya un-
tuk mengetahui informasi terkini. Tingginya akses melalui 
internet dipengaruhi beberapa faktor seperti kemudahan ak-
ses karena dapat dilakukan hampir kapanpun dan di mana-
pun; kemungkinan multi-tasking; dan kecepatan informasi. 
Fakta ini didukung oleh penetrasi pengguna internet yang ki-
an menanjak setiap tahunnya. Dalam catatan Asosiasi Penye-
dia Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indo-
nesia naik dari 132 juta jiwa pada 2016, menjadi 143 juta jiwa 
pada 2017, dan 171 juta jiwa pada 2018.

Kondisi inilah yang membuat media komunitas mau tak 
mau harus beradaptasi agar kehadirannya tetap relevan. Akan 
tetapi, proses adaptasi bagi sebagian media komunitas juga ti-
dak mudah. Sebagian media komunitas mampu beradaptasi 
dengan baik, sementara sebagian lainnya harus berjuang ke-
ras untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Sebab tak 
bisa dimungkiri, kesenjangan teknologi masih terjadi baik 
dari segi penguasaan teknologi maupun ketersediaan akses 

4 Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2018, 
dari total populasi Indonesia sebesar 265 juta jiwa, jumlah penduduk berusia 20 sampai 
35 tahun, yang terklasifikasi sebagai generasi milenial, berjumlah 63 juta jiwa. Dalam 
banyak proyeksinya, pemerintah kerap menjadikan kelompok usia ini sebagai penggerak 
ekonomi masa kini dan masa depan dibanding kelompok usia lain. 



terhadap infrastruktur dan jaringan internet (Birowo, dkk., 
2016).

Sayangnya, saat riset ini dilakukan belum ada data ten-
tang jumlah media komunitas berbasis internet yang dapat 
dijadikan rujukan. Untuk dapat melakukan pemetaan media 
komunitas pun butuh waktu, tenaga dan biaya yang tidak 
sedikit. Combine Resource Institution dan BaleBengong per-
nah mencoba melakukan survei media komunitas, terutama 
yang berbasis internet, pada 2019. Survei dilakukan secara se-
derhana dengan memanfaatkan salah satu layanan formulir 
digital. Dari survei kecil yang dilakukan secara daring itu, 
terdapat 46 submisi dari pihak yang menganggap diri sebagai 
media warga atau komunitas. Tentu saja angka tersebut tidak 
dapat menggambarkan realita keberadaan media komunitas, 
namun setidaknya dapat menjadi ilustrasi kehadiran media 
komunitas berbasis internet di Indonesia. 

Di bab selanjutnya kami akan mepaparkan temuan dari pe-
nelitian ini.
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TUJUAN dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana keha-
diran media komunitas memberi dampak terhadap kehidupan 
warga di sekitarnya, terutama pada aspek penyediaan ruang 
publik. Ruang publik dibayangkan sebagai sebuah ranah yang 
dihadirkan untuk dapat menaungi berbagai gagasan yang 
bersumber dari khalayak untuk kemudian didiskusikan hing-
ga akhirnya menjadi sebuah opini publik. Hanya saja, di era 
gelombang besar informasi, ruang publik dan kebebasan 
berpendapat kerap disalahartikan sehingga menimbulkan 
hal-hal yang kontraproduktif terhadap penguatan demokrasi. 
Penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan akses terhadap 
ruang publik memicu gelombang disinformasi dan misinfor-
masi. Untuk mengantisipasinya, dibutuhkan sebuah metode 
agar kebebasan tersebut tidak malah merusak upaya pengu-
atan demokrasi, salah satunya adalah pendekatan jurnalistik.

Meski demikian, jurnalisme bukan tanpa tantangan. Be-
lakangan banyak pihak mengklaim sebagai jurnalis—orang 
yang menerapkan praktik jurnalistik. Akan tetapi jika ditela-
ah, produk yang dihasilkannya jauh dari kaidah jurnalisme. 
Hargreaves (2005) menyebutnya sebagai jurnalisme sampah 
(junk journalism), yakni jurnalisme yang hanya mengedepan-
kan konten yang bombastis dan sensasional (clickbait), namun 
mengabaikan apa yang penting dari serakan peristiwa yang 
terjadi setiap harinya (hal. 2). Buntutnya, kepercayaan publik 
terhadap media massa kian menurun. Boleh saja tidak perca-
ya terhadap jurnalis, tetapi kepercayaan terhadap jurnalisme 
harus tetap dirawat. Sebab bagaimana pun, jurnalisme me-
miliki kaidah dan prinsip yang sudah teruji—meski dengan 
berbagai modifikasi—berdekade lamanya. Sejauh ini, jurnalis-
me barangkali menjadi satu-satunya perangkat yang dapat me-
mastikan kualitas sebuah informasi. 
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Media komunitas sebagai entitas pers sudah semestinya 
taat pada jurnalisme. Ada beberapa alasan pentingnya mele-
katkan jurnalisme pada media komunitas dalam peneliti-
an ini. Pertama, meski berfungsi sebagai wahana kebebasan 
berekspresi, media komunitas tetap harus memiliki kode etik 
untuk menghindari penyalahgunaan, seperti media penyebar 
kebencian atau propaganda sektarian. Kebebasan bereks-
presi pada media komunitas mesti diletakkan dalam kori-
dor hukum, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. 
Oleh karena itu, perlu melihat sejauh mana media komuni-
tas mengadopsi nilai-nilai dalam jurnalisme dan kode etik 
jurnalistik yang berlaku. Kedua, akibat merebaknya misin-
formasi dan disinformasi, secara umum kepercayaan publik 
terhadap media nonarus utama—termasuk media komuni-
tas—semakin terkikis. Oleh sebab itu, penting bagi media ko-
munitas untuk membuktikan kepada khalayak bahwa media 
komunitas tidak memproduksi atau mendistribusikan hoaks 
dan masih bertahan dengan pendiriannya sebagai media 
pemberdayaan. 

Pada bagian berikutnya, kami akan memaparkan hasil ana-
lisis isi terhadap informasi/berita yang diproduksi oleh dua 
media komunitas dalam penelitian ini. Kemudian dilanjut 
dengan analisis terhadap subyek penelitian berdasarkan ke-
rangka kerja yang disampaikan di awal.

Media Komunitas Membuat Berita

Pada bagian pertama, kami melakukan telaah isi terhadap 
konten atau berita yang diproduksi oleh media komunitas me-
lalui kacamata Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang diterbitkan 
Dewan Pers. KEJ digunakan sebagai landasan umum dan pa-
rameter untuk melihat bagaimana praktik jurnalisme yang 
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dilakukan oleh media komunitas dan sejauh mana konten 
yang mereka produksi memiliki kualitas dan dapat dipercaya.

Pada dasarnya, penerapan KEJ wajib dilakukan oleh setiap 
institusi media dan aktor-aktor yang menggunakan jurnalisme 
sebagai pendekatan dalam memproduksi informasi. KEJ 
merupakan pedoman yang diketahui dan disepakati oleh 
insan pers di Indonesia. KEJ dipilih sebagai alat ukur karena 
merupakan pedoman utama bagi pewarta dalam mencari, 
meliput, dan menulis berita. Selain itu, pedoman-pedoman 
yang terdapat di dalam KEJ juga dianggap lengkap untuk 
mendedah suatu berita yang memuat beragam isu karena 
meliputi aspek teknis dan etis.

Oleh karena itu, melihat sejauh mana penerapan KEJ oleh 
media komunitas menjadi hal yang penting untuk menge-
tahui praktik jurnalistik media komunitas. Selain itu, telaah 
isi berita media komunitas juga menjadi tolok ukur sejauh 
mana media komunitas dapat dipercaya dan dijadikan ru-
jukan oleh publik. Analisis konten dilakukan terhadap 1.053 
berita selama periode Mei 2018–April 2019 (12 bulan), yang 
diproduksi oleh dua media komunitas yang diteliti, yakni 
BaleBengong dan Warta Desa.

no. media komunitas jumlah berita

1 BaleBengong 181

2 Warta Desa 872

total 1.053

tabel 5.1 Jumlah berita selama periode Mei 2018–April 2019 (12 bulan)
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Sementara itu, terdapat 30 tema dengan 27 parameter yang 
semuanya merujuk pada KEJ. Sebanyak 1.053 berita dianalisis 
dengan parameter berikut:

no. tema koding/parameter

1 Independen Proporsi ruang iklan atau 
sponsorship kurang dari 20 persen

2 Akurat Menerapkan 5W1H:

Kuat

Sedang

Lemah

3 Berimbang
Mengutip narasumber dari dua 
belah pihak (cover both sides), 
atau mengutip lebih dari satu 
narasumber

4 Tidak beritikad buruk Pilihan diksi tidak menyudutkan 
salah satu pihak

5 Menghormati hak privasi
Narasumber disebut secara anonim, 
terutama kasus sensitif; nama, 
alamat disamarkan

6 Berita faktual dan jelas 
sumbernya

Informasi benar adanya, ada 
narasumbernya

7
Rekayasa gambar, foto 
atau suara ditampilkan 
secara berimbang

Foto sesuai berita dan keterangan 
(kecuali ilustrasi)

8 Menghormati pengalaman 
traumatik narasumber

Narasumber disebut secara anonim, 
terutama kasus sensitif; nama, 
alamat disamarkan

9 Check and recheck informasi
Mengutip narasumber dari dua 
belah pihak (cover both sides), 
atau mengutip lebih dari satu 
narasumber

10 Berimbang/proporsional Proporsi kutipan narasumber 
berimbang
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no. tema koding/parameter

11 Opini yang menghakimi
Pilihan diksi (kata sifat) tidak 
menyudutkan salah satu pihak. 
Beropini dengan data dan fakta

12 Asas praduga tak bersalah Memuat kata “dugaan” atau “diduga”, 
atau yang setara maknanya

13 Bohong/tidak sesuai 
dengan fakta yang terjadi Informasi sesuai fakta

14 Fitnah/tuduhan tanpa 
dasar dengan niat buruk

Pilihan diksi (kata sifat) tidak 
menyudutkan salah satu pihak. 
Beropini dengan data dan fakta

15 Sadis Tidak memuat diksi dan gambar 
vulgar

16 Cabul Tidak memuat diksi dan gambar 
vulgar

17
Mencantumkan waktu 
pengambilan gambar dan 
suara

Ada keterangan pengambilan 
gambar dan suara

18
Menyamarkan identitas 
anak korban kejahatan 
asusila

Narasumber disebut secara anonim, 
terutama kasus sensitif; nama, 
alamat disamarkan

19
Anak adalah seorang yang 
berusia kurang dari 16 
tahun dan belum menikah

Usia disebutkan dalam teks

20 Hak tolak untuk keamanan 
narasumber

Ada pernyataan penolakan identitas 
atau penyematan inisial dari 
narasumber

21
Embargo; penundaan 
pemuatan atau penyiaran 
berita sesuai dengan 
permintaan narasumber

Ada pernyataan dari penulis tentang 
permintaan embargo (tidak bisa 
dicek di teks kecuali disebutkan 
secara eksplisit oleh penulis)

22

Prasangka [identitas] 
adalah anggapan yang 
kurang baik mengenai 
sesuatu sebelum 
mengetahui secara jelas

Pilihan diksi/kalimat tidak 
menyudutkan salah satu pihak Tidak 
memuat kalimat yang menunjukkan 
stereotip identitas tertentu
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no. tema koding/parameter

23 Diskriminasi adalah 
pembedaan perlakuan

Tidak memuat kalimat yang 
menunjukkan diskriminasi

24 Menghormati hak 
narasumber

Tidak memuat informasi 
narasumber yang tidak terkait topik

25
Tidak mengungkit 
kehidupan narasumber 
yang tidak terkait dengan 
kepentingan publik

26 Ralat/perbaikan berita Ada pernyataan ralat atau perbaikan 
berita

27 Permintaan maaf bila ada 
kesalahan substansi

Ada permintaan maaf oleh media

28 Hak jawab
Ada pernyataan (disclaimer) tentang 
hak jawab dan koreksi di laman 
media

29 Hak koreksi

30 Proporsional

tabel 5.2 Parameter/koding analisis konten yang diambil dari
Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Dari 30 tema di atas, 24 tema dilihat pada setiap teks be-
rita. Sementara itu, enam tema lain (independensi; embargo; 
ralat/perbaikan berita; permintaan maaf bila ada kesalah-
an substansi; hak jawab hak koreksi; proporsional) diperiksa 
melalui aspek-aspek penting dari pengelolaan situs web, pe-
doman media siber, dan struktur organisasi yang terdapat di 
media masing-masing. Aspek embargo; ralat/perbaikan berita; 
permintaan maaf; hak jawab; hak koreksi; dan proporsional, 
dilihat dalam pedoman media siber yang terdapat di ma-
sing-masing situs web media komunitas. Sementara itu, in-
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dependensi kami lihat dari proporsi sponsor, donatur, dan 
ruang iklan yang ada di situs web masing-masing. Sejauh pe-
nelusuran kami, tak ada aturan proporsi iklan dalam regula-
si media (pers dan penyiaran) di Indonesia, terlebih yang di-
peruntukkan bagi media komunitas1. Maka, kami menentukan 
proporsi secara asumtif bahwa proporsi iklan yang ideal dili-
hat dari segi independensi media adalah tidak melampaui 20 
persen dari total luasan laman media (website).

Berdasarkan kuantitas, jumlah berita yang dikelola oleh 
Warta Desa lebih banyak daripada BaleBengong. Namun, ku-
antitas berita bukan menjadi ukuran utama. Konsistensi pada 
kedua media komunitas ini tidak diukur dengan sedikit atau 
banyaknya berita, namun dengan melihat konsistensi unggah-
an sejak keduanya dibentuk. Selain itu, pola aktivitas dan ka-
rakteristik audiens juga memengaruhi jumlah pasokan berita.

Secara umum, keduanya juga memiliki perbedaan dalam 
memproduksi informasi. Warta Desa cenderung lebih memi-
lih untuk menulis berita-berita singkat dalam bentuk beri-
ta langsung (straight news). Sementara produksi berita Bale-
Bengong relatif lebih panjang dan cukup komprehensif dalam 
bentuk feature atau liputan mendalam (in-depth reporting). 

Penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh Media Komunitas

Dari hasil analisis konten, kami menemukan bahwa secara 
keseluruhan kedua media komunitas tersebut telah mene-
rapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan cukup baik. Dari 24 
tema yang dianalisis melalui teks berita yang diproduksi oleh 
Warta Desa, 70,8 persen tema telah menerapkan KEJ dengan 

1 Aturan iklan bagi media komunitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 
2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. Namun hanya 
berlaku pada platform berbasis siaran seperti radio dan televisi. Di situ dijelaskan media 
komunitas tidak diperbolehkan menyiarkan iklan komersial dan hanya diperbolehkan 
menyiarkan iklan layanan masyarakat (ILM) yang bersifat nonkomersial.
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kuat. Sementara itu, terdapat 16,7 persen tema KEJ yang di-
praktikkan secara lemah. Sisanya, praktik KEJ diterapkan 
secara sedang. Keempat tema yang lemah diterapkan oleh 
Warta Desa di antaranya adalah keberimbangan (Pasal 1), 
check and recheck informasi (Pasal 3), berimbang/proporsional 
(Pasal 3), dan asas praduga tak bersalah (Pasal 3).

Sementara itu, penerapan KEJ oleh BaleBengong menca-
pai 87,5 persen dari 16 tema2. Hanya terdapat masing-masing 
satu tema di Pasal 3 KEJ yang diterapkan secara lemah (men-
cantumkan waktu pengambilan gambar dan suara) dan sedang 
(keberimbangan). 

produksi informasi
studi kasus

warta desa balebengong

Independensi Kuat Kuat

Akurat Kuat Kuat

Berimbang Lemah Sedang

Tidak beritikad buruk Kuat Kuat

Menghormati hak privasi Sedang **

Berita faktual dan jelas 
sumbernya Kuat Kuat

2 Dari 24 tema yang digunakan untuk menganalisis teks berita, sebanyak 8 tema tidak 
terdapat dalam berita yang dibuat oleh BaleBengong alias nihil. 
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produksi informasi
studi kasus

warta desa balebengong

Rekayasa gambar, foto atau 
suara ditampilkan secara 
berimbang

Kuat Kuat

Menghormati pengalaman 
traumatik narasumber Sedang **

Check and recheck informasi Lemah Kuat

Berimbang/proporsional Lemah Kuat

Opini yang (tidak)  
menghakimi Kuat Kuat

Asas praduga tak bersalah Lemah **

Tidak berhohong/sesuai 
dengan fakta yang terjadi Kuat Kuat

Bukan Fitnah/tuduhan 
tanpa dasar dengan niat 
buruk

Kuat Kuat

Tidak Sadis Kuat **

Tidak Cabul Kuat **

Mencantumkan waktu 
pengambilan gambar dan 
suara

Sedang Lemah

Menyamarkan identitas 
anak korban kejahatan 
asusila

Kuat **
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produksi informasi
studi kasus

warta desa balebengong

Anak adalah seorang yang 
berusia kurang dari 16 
tahun dan belum menikah

Kuat **

Hak tolak untuk keamanan 
narasumber Kuat **

Embargo; penundaan 
pemuatan atau penyiaran 
berita sesuai dengan 
permintaan narasumber

Tidak ada kasus Tidak ada kasus

Tidak ada prasangka 
identitas Kuat Kuat

Tidak ada diskriminasi Kuat Kuat

Menghormati hak 
narasumber Kuat Kuat

Tidak mengungkit 
kehidupan narasumber 
yang tidak terkait dengan 
kepentingan publik

Kuat Kuat

Ralat/perbaikan berita

Syarat dan 
Ketentuan 
Tercantum 
dalam Pedoman 
Pemberitaan Media 
Siber

Syarat dan 
Ketentuan 
Tercantum 
dalam Pedoman 
Pemberitaan Media 
Siber

Permintaan maaf bila ada 
kesalahan substansi

Syarat dan 
Ketentuan 
Tercantum 
dalam Pedoman 
Pemberitaan Media 
Siber

Syarat dan 
Ketentuan 
Tercantum 
dalam Pedoman 
Pemberitaan Media 
Siber
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produksi informasi
studi kasus

warta desa balebengong

Hak jawab

Syarat dan 
Ketentuan 
Tercantum 
dalam Pedoman 
Pemberitaan Media 
Siber

Syarat dan 
Ketentuan 
Tercantum 
dalam Pedoman 
Pemberitaan Media 
Siber

Hak koreksi

Syarat dan 
Ketentuan 
Tercantum 
dalam Pedoman 
Pemberitaan Media 
Siber

Syarat dan 
Ketentuan 
Tercantum 
dalam Pedoman 
Pemberitaan Media 
Siber

Proporsional

Syarat dan 
Ketentuan 
Tercantum 
dalam Pedoman 
Pemberitaan Media 
Siber

Syarat dan 
Ketentuan 
Tercantum 
dalam Pedoman 
Pemberitaan Media 
Siber

tabel 5.3 Hasil analisis konten berita yang diproduksi oleh Warta Desa dan 
Balebengong

keterangan
Kuat : 76–100 persen
Sedang : 51–75 persen
Lemah : 0–50 persen
**) : Tidak ada berita yang berkaitan dengan salah satu poin KEJ (nihil)
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penerapan kode etik jurnalistik
warta desa

gambar 5.1 Diagram penerapan Kode Etik Jurnalistik Warta Desa

penerapan kode etik jurnalistik
balebengong

gambar 5.2 Diagram penerapan Kode Etik Jurnalistik BaleBengong
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Pada aspek independensi, keduanya bisa dikatakan cukup 
independen. Dalam hal ini, sesuai dengan KEJ, independen-
si mengacu pada “...memberitakan peristiwa atau fakta sesuai 
dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan 
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers”. 
Meski ada sebagian logo sponsor, yang mendapat porsi ru-
ang tidak lebih dari 20 persen, hampir tak terlihat adanya pe-
ngaruh dari sponsor-sponsor tersebut. Selain itu, yang pen-
ting digarisbawahi adalah logo-logo sponsor pada laman Bale-
Bengong dan Warta Desa tidak berorientasi akumulasi profit. 
Pada Warta Desa, misalnya, hanya ada satu logo sponsor yang 
terpampang di laman utama media tersebut, yakni Kenceng 
Solusindo, yang tertulis sebagai pihak yang menyediakan 
dan mengelola website yang digunakan oleh Warta Desa. Be-
gitu pun di laman BaleBengong. BOC Indonesia3 menjadi re-
kanan yang menyediakan domain serta hosting website yang 
digunakan BaleBengong.

3 Ketika penelitian ini dilakukan sepanjang 2019, selain logo BOC Indonesia, ada juga 
beberapa logo lembaga swadaya masyarakat yang menjadi sponsor acara Anugerah 
Jurnalisme Warga (AJW) 2018. Namun per 2020, baik logo BOC Indonesia dan lembaga 
sponsor AJW 2018 sudah tidak terpampang di laman utama website BaleBengong.

gambar 5.3 Laman web Warta Desa yang menunjukkan adanya
kerja sama dengan pihak eksternal
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BaleBengong juga menerima pemasangan iklan dari pihak-
pihak yang ingin mempromosikan produknya. Hanya saja, tak 
ada orientasi profit dari usaha tersebut. Di laman tersebut, 
BaleBengong menyatakan bahwa semua hasil dari iklan akan 
digunakan untuk membiayai operasional kegiatan Bali Blog-
ger Community maupun Sloka Institute, seperti pelatihan tek-
nologi informasi dan diskusi. Pemasangan iklan ini juga mere-
ka anggap sebagai dukungan pada munculnya suara-suara al-
ternatif dari Bali.

gambar 5.4 Laman kolom Pemasangan Iklan
di situs web BaleBengong

Selain itu, di laman BaleBengong terdapat beberapa logo 
sponsor lain, di antaranya, Conservation International, WWF, 
Mongabay Indonesia, dan Kalimajari. Keempatnya merupakan 
sponsor utama penyelenggaraan Anugerah Jurnalisme Warga 
2018. Organisasi-organisasi tersebut menyediakan hadiah be-
rupa beasiswa liputan mendalam (in-depth reporting) bagi pa-
ra pemenang anugerah dengan tema-tema yang terkait dengan 
fokus kerja organisasi-organisasi tersebut. Meski tampak jelas 
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ada pengaruh dalam penentuan isu yang diangkat karena 
merupakan bagian dari kesepakatan, berita-berita yang dibuat 
tidak menyalahi kode etik jurnalistik dan masih berorientasi 
pada kepentingan publik. Ambil contoh berita mendalam yang 
dibuat oleh salah satu pemenang AJW 2018 berjudul, “Me-
mastikan Akurasi Informasi untuk Mitigasi” yang berkisah 
tentang bagaimana informasi yang akurat dapat membantu 
warga mengantisipasi dampak bencana, khususnya erupsi gu-
nung berapi.

Seluruh berita atau 100 persen berita yang diproduksi oleh 
kedua media komunitas tersebut merupakan informasi fak-
tual. Tak ada satupun berita yang terindikasi memuat berita 
palsu atau hoaks. Jika pun ada kelemahan, maka kelemahan 
ada pada soal keberimbangan. Dari 872 berita yang dijadikan 
sampel, 56,8 persen berita di Warta Desa kurang berimbang. 
Ketidakberimbangan biasanya muncul pada berita-berita ber-
sumber dari kepolisian (berita kriminal), karena hanya meng-
andalkan rilis dari kepolisian (lihat Gambar 5.5). Selain itu, 
Warta Desa jarang menyebutkan nama lengkap warga sebagai 
informan atau narasumber. Pada beberapa berita, terutama 
berita yang terkait dengan hukum dan kriminal, informasi 
yang bersumber dari warga tidak disebutkan jelas siapa yang 
mengatakan. Dalam beberapa artikel, warga hanya disebut 
sebagai "warga" (lihat Gambar 5.6).
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gambar 5.6 Contoh berita di Warta Desa yang menyebut 
narasumber "warga" tanpa identitas yang lebih spesifik

gambar 5.5 Contoh berita di Warta Desa yang hanya 
mengandalkan sumber informasi dari kepolisian
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Dalam hal ini, persentase penerapan KEJ yang berkait-
an dengan keberimbangan oleh Warta Desa memang cukup 
rendah. Terdapat dua tema yang penerapannya di bawah 50 
persen, yakni check and recheck dan keberimbangan/proporsio-
nalitas. Menurut KEJ, check and recheck yang dimaksud adalah 
“menguji informasi atau memeriksa kebenaran sebuah infor-
masi”. Sementara itu keberimbangan/proporsionalitas yang di-
maksud dalam Pasal 3 adalah “memberikan ruang atau wak-
tu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara propor-
sional”. Warta Desa cenderung mengutip narasumber hanya 
dari satu pihak tertentu sehingga persentase penerapan check 
and recheck hanya sebesar 44,84 persen. Sementara itu, jumlah 
berita yang memiliki proporsi narasumber yang berimbang 
hanya 43 persen.

keberimbangan media komunitas

gambar 5.7 Diagram penerapan aspek keberimbangan dalam produksi berita
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Aspek keberimbangan tidak terlalu menjadi soal bagi Bale-
Bengong. Porsi berita berimbang di BaleBengong mencapai 
79,56 persen. Sementara berita-berita yang tidak berimbang 
sebesar 24,24 persen. Ketidakberimbangan didominasi infor-
masi berupa siaran pers atau pernyataan sikap dan reporta-
se kegiatan. Dalam hal check and recheck, penerapan KEJ yang 
dilakukan oleh BaleBengong cukup tinggi, yakni mencapai 
82,87 persen. Jumlah berita yang memiliki narasumber de-
ngan proporsional pun mencapai 92,82 persen.

Berita-berita yang diproduksi kedua media komunitas ini 
tidak memiliki itikad buruk dalam pemberitaannya. 100 persen 
berita sampel di BaleBengong tidak punya itikad buruk ter-
hadap subyek yang diberitakan. Demikian pula berita yang di-
buat oleh Warta Desa, sebanyak 99,45 persen tidak memiliki 
itikad buruk. Sisanya, 0,55 persen, memiliki indikasi itikad bu-
ruk.

Mengenai akurasi, baik Warta Desa maupun BaleBengong 
juga memiliki catatan bagus. Dari 872 berita yang dijadikan 
sampel, 95,30 persen berita Warta Desa memuat unsur 5W1H. 
Ada pun 4,01 persen dikategorikan menengah/sedang (be-
rita kurang lengkap, hanya mengandung 5W), dan 0,69 per-
sen dikategorikan lemah (berita tidak lengkap, hanya me-
ngandung 4W). Sementara itu, pada BaleBengong, 91,16 per-
sen masuk dalam kategori kuat, 4,97 persen dikategorikan me-
nengah/sedang, dan 3,87 persen dikategorikan lemah.
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Untuk aspek-aspek yang bersifat khusus seperti muatan 
sadis; cabul; dan melindungi identitas anak korban kejahatan asu-
sila, Warta Desa punya sedikit catatan merah karena masih 
memuat berita bergambar sadistik dalam salah satu berita 
tentang pembunuhan, walaupun isi berita tak memuat atau 
menampilkan unsur sadistik secara deskriptif. Sementara Ba-
leBengong steril dari gambar atau artikel yang bermuatan 
sadis maupun cabul, sebab berita-berita yang berpotensi me-
munculkan bahasa atau menampilkan gambar yang sadis/ca-
bul, seperti pembunuhan atau kasus pemerkosaan, sama se-
kali tidak ditemukan di BaleBengong. 

Kedua media juga memiliki laman khusus “Disclaimer” 
dan “Pedoman Pemberitaan Media Siber”. Dengan adanya 

akurasi media komunitas

gambar 5.8 Diagram penerapan akurasi dalam produksi berita
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laman-laman tersebut, kedua media bisa dianggap secara 
simbolis telah menyatakan komitmennya menempuh segala 
mekanisme seperti ralat/perbaikan berita, hak jawab, hak ko-
reksi, permintaan maaf, atau pencabutan berita, bila memang 
terbukti ada kesalahan dalam berita-berita yang dimuat. Ini 
menjadi indikasi bahwa keduanya berkomitmen dengan atur-
an main mengenai media dan pers yang berlaku di Indonesia. 
Selain itu, hal ini menunjukkan keseriusan kedua media ko-
munitas dalam mempertanggungjawabkan setiap berita yang 
diproduksi. Artinya, kedua media komunitas tersebut sadar 
betul konsekuensi atas pemberitaan yang dilakukan dan juga 
memberikan ruang bagi pihak lain untuk turut berpartisipasi 
dalam setiap pemberitaan.

Kedua media komunitas juga menjaga relevansinya bagi 
publiknya dengan tidak terbawa arus tren berita ‘nasional’ 
yang dijadikan menu utama oleh media-media arus utama. 
Selama 12 bulan (Mei 2018–April 2019) menjelang pemilihan 
umum, hampir tak ada berita dengan narasi yang lepas dari 
kepentingan komunitasnya. Jika pun ada berita yang terkait 
dengan pemilu, biasanya hal itu berkaitan langsung dengan 
kepentingan warga di akar rumput. Misalnya, soal Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kelelahan dan 
jatuh sakit atau bahkan meninggal dunia akibat beban kerja 
yang terlalu berat; atau tentang kendala keikutsertaan pemi-
lu bagi orang sakit. Dengan tetap berorientasi pada kehidupan 
warga atau hal-hal yang dihadapi oleh komunitasnya, Warta 
Desa dan BaleBengong tengah menjaga relevansinya.

Sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa Warta Desa dan Bale-
Bengong adalah media komunitas yang berkomitmen terha-
dap jurnalisme yang baik. Jika dikuantifikasi, penerapan KEJ 
yang dilakukan oleh keduanya mencapai lebih dari 70 persen. 
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Meski tetap ada beberapa kekurangan seperti yang sudah di-
paparkan, secara garis besar keduanya berusaha menjalankan 
kode etik jurnalistik dengan cukup baik.

Apa yang Media Komunitas Beritakan

Selain menganalisis konten berita media komunitas berda-
sarkan KEJ, penelitian ini juga memetakan isu apa saja yang 
kerap diberitakan oleh media komunitas. Analisis konten 
berdasarkan isu atau tema berita dilakukan untuk melihat 
kecenderungan pemberitaan yang dilakukan baik oleh Bale-
Bengong maupun Warta Desa. Sejak awal, kami berasumsi 
bahwa isu-isu yang dibahas oleh media komunitas akan memi-
liki cukup perbedaan dengan media arus utama, sebab konten 
yang diproduksi media komunitas akan saling memengaruhi 
dengan kebutuhan warga di sekitarnya. Hal ini juga dilakukan 
untuk melihat perbedaan diseminasi informasi antara media 
komunitas dan media arus utama.

Secara umum, baik media arus utama maupun media 
komunitas memiliki sejumlah kesamaan—misalnya, rubrika-
si, struktur berita, dan lain sebagainya. Namun juga memi-
liki perbedaan secara prinsip—misalnya motif, tujuan, sudut 
pandang pemberitaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 
menjadi penting untuk melihat tema apa saja yang diberita-
kan oleh media komunitas. Hal ini juga menjadi salah satu in-
dikator untuk mengukur sejauh mana media komunitas me-
menuhi kebutuhan informasi warga.

Setelah menganalisis lebih dari 1000 berita, isu atau tema 
berita dibagi ke dalam lima kategori, yakni: Hukum dan Krimi-
nal; Pemberdayaan; Peristiwa; Gerakan Sosial; dan Hiburan. Keli-
ma tema tersebut dipilih karena sebagian besar berita yang 
disiarkan oleh Warta Desa dan BaleBengong memuat hal-hal 
tersebut, meski secara kuantitas berbeda.
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peta isu balebengong

gambar 5.9 Peta isu dalam pemberitaan BaleBengong

peta isu warta desa

gambar 5.10 Peta isu dalam pemberitaan Warta Desa
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Masing-masing media komunitas memiliki kecenderung-
an isu tertentu. Warta Desa didominasi berita bertemakan Pe-
ristiwa, yakni sebesar 30,96 persen. Sementara BaleBengong 
didominasi oleh berita bertema Pemberdayaan, yakni 46,41 
persen. Perbedaan lainnya ada pada tema Hukum dan Krimi-
nal. BaleBengong sama sekali tidak pernah memuat informasi 
yang terkait dengan isu hukum dan kriminal. Berbeda dengan 
Warta Desa, berita dengan tema ini mencapai 26,72 persen 
dan menjadi tema kedua terbanyak yang diberitakan.

Sementara itu, tema terbanyak kedua yang dimuat oleh 
BaleBengong adalah berita bertema Hiburan. Berita mengenai 
hiburan mencapai posisi tertinggi kedua setelah Pemberdaya-
an, yakni 32,60 persen. Adapun jenis hiburan yang dimaksud 
meliputi musik, film, seni tradisional dan kesenian warga lain-
nya, serta destinasi wisata. 

Dari pemetaan tersebut, secara garis besar dapat disimpul-
kan bahwa informasi atau berita yang diproduksi media ko-
munitas tidak terpengaruh tren isu yang ada di media arus 
utama. Kedua media komunitas menyajikan topik-topik yang 
berkorelasi dan relevan dengan kehidupan komunitasnya. 
Selain itu, kecenderungan pemilihan topik pun dipengaruhi 
oleh motif pengelola media komunitas. Meski pengelola Bale-
Bengong mengaku tidak merancang secara khusus agar topik 
ini menjadi sorotan utama, tema-tema pemberdayaan sudah 
menjadi motif utama mereka membangun BaleBengong. Luh 
De, editor BaleBengong, misalnya mengatakan bahwa ada 
atau tidak topik pemberdayaan pada pemberitaan mereka, 
dipengaruhi oleh seberapa besar interaksi mereka dengan 
warga. Sederhananya, isu-isu pemberdayaan akan mengemu-
ka hanya jika mereka dapat membangun interaksi dengan 
komunitas-komunitas di sekitarnya, terutama dari kalang-
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an marjinal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Anton, editor 
BaleBengong lainnya, bahwa salah satu tujuan kehadiran Ba-
leBengong adalah memberi ruang kepada kelompok-kelom-
pok marjinal; membawa isu-isu yang dihadapi oleh kelompok-
kelompok tersebut menjadi perbincangan publik. Pemberda-
yaan, jika boleh dibilang, merupakan ruh dari BaleBengong 
itu sendiri, sehingga sangat wajar apabila topik-topik pem-
berdayaan mendapat porsi besar dalam pemberitaan Bale-
Bengong. 

Pada Warta Desa, Hukum dan Kriminal mendapat sorot-
an utama, di samping Peristiwa—informasi tentang hal-hal 
yang terjadi di sekitar warga. Pengelola Warta Desa punya 
alasan lain mengapa isu hukum dan kriminal menjadi sorot-
an utama. Menurut Buono, editor Warta Desa, topik tersebut 
memang menjadi favorit audiens Warta Desa. Ketertarikan 
warga terhadap isu tersebut didorong oleh kedekatan kon-
ten dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai contoh, 
berita kriminal biasanya menyebut nama desa atau orang-
orang yang dikenal oleh warga. Pembaca yang mengenal na-
ma desa atau orang yang disebut dalam berita kemudian me-
nyebarkan kepada kerabatnya, dan seterusnya. Dengan cara 
itulah berita tentang hukum dan kriminal viral di antara war-
ga di Pekalongan sehingga mendapat angka akses atau keter-
bacaaan tinggi.

Sekilas alasan tersebut terkesan banal karena hanya meng-
utamakan jumlah click atau viewer. Namun dari sudut pandang 
lain, alasan tersebut dapat dibaca sebagai usaha Warta Desa 
menjaga relevansi kehadirannya dengan kebutuhan warga, ter-
utama warga di akar rumput, sebab topik tersebut memang 
berasal dari usulan atau kontribusi warga. Meski Peristiwa 
dan Hukum dan Kriminal dominan secara kuantitas, pengelola 
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Warta Desa mengaku tetap menjadikan isu Pemberdayaan se-
bagai fokus, sebab bagi mereka semangat pemberdayaan ada-
lah alasan mengapa Warta Desa dibentuk.

Kesimpulan

Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa Warta Desa dan BaleBe-
ngong adalah media komunitas yang berkomitmen terhadap 
jurnalisme yang baik. Penerapan KEJ yang dilakukan oleh ke-
duanya mencapai lebih dari nilai 70 persen. Meski tetap ada 
beberapa kekurangan seperti yang sudah dipaparkan di awal, 
secara garis besar keduanya telah menjalankan kode etik jur-
nalistik dengan cukup baik.

Hasil dari analisis konten yang kami lakukan menemukan 
bahwa secara keseluruhan media komunitas telah menerap-
kan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan cukup baik. Dari 24 
tema yang dianalisis melalui teks berita yang diproduksi oleh 
Warta Desa, 70,8 persen tema telah menerapkan KEJ dengan 
kuat. Sementara itu, terdapat 16,7 persen tema KEJ yang 
dipraktikkan secara lemah. Sisanya, praktik KEJ diterapkan 
secara sedang. Keempat tema yang lemah diterapkan oleh 
Warta Desa diantaranya adalah keberimbangan (Pasal 1), 
Check and recheck informasi (Pasal 3), Berimbang/proporsional 
(Pasal 3), dan Asas praduga tak bersalah (Pasal 3).

Sementara itu, penerapan KEJ oleh BaleBengong menca-
pai 87,5 persen dari 16 tema. Hanya terdapat masing-masing 
satu tema di Pasal 3 KEJ yang diterapkan secara lemah (men-
cantumkan waktu pengambilan gambar dan suara) dan sedang 
(keberimbangan). 

Berdasarkan telaah konten yang kami lakukan, beberapa 
kelemahan penerapan KEJ yang dilakukan oleh kedua me-
dia komunitas kami gali lebih dalam terutama di bagian ke-
berimbangan dan check dan recheck informasi (verifikasi). Dua 
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poin ini menjadi penting karena praktik yang dilakukan oleh 
Warta Desa maupun Balebengong cukup mencolok. Dalam 
hal ini, Warta Desa terlihat tampak tidak terlalu memedulikan 
keberimbangan dan check dan recheck berdasarkan dari jum-
lah persentase telaah berita yang ada yang ada. Sementara 
itu, BaleBengong cukup memenuhi keduanya dengan terus 
melakukan check dan recheck (verifikasi). Sementara itu, me-
lalui telaah konten terkait dengan kecenderungan isu yang 
diberitakan oleh media komunitas menunjukkan bahwa ke-
duanya memiliki karakteristik tertentu. Warta Desa didomina-
si berita bertemakan Peristiwa, yakni sebesar 30,96 persen. 
Sementara BaleBengong didominasi oleh berita yang bertema 
Pemberdayaan yakni, 46,41 persen. 

Meski demikian, kami menyadari bahwa proses produk-
si informasi yang dilakukan oleh media komunitas memang 
tidak bisa disejajarkan dengan media arus utama. Sebagai ca-
tatan, pengukuran atas indikator produksi informasi ini ha-
nya berdasarkan dari penerapan KEJ yang dianalisis melalui 
berita-berita yang diterbitkan oleh BaleBengong dan Warta 
Desa. Kami memahami betul bahwa proses produksi infor-
masi tidak hanya dapat dinilai dari teks tetapi juga produksi 
di luar teks itu sendiri. Sebab bagaimana pun, praktik jur-
nalisme yang dilakukan oleh media komunitas merupakan 
praktik jurnalisme alternatif (alternative journalism) yang cen-
derung mengkritik praktik dominan jurnalisme yang ‘terpro-
fesionalisasi’ (Atton, 2009). Yakni bahwa otoritas atau kuasa 
tak mesti diinstitusionalisasikan atau diprofesionalisasi. Kre-
dibilitas dan kepercayaan dapat dibentuk dari laporan (repor-
tase) pengalaman hidup. Tidak melulu dari laporan yang ter-
pisah dari pengalaman, karena dianggap lebih obyektif (hal. 
284).



Hasil telaah isi berita menjadi salah satu landasan kami 
untuk mengumpulkan data selanjutnya melalui wawancara 
dengan para pegiat media komunitas terkait. Mengacu pa-
da telaah isi, kami mencoba mendalami hal ihwal proses 
produksi informasi yang dilakukan oleh kedua media komu-
nitas. Pada bab berikutnya kami memaparkan temuan la-
pangan beserta analisisnya dengan menggunakan kerangka 
konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.
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IDE tentang media massa sebagai ruang publik pertama kali 
digagas oleh Jürgen Habermas. Ia menulis, “Hari ini, surat ka-
bar dan majalah, radio dan televisi adalah media bagi ruang 
publik,” (Habermas, Lennox, & Lennox, 1964: 49). Media di-
nilai dapat menggantikan ruang-ruang fisik seperti kafe, la-
pangan, atau ampiteater, yang merupakan perwujudan ruang 
publik di masa sebelumnya. Ruang publik menjadi tempat 
di mana setiap orang dapat saling berinteraksi, bertukar ga-
gasan mengenai berbagai hal seperti persoalan sosial, politik, 
ekonomi, dan kultural. Dengan sifatnya yang egaliter, ruang 
publik memungkinkan setiap partisipannya mengusung opini 
publik (Subijanto, 2014). Setiap partisipan memiliki akses yang 
sama terhadap ruang tersebut, sehingga keragaman gagasan 
menjadi keniscayaan (Curran, 2000, dalam Eriyanto, 2008). 
Idealnya, dalam ruang publik tak ada satupun kelompok, baik 
pemerintah, kelompok bisnis, maupun kelompok kepenting-
an lainnya yang mendominasi.

Namun, sejak industri media berkembang pesat dan ter-
jadi komersialisasi, keberadaan media sebagai ruang publik 
perlahan memudar. Pasalnya, media yang awalnya digadang-
gadang sebagai zona netral yang bebas dari dominasi kelom-
pok tertentu berubah menjadi zona yang didominasi oleh 
kepentingan bisnis maupun kekuasaan politik. Sejak itulah, 
Habermas mengubah persepsinya tentang media sebagai ru-
ang publik. Ia menyebut, media skala besar yang telah dimo-
nopoli oleh kapitalisme bertransformasi, dari yang sebelum-
nya sebagai ruang publik politis menjadi medium untuk kon-
sumsi komoditas belaka (Habermas, dalam Bustch, 2007: 4).

Perkembangan media di Indonesia bisa dijadikan ilustrasi. 
Di bawah kekuasaan rezim Orde Baru, media dikontrol sede-
mikian ketat oleh negara. Pengendalian dilakukan melalui 
beberapa perangkat regulasi, mulai dari pemberlakuan Su-
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rat Izin Usaha Percetakan dan Penerbitan (SIUPP), hingga 
pembredelan terhadap media yang dianggap subversif atau 
melawan pemerintah. Imbasnya, apa yang disiarkan media 
kala itu tidak jauh-jauh dari kepentingan penguasa—men-
jaga status quo. Ariel Heryanto mencatat, pada saat itu media 
massa menjadi alat penting dalam memelihara dan memban-
tu beranakpinaknya legitimasi Orde Baru (Heryanto, dalam 
Hill, 2011:3). Ketika kekuasaan Orde Baru tumbang, ada ha-
rapan bagi terciptanya media dan pers yang bebas. UU Pers 
40/1999 dan UU Penyiaran 32/2002 menjadi bukti bahwa me-
dia dan pers Indonesia menuju arah yang tampaknya tepat.

Namun, perkembangannya tidak seideal yang diharap-
kan. Yang terjadi kemudian hanyalah perpindahan kontrol 
dari negara yang cenderung otoriter ke tangan pasar bebas 
yang tidak terkontrol dan malah melahirkan otoritarianisme 
model baru, yakni otoritarianisme kapital (Siregar, 2014). Me-
ngapa demikian? Subiakto (2011) menyebut bahwa kelompok 
masyarakat sipil—publik yang berkepentingan atas kebebasan 
media dan berekspresi—masih lebih lemah dalam hubungan-
nya dengan negara dan industri. Kelompok masyarakat sipil 
lebih banyak berperan pada level wacana, sementara di level 
normatif dan implementasi, negara dan industri lebih signi-
fikan.

Hal ini kian terbukti dengan semakin terkonsentrasinya ke-
pemilikan media dalam beberapa dekade terakhir (lihat Lim, 
2011; Nugroho dkk., 2012; Haryanto, 2013; Tapsell, 2018). Ke-
beragaman kepemilikan (diversity of ownership) yang dicita-
citakan reformasi media melalui UU Penyiaran pun pada 
akhirnya tak jadi terwujud. Dampak berikutnya, konten men-
jadi seragam, sebab semua media menayangkan konten yang 
dianggap laku dijual, yang tujuannya adalah profit.
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Di saat bersamaan, media yang dirintis oleh amatir, warga 
biasa atau nonprofesional juga mulai bermunculan. UU Penyi-
aran menjadi momentum pengakuan atas keberadaan media 
komunitas, dengan adanya pasal yang mengatur tentang lem-
baga penyiaran komunitas (LPK). Meski demikian, media ko-
munitas di Indonesia sebenarnya sudah ada jauh sebelum 
keberadaannya diakui oleh negara. Media yang dirintis dan 
dikelola secara swadaya oleh warga diperkirakan sudah ada 
sejak dekade 1980an (Maryani, 2011), bahkan sejak masa 
prakemerdekaan (Darmanto, dalam Ramdojo dan Haryanto, 
2009). Media amatir ini dikenal populer dengan beragam na-
ma, di antaranya media komunitas, media warga, media al-
ternatif, media akar rumput, media partisipatif, dan lain 
sebagainya. Secara gagasan, media komunitas merupakan 
respons terhadap kultur media kontemporer yang bertujuan 
mendemokratisasi struktur, bentuk dan praktik bermedia. Ia 
muncul akibat ketidakpuasan terhadap praktik media arus 
utama (Howley, 2005: 2).

Media komunitas menyediakan sumber daya institusional 
bagi individu dan kelompok untuk memproduksi konten dan 
membentuk media mereka sendiri. Dalam konteks ini, media 
komunitas memainkan peran yang signifikan dalam mencip-
takan dan melestarikan keberadaan ruang publik (Howley, 
2010). Media komunitas dapat dianggap sebagai sebuah upaya 
warga untuk menciptakan ruang komunikasinya sendiri guna 
memenuhi kebutuhan sosiokultural mereka dengan mengan-
dalkan sumber daya yang dimiliki. Pada konteks inilah media 
komunitas hadir sebagai ruang publik alternatif bagi warga 
komunitasnya.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebuah media komu-
nitas dapat menjadi sebuah ruang publik alternatif? Menu-
rut kami, ada tiga prasyarat yang mesti dipenuhi oleh sebuah 
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media komunitas agar dapat menjadi sebuah ruang publik 
yakni: pemantauan (monitoring), partisipasi, dan akuntabilitas.

Pemantauan dalam hal ini dimaknai bahwa media berpe-
ran sebagai pengawas kekuasaan. Sebagaimana yang Kovach 
dan Rosenstiel tulis dalam Sembilan Elemen Jurnalisme, me-
dia memiliki peran sebagai pengawas kekuasaan atau anjing 
penjaga (watchdog). Anjing penjaga yang dimaksud adalah 
tidak sekadar mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, te-
tapi termasuk pengawasan terhadap semua lembaga kuat di 
masyarakat, seperti lembaga masyarakat sipil, lembaga ke-
agamaan, dan kelompok bisnis, bahkan industri media itu 
sendiri (Kovach dan Rosenstiel, 2006: 144). Gagasan tentang 
watchdog merupakan implementasi peran media massa seba-
gai pilar keempat demokrasi, di samping eksekutif, legisla-
tif, dan yudikatif. Media massa yang merupakan bagian dari 
kelompok masyarakat sipil dalam hal ini menjadi penyeim-
bang bagi ketiga pilar lainnya yang merupakan bagian dari 
negara. Peran watchdog adalah untuk memastikan bahwa pe-
nguasa menyediakan informasi yang sudah semestinya dike-
tahui oleh publik (Nieman Foundation, 2010, dalam Norris, 
2014).

Berikutnya, media komunitas mesti membuka ruang par-
tisipasi seluas-luasnya bagi warga komunitasnya. Pada de-
kade ‘70an, sebuah kajian berpengaruh mendefinisikan par-
tisipasi sebagai upaya terorganisasi untuk meningkatkan 
pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur 
dalam keadaan sosial tertentu, oleh pelbagai kelompok dan 
gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dari fung-
si pengawasan (Stiefel dan Wolfe, 1994, dalam Gaventa dan 
Valderrama, 1999). Sebagai sebuah konsep, partisipasi digu-
nakan dalam berbagai ranah, seperti politik, pembangunan, 
dan komunikasi. Di ranah kajian media dan komunikasi, 
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partisipasi menjadi salah satu konsep kunci. Dalam komu-
nikasi komunitas, misalnya, partisipasi menjadi salah satu 
konsep vital, di samping akses. Kedua konsep yang mele-
kat pada konsep komunikasi komunitas tersebut, menurut 
Berrigan (1979), adalah jalan yang memungkinkan setiap 
orang untuk membentuk atau menentukan lingkungan sosi-
al, politik, budaya dan ekonominya sendiri. Selain itu, dengan 
partisipasi, setiap orang juga berpotensi terlibat dalam proses 
produksi, operasional dan pengawasan organisasi media ter-
sebut (Berrigan, dalam Howley, 2010). Media komunitas meng-
gambarkan apa yang disebut sebagai “budaya partisipasi” 
(Jenkins, 1992), yang tidak hanya dalam konteks pengguna-
an teknologi media oleh warga, namun juga dalam kaitannya 
dengan masalah kebijakan, terutama untuk tujuan meningkat-
kan partisipasi publik dalam proses politik dan produksi bu-
daya (Rennie, 2006, dalam Howley, 2010).

Terakhir adalah aspek akuntabilitas. Dalam konteks ini, 
akuntabilitas dilihat dari segi independensi proses produksi 
informasi dan noninformasi. Artinya, akuntabilitas di sini 
meliputi seluruh proses pengelolaan organisasi media komu-
nitas. Independensi, merujuk Kovach dan Rosenstiel, adalah 
tidak memiliki keterkaitan politik maupun ekonomi dengan 
kelompok kepentingan manapun. Independensi di sini tidak 
dimaknai sebagai netralitas, melainkan sikap yang dipilih tan-
pa tekanan atau tidak terpengaruh oleh motivasi yang berpo-
tensi menyelewengkan kerja-kerja jurnalistik. Untuk itu, inde-
pendensi di sini juga berkaitan erat dengan salah satu prin-
sip lain dalam Sembilan Elemen Jurnalisme yakni, loyal kepada 
publik (Kovach dan Rosenstiel, 2006: 139).
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Menjadi Anjing Penjaga

Setiap media massa, secara umum, memiliki fungsi utama 
sebagai watchdog. Sejak lama, gagasan tentang watchdog se-
bagai mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas peme-
rintahan yang demokratis diwacanakan oleh teoritisi liberal. 
Keberadaan anjing penjaga merupakan cerminan ideal kon-
sepsi aliran liberal tentang media massa sebagai pilar ke-
empat; sebagai kelompok independen yang menjadi bagian 
dari kelompok masyarakat sipil dan menjadi penyeimbang 
terhadap tiga pilar lainnya, yakni eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif, yang merupakan bagian dari negara (Norris, 2014). 
Memang, pada mula penerapan gagasan ini, pengawasan ke-
kuasaan ditujukan hanya kepada pemerintah.

Di tahun 1644, sebuah surat kabar di Inggris bernama The 
Spie membuat liputan yang kemudian dikenal dengan jur-
nalisme investigatif. Tujuan mereka adalah untuk “Menda-
pati kecurangan yang biasa terjadi dalam permainan politik 
Kerajaan,” (Kovach dan Rosenstiel, 2006: 143). Dengan kata 
lain, mereka hendak menyampaikan kepada warga tentang 
apa yang sesungguhnya dilakukan oleh pemerintah, dan 
dengan demikian mendesak pemerintah untuk lebih trans-
paran dalam penyelenggaraan negara. Menurut Kovach dan 
Rosenstiel, apa yang dilakukan The Spie, untuk pertama kali-
nya, membuat pemerintah lebih terbuka terhadap publik. Se-
jak saat itulah era media sebagai anjing penjaga dimulai.

Dalam perkembangannya, kekuasaan yang diawasi tidak 
melulu pemerintah. Pengawasan juga dilakukan terhadap or-
ganisasi-organisasi yang memiliki kuasa di masyarakat seperti 
lembaga agama, lembaga adat, atau kelompok ekonomi, yang 
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berpotensi melakukan tindak penyelewengan kekuasaan. Me-
dia berperan untuk mengawasi sejumlah kecil kekuatan di da-
lam masyarakat atas nama orang banyak untuk mencegah ter-
jadinya tirani (Kovach dan Rosenstiel, 2006: 144-146).

Sebagai organisasi media, media komunitas juga meng-
emban amanat untuk menjalankan fungsi ini. Dengan kata 
lain, keberadaan media komunitas adalah untuk memantau 
kekuasaan lokal dan mempersoalkan hal-hal yang sangat 
mungkin diabaikan oleh media arus utama untuk kemudian 
disirkulasikan sebagai wacana alternatif (Harcup, 2015). De-
ngan mengangkat wacana alternatif, media komunitas tidak 
sekadar mengkritik kinerja penguasa lokal, namun juga se-
cara langsung—atau tidak langsung—mengkritik praktik me-
dia arus utama yang kian terkooptasi kepentingan politik dan 
bisnis, sehingga kontennya menjadi sangat berorientasi profit 
alih-alih kepentingan publik. Howley (2005) menyebutnya se-
bagai intervensi terhadap kultur media arus utama. 

BaleBengong dan Warta Desa memiliki pengalaman tersen-
diri dalam menjalankan fungsi tersebut. Anton Muhajir, pen-
diri dan editor BaleBengong, misalnya, mengatakan bahwa pe-
ran sebagai anjing penjaga pada BaleBengong muncul secara 
natural atau ‘mengalir’ sebagaimana yang dikehendaki warga 
sebagai pihak yang paling berkepentingan. Kendali atas isu 
atau wacana yang diangkat diserahkan kepada warga yang 
menjadi konstituennya, kendati BaleBengong juga sesekali 
memilih wacana yang dirasa perlu untuk didiskusikan secara 
publik. Ketika pemberitaan BaleBengong banyak mengangkat 
soal pelayanan publik, misalnya, maka itu merupakan kehen-
dak warga itu sendiri. Ketika pelayanan publik mendapat por-
si cukup besar, hal itu bisa terjadi karena pelayanan publik 
merupakan isu yang paling relevan bagi warga, sebab hal itu-
lah dirasakan warga sehari-hari.
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“Jadi tidak spesifik soal politik atau soal tindak korupsi. Kalau 
bicara soal watchdog, posisi kami sebagai tempat, bukan repre-
sentasi. Tempat mengawasi layanan publik yang mereka (warga) 
rasakan sehari-hari. Mungkin kadang terasa naif, atau nihil, tapi 
itu yang mereka rasakan… ya, pemantauan bukan lewat media 
itu sendiri tapi langsung lewat warga. Jadi kami tidak berpreten-
si sebagai watchdog, tapi biar publik saja (yang melakukan itu). 
Kami cukup menjadi ruang.” (Anton Muhajir, BaleBengong, wa-
wancara, 11 September 2019)

Pendapat Anton di atas menyiratkan bahwa meski sebuah 
wacana muncul atau dimunculkan oleh sebuah media, war-
ga tetap merupakan pihak yang paling berkepentingan. Bale-
Bengong enggan tampil sebagai representasi warga, namun 
lebih memilih menjadi ‘penyambung lidah’ bagi kepentingan 
warga. Oleh karena itu, peran anjing penjaga sebenarnya tidak 
semata dilakukan oleh BaleBengong sebagai organisasi media, 
melainkan juga oleh warga yang menjadi konstituen, melalui 
tulisan yang dipublikasikan di saluran milik BaleBengong.

“Apa yang saat ini dikehendaki warga, itu yang kita rangkum. Kita 
hanya jembatan, gitu lho. Misalnya soal konten. Konten kita gak 
bisa sama sekali setting harus kontennya a, b, c, d, e, f... Enggak 
sama sekali. Kita gak pernah merencanakan konten minggu ini 
atau tahun ini harus begini ya... harus seperti ini ya... Kenapa? 
Karena semuanya dari warga, apa yang dirasakan warga, apa yang 
sedang ingin warga suarakan itu yang kita tampung.” (Luh De 
Suriyani, BaleBengong, wawancara, 13 September 2019)

Praktik ini disebut juga sebagai monitorial citizenship; sua-
tu bentuk keterlibatan publik di mana warga mengumpulkan 
informasi tentang hal-hal atau isu di sekitarnya yang men-
jadi kepentingan bersama demi memperbaiki taraf hidup ko-
munitasnya (Graeff, 2019). Dalam melakukan monitoring ter-
hadap kinerja pemerintah lokal, BaleBengong tidak melulu 
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melakukan liputan khusus. Terkadang mereka memanfaatkan 
informasi publik yang dibuka oleh pemerintah untuk kemu-
dian dilemparkan sebagai wacana publik (lihat Gambar 6.1). 
Diskusi tersebut seringkali dilakukan melalui media sosial, 
dalam hal ini Twitter, karena menurut mereka platform ter-
sebut paling efektif untuk menjaring suara warga.

“Kalau misalnya ada beberapa peristiwa yang menurut kita meng-
gugah nurani, atau beberapa wacana publik yang menurut kita 
menyengsarakan warga, itu kita dorong sebagai topik diskusi. Kita 
yang mem-posting itu (ke media sosial). Kita memang (memilih) 
beberapa isu yang menurut kita (penting). Misalnya yang ini—
reklamasi di Benoa. Kita melihat mangrovenya mati. Kita ke sana, 
kita foto, kita share. ‘Hey, ada mangrove mati, lho. Di sampingnya 
ada Benoa, lho. Gitu. Kita merasa itu belum didiskusikan. Terus 
naik.” (Luh De Suriyani, BaleBengong, wawancara, 13 September 
2019)

Serupa dengan BaleBengong, Warta Desa sejak awal ber-
sepakat bahwa pelayanan publik1 menjadi fokus pemberi-
taan. Persoalan utama yang disoroti biasanya terkait dengan 
pelayanan di kantor badan-badan milik pemerintah. Juga yang 
terkait dengan masalah fasilitas publik, seperti prasarana dan 
infrastruktur.

“Kalau bagi saya [Warta Desa] sudah [menjalankan fungsi anjing 
penjaga], walaupun kurang maksimal… Dari dulu kita memang 
concern untuk hal yang berkaitan dengan fasilitas publik. Hanya 
saja apakah yang kita lakukan (mengawasi kekuasaan) itu berha-
sil? Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak.” (Buono, Warta Desa, 
wawancara, 20 September 2019)

1 Menurut UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, definisi pelayanan publik adalah ke-
giatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pe-
layanan publik.
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gambar 6.1 Tweet BaleBengong yang digunakan untuk memantik diskusi publik
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Buono secara spesifik mengasosiasikan fasilitas publik de-
ngan infrastruktur jalan. Untuk soalan ini, Buono menyata-
kan bahwa Warta Desa konsisten untuk mengawalnya kare-
na persoalan tersebut memiliki dampak langsung terhadap 
hidup harian warga. Berdasar amatan kami selama mela-
kukan penelitian lapangan, di Pekalongan, terutama di wi-
layah kabupaten, jalan rusak memang menjadi pemandang-
an lazim. Tidak heran jika topik ini mendapat perhatian lebih 
dari Warta Desa.

Ambil contoh tentang jalan di Desa Tangkil Tengah, Ka-
bupaten Pekalongan, yang rusak akibat pembangunan jalan 
tol. Pada suatu ketika, warga melakukan aksi dengan mem-
blokir jalan dan menanami lubang-lubang tersebut dengan 
pohon pisang. Protes warga bisa dipahami sebab jalan ber-
lubang yang setiap hujan berubah menjadi ‘kolam’, sangat 
mengganggu aksesibilitas warga. Warta Desa kemudian mem-
beritakan peristiwa tersebut. Enam bulan kemudian, ruas ja-
lan tersebut diaspal, setelah sebelumnya bupati sempat men-
datangi lokasi.

Pengalaman lainnya adalah ketika Warta Desa memberi-
takan dampak pembangunan jalan tol terhadap akses warga 
ke tempat pemakaman umum (TPU) di Kecamatan Sragi, Ka-
bupaten Pekalongan. Akibat pembangunan jalan tol yang 
memutus akses warga ke makam, warga harus mengambil 
jalan memutar yang cukup jauh. Meski sudah dilaporkan 
kepada pemerintah desa dan kecamatan, kasus itu tidak di-
tindaklanjuti. Namun, perubahan terjadi seusai Warta Desa 
membuat berita tentangnya. Pada akhirnya, oleh kontraktor 
jalan tol, warga dibuatkan akses berupa terowongan yang me-
lintang di bawah jalan tol2.

2 “Kabar dari Desa”, http://www.remotivi.or.id/amatan/513/Kabar-Dari-Desa, diakses pada 
15 Juli 2020.
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Kasus lainnya adalah tentang ruas jalan Pekalongan menu-
ju Lebak Barang yang selama 15 tahun lebih sering dibiar-
kan rusak. Pada Maret 2019, warga Kecamatan Lebak Barang 
melakukan aksi protes yang mereka sebut sebagai Gerakan 
Semen Rakyat—sebuah usaha swadaya dan swakelola warga 
untuk memperbaiki ruas jalan Lebak Barang. Untuk membe-
li bahan bakunya, warga menggalang dana dari warga yang 
kerap melintasi ruas tersebut. Warta Desa turut memberita-
kan peristiwa ini, dan berkat pemberitaan tersebut pada Ap-
ril 2019 pemerintah setempat berjanji akan memperbaikinya 
di bulan Agustus 2019. Namun, hingga September 2019, ja-
lan tak kunjung diperbaiki dan tak ada kejelasan kapan janji 
tersebut akan direalisasikan. Meski tuntutan belum terealisa-
si, peran Warta Desa dalam menggaungkan kasus tersebut bi-
sa dikatakan cukup berhasil. 

Keberhasilan dalam menciptakan perubahan memang ti-
dak bisa dilihat dari satu aspek semata, sebab boleh jadi ada 
faktor-faktor lain yang memicu perubahan tersebut. Namun, 
peran media komunitas yang mendiseminasi informasi juga ti-
dak bisa diabaikan.

Selain yang disebut di atas, menurut Buono, kasus-ka-
sus jalan rusak cukup sering diberitakan oleh Warta Desa 
karena memang kerusakan jalan terjadi di banyak titik, ter-
utama sejak adanya pembangunan jalan tol yang melintasi 
Kabupaten Pekalongan. Hal ini bisa dibaca sebagai cara War-
ta Desa mempertanyakan akuntabilitas pemerintah lokal. Ja-
lan rusak yang tak kunjung diperbaiki selama bertahun-ta-
hun bisa menjadi indikasi bahwa ada yang tidak akuntabel, 
misalnya, terkait pos anggaran infrastruktur jalan. Artinya, de-
ngan terus memberitakan kasus kerusakan jalan, Warta Desa 
sedang menggugat transparansi penggunaan anggaran daerah 
yang dialokasikan untuk perawatan infrastruktur jalan. 
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Satu lagi yang menarik dari Warta Desa adalah bagaimana 
Didiek, pegiat Warta Desa yang berprofesi sebagai sekreta-
ris desa, memosisikan diri ketika Warta Desa mengangkat 
kasus-kasus yang ada di lingkungan birokrasi di Kabupaten 
Pekalongan. Didiek mengaku cukup bisa menjaga jarak an-
tara dirinya sebagai pegiat media komunitas dengan dirinya 
sebagai aparatur sipil negara. Dalam posisi ini, konflik ke-
pentingan (conflict of interest) berpotensi besar terjadi. Na-
mun, sejauh ini hal tersebut dapat diantisipasi. Berada da-
lam birokrasi serta komitmennya bersama rekan-rekannya di 
Warta Desa tidak membuatnya menghindar untuk mengkritik 
apa yang terjadi di lingkungan profesinya atau rekan-rekan 
sejawatnya.

“Misalnya saya ingin mengkritik bupati, saya enggak ada beban 
walaupun saya bekerja di dalam birokrasi. Karena saya punya ko-
mitmen dengan teman-teman di Warta Desa. Yang penting saya 
bisa membawa diri. Walaupun saya sering mendapat teguran dari 
atasan, Pak Camat misalnya, ‘Mas, kalau memberitakan desa ja-
ngan sadis-sadislah. Kamu kan orang desa dan pemerintahan 
juga.’ Saya bilang, ‘Pak, kalau memang itu fakta di lapangan, ya, 
memang itu adanya. Berbeda kalau saya mencari-cari kesalahan, 
itu beda. Memang seperti itu nggak kejadiannya, Pak? Kalau ti-
dak, ya silahkan bapak klarifikasi.’ Saya cuman bilang seperti 
itu. Jadi menurut kami, ya itu salah satu bentuk kontrol kepada 
penguasa tanpa membuat berita yang baik-baik supaya kita dide-
kati.” (Didiek Harahab, Warta Desa, wawancara, 19 September 
2019)

Meski kedua media komunitas menyatakan membatasi 
pengawasan hanya pada sektor pelayanan publik karena di-
anggap relevan bagi warga, apa yang dilakukan oleh media 
komunitas sebenarnya melampaui apa yang direncanakan 
(by design). Pada praktiknya, keduanya juga mengangkat 
persoalan-persoalan lain yang dialami warga. BaleBengong, 
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misalnya, secara intensif meliput-laporkan isu rencana re-
klamasi Teluk Benoa dan menjadi salah satu media lokal 
pertama di Bali yang mengangkat kasus tersebut ke publik.

Sebagai informasi, reklamasi Teluk Benoa adalah rencana 
penimbunan area perairan seluas 1.243 hektar di Teluk Benoa 
yang terletak di Kabupaten Badung, Bali. Sejak disahkannya 
Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 tentang Rencana 
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, 
dan Tabanan, warga Bali gencar melakukan aksi protes. 
Pasalnya, proyek tersebut mengancam keberadaan hutan 
bakau terluas di Bali karena akan diganti dengan fasilitas 
pariwisata. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk 
bagi lingkungan, khususnya di Bali selatan. Dengan alasan 
itulah, sejak 2014 sampai ketika penelitian ini dilakukan, 
warga melakukan protes melalui berbagai medium, salah 
satunya melalui media. BaleBengong menjadi media lokal 
yang konsisten memberitakan perkembangan kasus terse-
but. Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), forum 
warga yang dibentuk untuk mengawal kasus ini, pun meng-
gunakan BaleBengong sebagai ruang kampanye untuk men-
diseminasikan wacana tolak reklamasi.

Peristiwa-peristiwa yang disebutkan di atas merupakan 
ilustrasi tentang bagaimana media komunitas dapat bekerja 
sebagai pengawas kekuasaan sekaligus penyambung lidah 
warga. Walaupun pemberitaan atas peristiwa-peristiwa terse-
but semestinya—atau sudah—dilakukan oleh media komersi-
al lokal, faktanya warga masih membutuhkan ruang lain un-
tuk menyuarakan aspirasinya dan mengawasi para pimpinan 
mereka di daerah. Kehadiran media komunitas memperba-
nyak kanal aspirasi yang bertujuan untuk memastikan war-
ga mendapatkan informasi yang relevan dan berdampak ter-
hadap hidupnya, termasuk, misalnya, soal bagaimana peme-
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rintah mengelola anggaran atau merancang kebijakan yang 
terkait hajat hidup warga.

Sejak tadi kita telah melihat bagaimana warga memain-
kan peran penting dalam fungsi pemantauan yang dilakukan 
oleh media komunitas. Bisa dikatakan, fungsi pemantauan 
oleh media komunitas tak akan bekerja dengan baik apabila 
tidak ada keterlibatan warga di dalamnya. Ini pula yang mem-
bedakan media komunitas dengan media arus utama. Par-
tisipasi menjadi syarat mutlak bagi media komunitas agar da-
pat menjalankan fungsi pemantauannya dengan baik.

Membuka Akses, Menghimpun Partisipasi

Yang membedakan media komunitas dengan media arus uta-
ma konvensional adalah, salah satunya, pada soal akses dan 
partisipasi. Dalam sistem media arus utama konvensional, 
pembaca atau warga umum tidak dilibatkan sebagai subyek 
melainkan sebagai konsumen. Jika pun dilibatkan, sifatnya 
hanya sebagai pelengkap. Di masa ketika media cetak ber-
jaya, warga hanya dilibatkan dalam ruang-ruang seperti ko-
lom surat pembaca atau opini. Selebihnya adalah ruang yang 
agenda setting-nya sudah ditentukan oleh perusahaan media. 
Ruang bagi warga diperluas ketika media arus utama mulai 
merambah ranah digital.

Perusahaan media menyediakan kolom komentar pem-
baca pada setiap artikel atau laman khusus berupa blog atau 
weblog untuk menampung gagasan-gagasan warga dengan 
pendekatan konten buatan pengguna (user generated content). 
Di media televisi, liputan warga dikurasi untuk kemudian di-
siarkan pada program berita tertentu. Hanya yang terpilih 
berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan perusahaan me-
dia yang akan disiarkan dan diberikan imbalan. Mereka yang 
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berkontribusi kemudian disebut sebagai jurnalis warga (citizen 
journalist) atau pewarta warga (citizen reporter).

Media komunitas, seperti disebut di awal, secara sederha-
na dapat didefinisikan sebagai media dari, oleh dan untuk 
warga; dibikin oleh warga atau kelompok warga, yang penge-
lolaannya dilakukan secara mandiri oleh warga, yang pem-
beritaannya diperuntukkan bagi warga. Pada media komuni-
tas, warga tidak diperlakukan sebagai pembaca atau konsu-
men belaka, melainkan turut dilibatkan sebagai produsen in-
formasi. Hanya saja, derajat pelibatan warga pada setiap me-
dia komunitas berbeda-beda.

Dengan menekankan pendekatan komunikasi partisipatif, 
media komunitas memiliki dua tujuan. Pertama, meningkat-
kan kesadaran warga bahwa mereka adalah bakat dan sumber 
daya yang dapat digunakan untuk mengubah hal-hal yang 
terkait dengan kehidupannya sehari-hari. Kedua, mendorong 
warga untuk bergerak dengan sadar dan berkelanjutan secara 
kolektif, sehingga dapat membangun tatanan sosial yang di-
harapkan (Howley, 2010: 186).

BaleBengong sejak awal mengusung konsep jurnalisme 
warga yang menyandarkan proses produksi informasi pada 
konten buatan pengguna. Warga didorong untuk menuliskan 
apa yang mereka alami atau pikirkan dan mengunggahnya 
ke website www.balebengong.id secara mandiri. Ini sema-
cam bentuk konkret pernyataan Anton bahwa, “Kami hanya 
menjadi ruang.” Namun, sebenarnya gerakan BaleBengong 
tidak sebatas itu. Menyediakan ruang adalah satu tahapan, 
membangun kesadaran warga akan pentingnya bersuara me-
lalui tulisan adalah tahap berikutnya. Maka, tahap berikut-
nya dilakukan melalui, salah satunya, pelatihan menulis un-
tuk warga yang dinamai “Klub Menulis”. Program ini sudah 
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dilakukan sejak 2010. Klub Menulis diadakan setiap dua bulan 
sekali, meski beberapa kali terlewat karena kesibukan para 
pegiat BaleBengong.

Kegiatan ini cukup berdampak pada dua hal: Pertama, ke-
las menulis ini mendorong munculnya penulis-penulis baru. 
Di awal kegiatan ini digagas, slogan yang BaleBengong usung 
adalah, “Warga berhak terlibat, mari memproduksi informasi, 
tidak hanya mengkonsumsi”. Tujuannya adalah meningkatkan 
kesadaran (awareness) bahwa warga dapat menjadi produsen 
alih-alih sekadar konsumen. Kedua, meningkatkan kuantitas 
kontributor. Dari pelatihan tersebut, tidak sedikit peserta yang 
kemudian menjadi kontributor—meski hanya beberapa yang 
berlanjut dalam jangka cukup panjang. Pelatihan ini mendo-
rong warga dari yang semula sekadar pembaca menjadi pe-
nulis BaleBengong. Sasaran pelatihan kelas menulis biasanya 
ditentukan secara spesifik dengan latar belakang tertentu. 
Sejauh ini, kelompok-kelompok marjinal, seperti kelompok di-
fabel, LGBT, penjangkit HIV/AIDS atau warga desa menjadi sa-
saran utama.

“Jadi awal-awal kami mendampingi para penjangkit HIV/AIDS, 
pengguna drugs, menemani mereka nulis. Terus, ya, teman-teman 
pekerja seks, makanya kami bilang, mereka yang mendukung 
BaleBengong dari awal; LGBT, difabel... Di tahun 2009 kelom-
pok difabel kan kurang bersuara, makanya kami bikin pelatihan-
pelatihan dengan mereka.” (Anton Muhajir, BaleBengong, wawan-
cara, 11 September 2019)

Di awal berdiri, para pegiat BaleBengong memanfaatkan 
modal sosial untuk menyemai kanal media yang baru mereka 
bangun. Salah satunya dengan mengundang kolega dari ber-
bagai latar belakang profesi dan disiplin ilmu untuk menulis 
di website BaleBengong guna menarik perhatian publik Bali. 
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Latar belakang Anton dan Luh De sebagai wartawan dengan 
jaringan yang cukup luas, serta pegiat-pegiat lain dengan ra-
gam jejaring sosialnya, membantu tumbuh kembang Bale-
Bengong hingga hari ini.

BaleBengong sebenarnya tidak secara utuh bergantung pa-
da kontributor. Tim redaksi BaleBengong pun tidak sekadar 
menyunting tulisan-tulisan warga yang masuk. Sesekali me-
reka turun ke lapangan dan menulis peristiwa yang menurut 
mereka penting bagi publik Bali.

Kelemahan sebagian media yang berbasis jurnalisme 
warga adalah minimnya kurasi atau gatekeeping atas berita-
berita yang dihasilkan, sehingga rawan menjadi tempat ber-
kembangbiaknya disinformasi. Untuk menghindari hal sema-
cam itu, BaleBengong yang menjadi ruang bagi ekspresi-eks-
presi warga Bali tidak mengabaikan rules of the game dalam 
jurnalistik. Menurut Anton, meski mereka mendorong war-
ga untuk mencurahkan pikiran hingga ke level yang sangat 
personal, BaleBengong tetap melandasi segala aktivitas tu-
lis menulis di organisasi mereka dengan prinsip dan kode 
etik jurnalistik yang berlaku secara universal. Atau jika me-
rujuk pada kode etik yang berlaku di Indonesia, mereka me-
nerapkan Pedoman Media Siber atau Kode Etik Jurnalistik 
yang diterbitkan oleh Dewan Pers.

Misalnya saja mengenai aspek integritas dan kredibilitas. 
BaleBengong cukup tegas untuk mengatakan tidak pada pe-
nulis yang menolak menyertakan identitas aslinya alias ano-
nim. Anonim di sini jelas bukan dalam konteks kode etik 
jurnalistik, bahwa media atau jurnalis wajib menghormati 
privasi narasumber, melainkan sebagai bentuk verifikasi atau 
check and recheck atas informasi yang masuk ke meja redak-
si. Dengan berbasis pada jurnalisme warga, BaleBengong ha-
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rus memastikan bahwa informasi yang mereka terima benar 
adanya, terkonfirmasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal 
ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian akuntabilitas.

“Kita selalu mengecek siapa pun pengirimnya. Pengirimnya harus 
bernama jelas, tidak boleh anonim. Pernah beberapa kali kami 
mendapat tulisan (dari) anonim. Kami mendorongnya untuk ter-
buka, karena kami ingin menjaga prinsip bahwa karyamu ada-
lah tanggung jawabmu. Ada (tulisan) yang pada akhirnya tidak 
dinaikkan karena dia ingin tetap anonim.” (Luh De Suriyani, Ba-
leBengong, wawancara, 13 September 2019)

Meski demikian, sebagian publik masih sering salah me-
mosisikan BaleBengong karena masih menganggap Bale-
Bengong beroperasi sebagaimana media komersial dengan 
segala perangkatnya, salah satunya keberadaan reporter la-
pangan. BaleBengong, misalnya, masih kerap ‘ditagih’ oleh 
pengikut (followers) mereka di media sosial untuk meliput 
peristiwa yang terjadi

“Kita langsung ngomong... ‘Mbak, kita mendorong kalian yang 
menulis dari sudut pandang kalian sendiri, atas nama kalian 
sendiri’... masih ada yang seperti itu. Kita jawab, ‘Mbak, kita gak 
punya reporter, lho. Silakan kirim sendiri (beritanya)... Kaya 
kemarin ada yang minta kita meliput. Kita bilang, ‘Mbak, kita 
(media) jurnalisme warga. Mbak yang kirim konten ke kami.’ 
(Ketika) NGO atau musisi bikin event (pun demikian), ‘Eh, Bale-
Bengong, kok kalian gak cover acara kami, sih.’” (Luh De Suriyani, 
BaleBengong, wawancara, 13 September 2019)

Kesaksian Luh De di atas menjadi indikasi bahwa rekogni-
si sebagian publik terhadap media komunitas atau media war-
ga masih minim. Padahal jelas bahwa dalam banyak aspek, 
media komunitas berbeda dengan media massa komersial.
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Selain website, BaleBengong juga memanfaatkan Twitter 
untuk memfasilitasi diskusi, baik antara redaksi dengan war-
ga, maupun antarwarga. BaleBengong menggunakan tiga plat-
form media sosial yakni Twitter, Facebook dan Instagram. 
Hanya saja, Facebook dan Instagram tidak dijadikan waha-
na interaksi dengan/antarwarga. Iin, salah satu yang berpe-
ran mengoperasikan media sosial BaleBengong, mengata-
kan bahwa Facebook dan Instagram digunakan hanya un-
tuk membagikan artikel baru dan tidak difungsikan sebagai 
ruang diskusi, atau bersifat satu arah. Sementara Twitter, 
yang mereka gunakan sejak 2009, lebih diandalkan untuk 
menjaring opini publik. Twitter juga dianggap lebih efektif 
dalam melakukan check and recheck yang beredar di internet. 
Menurut Anton, Twitter lebih mampu menumbuhkan rasa ke-
pemilikan yang sangat kuat oleh publik.

“Kalau yang aku cita-citakan itu pada akhirnya warga akan ber-
partisipasi aktif. Jadi mereka akan ikut dalam tindakan dan aksi. 
Kalau ada aksi mereka akan terlibat langsung. Jadi warga terdi-
dik, yang apabila ada sesuatu, dengan kesadaran penuh, akan ikut 
bergerak, tanpa harus diorganisir. Karena menurutku kalau kesa-
daran sudah terbentuk mereka akan sadar tanpa meniru tokoh A 
(atau) B.” (Anton Muhajir, BaleBengong, wawancara, 11 Septem-
ber 2019)

Lain cerita pada Warta Desa. Tidak seperti BaleBengong 
yang mengandalkan konten buatan pengguna, Warta Desa le-
bih sering menerima informasi dari warga untuk kemudian 
ditulis ulang menjadi berita oleh para awaknya. Warta De-
sa kerap menerima pesan di kotak masuk (inbox) Facebook, 
media sosial yang mereka jadikan medium distribusi utama. 
Sebagian dari mereka pun memilih dengan menggunakan 
akun anonim. Menurut Didiek, hal itu terjadi karena sebagi-
an warga masih memiliki rasa takut atau enggan untuk me-
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nyampaikan aspirasi mereka sebagai warga langsung kepa-
da pihak terkait, misalnya, bupati. Namun, tentu saja tidak 
semua menggunakan akun anonim. Tidak sedikit dari mereka 
yang tetap menggunakan akun dengan nama dan foto jelas 
alias asli.

“Rata-rata mereka (mengirim ke) inbox. Jadi ketika ada masalah 
atau keluhan di desanya biasanya mereka (akan memberi in-
formasi melalui) inbox… (alasannya) banyak warga yang ingin 
memberikan informasi, tetapi kebanyakan dari mereka takut. 
Akhirnya mereka menggunakan akun-akun palsu.” (Buono, Warta 
Desa, wawancara, 20 September 2019)

gambar 6.2 Salah satu bentuk interaksi BaleBengong dengan
followers-nya di Twitter.
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Tidak jarang juga Didiek, Buono dan Eva menerima pesan 
dari warga melalui inbox akun Facebook pribadi mereka. Hal 
tersebut lazim mereka alami sejak Warta Desa mulai dikenal 
warga, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Pada akhirnya, 
pendekatan penyelesaian masalah warga tidak melulu meng-
gunakan media. Eva, misalnya, kerap dimintai bantuan oleh 
warga yang terkadang ia sendiri tidak kenal, untuk membantu 
persoalan yang dihadapi warga bersangkutan. Eva cukup se-
ring mendampingi warga yang kesulitan mengakses layanan 
di rumah sakit; mulai dari mengurus persyaratan BPJS yang 
rumit, mendapatkan kamar inap, hingga penyelesaian admi-
nistrasi pascaperawatan. Meski Eva dimintai tolong sebagai 
pribadi, namun orang-orang yang meminta tolong padanya 
mengenalnya sebagai wartawan Warta Desa. 

gambar 6.3 Salah satu laporan dari warga yang diterima Warta Desa
melalui inbox Facebook (Foto: Warta Desa)
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Bentuk partisipasi dalam media komunitas tidak terbatas 
pada aktivitas produksi informasi atau urusan redaksi sema-
ta. Media komunitas juga membuka ruang partisipasi dalam 
urusan produksi noninformasi. BaleBengong kerap menye-
lenggarakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan, baik yang 
dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan or-
ganisasi lain. 

gambar 6.4 Beragam jenis kegiatan yang diadakan oleh BaleBengong
(Gambar: BaleBengong)
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Klub Menulis dan Kelas Asyik Teknologi Informasi (KASTI) 
adalah salah dua kegiatan utama BaleBengong di luar kere-
daksian. Yang menarik, keduanya merupakan program yang 
berkesinambungan dalam kerangka gerakan BaleBengong. 
Klub Menulis seperti dipaparkan sebelumnya, adalah upaya 
untuk meningkatkan kesadaran bahwa warga biasa juga ber-
hak memproduksi informasi. Sementara KASTI adalah upa-
ya untuk mencegah agar limpahan informasi yang diproduksi 
tidak berubah menjadi banjir informasi, sebab KASTI tidak 
hanya membahas soal keamanan digital, tapi juga membahas 
tentang bagaimana menjadi pengguna internet yang beretika. 
Isu hoaks termasuk dalam ranah ini. Anton menyebut bahwa 
KASTI adalah sebentuk tanggung jawab moral BaleBengong 
untuk mengatasi peredaran hoaks yang marak.

“Karena kebutuhan sudah berbeda. Dulu kan kita mengajak orang 
untuk terbuka dengan produksi informasi. Tapi sekarang sudah 
mulai over, bahkan dalam ranah yang sifatnya sangat personal. 
Dan dari situ kita (merasa) ikut bertanggung jawab secara moral. 
Harus diingetin ini. Dulu dibuka (keran-keran informasi itu), se-
karang kita ingetin bahwa untuk mempublikasi informasi itu ada 
batas-batas tertentu.” (Anton Muhajir, BaleBengong, wawancara, 
11 September 2019)

Dari dalam, kegiatan KASTI boleh jadi merupakan do-
rongan moral atau tanggung jawab para pegiat BaleBegong 
untuk ikut meredam gelombang informasi yang kian deras. 
Akan tetapi, kegiatan tersebut juga merupakan refleksi atas 
dinamika sosial, terutama efek dari teknologi digital. Dengan 
demikian, pergerakan BaleBengong tidak semata-mata dida-
sari oleh tujuan mereka sebagai organisasi media. Mereka ti-
dak berangkat semata dari semesta yang mereka ciptakan sen-
diri.
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“Kita mendorong semua orang untuk makin banyak mempro-
duksi informasi, bukan hanya mengonsumsi. Itu nomor satu. 
Kemudian yang kedua, mengikuti dinamika, (karena) muncul 
juga persoalan-persoalan yang harus kita respons. Salah satunya 
tentang keamanan digital, privasi. Nah, beberapa tahun ini kita 
fokus ke sana. Makanya, kelas digital security sekarang hampir 
50 persen dengan kelas jurnalisme warga. Kalau dulu full kelas 
jurnalisme warga. Dulu kita minimal tiap tahun itu dua bulan se-
kali (menggelar) kelas jurnalisme warga, di luar maupun dalam 
kantor. Sekarang enggak. Sekarang 50:50. Kelas digital security 
(diadakan), karena kita belajar dan melihat ancamannya, tidak 
hanya pada konteks keamanan data, tapi juga kejahatan... Kita 
melihat banyak kasus anak-anak bunuh diri karena perbuatan 
di media sosial.” (Luh De Suriyani, BaleBengong, wawancara, 19 
September 2019)

Demikian juga dengan Warta Desa. Meski tidak sebanyak 
BaleBengong, Warta Desa juga menyelenggarakan kegiatan lu-
ring (offline) yang melibatkan warga dalam diskursus publik 
yang terjadi di sekitar mereka. Dua kegiatan yang pernah me-
reka buat di antaranya “Warung Obrol Santri” dan “Ngobrol 
Karo Ngopi: Komunitas Cerito Wong Pekalongan”.

“Warung Obrol Santri” adalah diskusi publik yang mereka 
selenggarakan di alun-alun Kota Pekalongan. Dalam diskusi 
tersebut, mereka membahas isu-isu hangat yang sedang ter-
jadi di sekitar mereka, terutama yang terjadi di sekitar wi-
layah Pekalongan. Selain melibatkan warga, mereka juga 
mengundang dinas-dinas terkait. Tentu saja, ini menjadi ca-
ra mereka untuk menjembatani aspirasi warga dengan para 
pengambil kebijakan, dengan harapan permasalahan struktu-
ral yang dialami warga dapat dicarikan solusi yang tepat. 
Namun menurut Didiek, saat itu dinas tidak menanggapinya 
dengan baik dan cenderung meremehkan inisiatif tersebut. 
Dalam catatan Dwifatma (2019), “Warga menyambut ajang ini 
dengan antusias. Suatu ketika pernah mereka mengangkat 
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tema tentang sepak bola di Kabupaten Pekalongan. Suporter 
yang datang sangat banyak seperti ingin menyaksikan pertan-
dingan bola sungguhan, lengkap dengan membawa alat mu-
sik. Beberapa kali Warung Obrol Santri juga mengundang 
forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Pekalongan. 
Warga yang tadinya sedang berjalan santai di alun-alun, ikut 
nimbrung. Diskusi dan tanya-jawab pun mengalir gayeng.”

Selain itu, mereka juga pernah mengadakan “Ngobrol Karo 
Ngopi” pada tahun 2018. Mereka berangkat dari kegelisahan 
mulai hilangnya budaya bertutur atau bercerita di kalangan 
warga Pekalongan. Untuk merespons hal itu, mereka berusa-
ha untuk mentransformasikan budaya bercerita menjadi bu-
daya menulis. Dengan cara itu, mereka ingin menghidupkan 
kembali budaya bercerita yang dahulu disampaikan secara 
lisan menjadi bentuk tulisan. Dari situ mereka berharap bi-
sa membangkitkan kesadaran warga untuk aktif bersuara dan 
menuliskan peristiwa atau fenomena yang ada di sekitar me-
reka melalui Warta Desa.

Kala itu, mereka melibatkan beberapa komunitas yang 
ada di Pekalongan seperti Komunitas Sapu Lidi, Komunitas 
Peduli Kali Loji Pekalongan (penggiat sungai dan sampah), 
Komunitas Kamera Lubang Jarum Indonesia (KLJI) Pekalo-
ngan, Komunitas North Zone Pekalongan Raya (Suporter se-
pak bola Persekap Pekalongan), Serikat Pekerja Nusantara 
(SPN) Kabupaten Pekalongan, pegiat pelestari Owa Jawa Pe-
tungkriyono, Persatuan Sopir dan Kenek (Personek) Pekalo-
ngan dan para pegiat Warta Desa sendiri. Meski belum men-
jadi kegiatan yang berkelanjutan, kegiatan ini telah berhasil 
membentuk jejaring komunitas atau warga yang difasilita-
si oleh Warta Desa. Beberapa komunitas seperti Personek, 
pegiat Owa Jawa Petungkriyono, KLJI Pekalongan dan supor-
ter Persekap Pekalongan menjadi informan bagi Warta Desa. 
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Beberapa komunitas bahkan ada yang menuliskan kegiatan 
mereka secara mandiri dan dipublikasikan melalui Warta De-
sa. Personek, misalnya, seperti yang dipaparkan pada bagian 
sebelumnya, menjadi informan utama peristiwa Gerakan Se-
men Rakyat di Lebak Barang, Pekalongan.

Dengan caranya masing-masing, baik BaleBengong mau-
pun Warta Desa, telah membuka keran partisipasi seluas-
luasnya kepada warga, baik secara daring (online) maupun 
luring (offline). Warga dipersilakan menggunakan ruang yang 
kedua media komunitas tersebut sediakan untuk berekspre-
si, baik dalam konteks kepentingan umum maupun pribadi. 
Meski demikian, membuka keran selebar-lebarnya tidak ke-
mudian membuat kedua media komunitas abai terhadap in-
tegritas dalam jurnalistik. Dalam media berbasis jurnalisme 
warga, ada banyak celah masuknya disinformasi, namun sia-
sat yang dilakukan oleh BaleBengong dan Warta Desa sejauh 
ini telah meminimalisasi masuknya informasi-informasi palsu.

Untuk mengantisipasi disinformasi dan beragam bentuk 
hoaks lainnya, media komunitas wajib mengolah informasi 
yang masuk secara akuntabel. Dengan demikian, integritas 
dan kredibilitas media komunitas sebagai media informasi 
dapat terjaga.

Membangun Kredibilitas, Menjaga Akuntabilitas

Dalam iklim demokrasi, akuntabilitas atau tanggung gugat 
telah menjadi formula wajib dalam pengelolaan suatu entitas 
sosial. Pada awalnya, sekitar abad ke-14, istilah ‘akuntabi-
litas’ hanya digunakan dalam bahasa Inggris untuk konteks 
finansial (Win, 2012, dalam ACORAB Nepal, 2012). Belakang-
an, istilah ini digunakan dalam berbagai konteks tata kelola. 
Akuntabilitas merupakan istilah kontekstual dalam hubung-
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an bilateral maupun multilateral. Istilah ini menggambarkan 
hubungan antara kepemilikan, partisipasi, keadilan, pertu-
karan atau transfer kekuasaan dan visibilitas pengelolaan. 
Yakni hubungan antara individu dengan unit terorganisasi 
dan sebaliknya, atau antarberbagai entitas sosial. Oleh kare-
na itu, konsep akuntabilitas melibatkan dua tahapan berbe-
da yakni kemampuan bertanggung jawab (answerability) dan 
penegakkan (enforcement). ‘Kemampuan bertanggung jawab’ 
merujuk pada tanggung jawab (responsibility) entitas sosial 
atau unit terorganisasi untuk menyediakan informasi ten-
tang keputusan dan aksi beserta alasannya kepada publik. 
Sementara ‘penegakkan’ merujuk pada pemberian sanksi ter-
hadap pihak atau entitas yang melalaikan pertanggunggugat-
annya (ACORAB Nepal, 2012). Akuntabilitas tidak sekadar 
memberikan laporan, tetapi juga menyertakan pembuktian 
atau verifikasi atas segala sesuatu yang dikerjakan.

Dalam konteks pengelolaan media komunitas, akuntabili-
tas dapat dilihat pada dua aspek, yakni aspek proses produksi 
informasi dan aspek produksi noninformasi. Penekanan aspek 
produksi informasi yakni pada cara atau metode bagaimana 
media komunitas memproduksi informasi. Sementara pada 
aspek produksi noninformasi, penekanannya lebih pada ba-
gaimana media komunitas sebagai sebuah institusi mengelola 
sumber dayanya—sumber daya manusia, finansial, dan seba-
gainya.

Menurut Sawant (2003), akuntabilitas dalam jurnalistik 
berkaitan erat dengan kebebasan pers. Kebebasan pers di sini 
tidak hanya soal bagaimana negara membatasi pers (yang 
itu terjadi di negara-negara bercorak otoriter), namun juga 
menyoal bagaimana pers dapat terbebas dari kelompok lain 
di luar negara. Definisi sempit tentang media “(ke)bebas(an)” 
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semacam itu menurut Sawant sengaja dibuat untuk menye-
satkan dan mengalihkan perhatian dari kekuatan lain di luar 
pemerintah yang lebih nyata dan efektif membatasi kebebas-
an media. Dengan kata lain, akuntabilitas media berkaitan 
erat dengan independensi.

Independensi di sini tidak dimaknai sebagai sikap tidak 
berpihak atau netral—sebagaimana obyektif tidak berarti ne-
tral atas suatu isu. Akan tetapi, independensi sangat bergan-
tung sejauh mana sikap tersebut bermanfaat bagi kepenting-
an publik, bukan negara atau kekuatan nonnegara.

Sebagaimana argumen Kovach dan Rosenstiel (2006), in-
dependensi merupakan elemen penting bagi jurnalisme yang 
baik. Mereka menyebut, dalam praktik, terutama di Amerika 
Serikat, media dan jurnalis kerap bias elite. Alih-alih menja-
di media yang menyuarakan kepentingan publik, media ma-
lah menjadi ruang kontestasi kepentingan elite. Namun se-
benarnya, hal semacam ini tak hanya terjadi di Amerika Se-
rikat.

Di Indonesia, terutama yang terjadi dalam kurun pasca-
Reformasi, media arus utama semakin partisan seiring de-
ngan berlangsungnya peristiwa politik elektoral. Pada Pemi-
lu 2014, misalnya, dua media besar secara terang-terangan 
mendukung calon presiden tertentu; TV One yang dimiliki 
politisi Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mendukung pencalon-
an Prabowo Subianto. Sementara MetroTV yang dimiliki oleh 
Surya Paloh, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 
mendukung calon lainnya, Joko Widodo (Tapsell, 2018). Pa-
da Pemilu 2019, peta keberpihakan politik media berubah, 
namun tetap bias kepentingan elite, alih-alih warga. Dalam 
laporan penelitian Remotivi yang dirilis sebelum Pemilu 2019 
digelar, Roy Thaniago menyimpulkan bahwa pemberitaan 
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sejumlah media massa yang diteliti berorientasi kepada poli-
tik elite ketimbang politik warga, dengan demikian media se-
dang merayakan status quo struktur ekonomi-politik yang ada.

Bagaimana dengan kekuatan nonnegara yang dicurigai 
Sawant? Tentu saja yang Sawant maksud adalah kehadiran 
pihak swasta atau korporasi yang semakin mendapatkan ru-
ang di media seiring industrialisasi dan komersialisasi me-
dia massa. Dalam konteks Indonesia pascareformasi, kita 
bisa melihat bagaimana kekuasaan nonnegara seperti kong-
lomerat dan pengiklan korporasi memengaruhi independen-
si media secara signifikan. Para elite politik yang menjadi 
pemilik media di Indonesia bukan sekadar politisi. Hampir 
semua dari mereka merangkap sebagai pengusaha yang usa-
hanya berserak di berbagai sektor, selain tentu saja industri 
media itu sendiri. Adanya intervensi media oleh kepentingan 
bisnis inilah yang kemudian membuat media kehilangan in-
dependensinya. Bahkan para jurnalis di Indonesia melihat ke-
pemilikan media oleh para konglomerat menjadi hambatan 
utama terhadap otonomi mereka; misalnya dalam hal apa 
yang boleh dan tidak boleh mereka laporkan, atau bagaimana 
berita-berita tertentu harus mereka bingkai (Tapsell, 2018: 75).

Ketika media arus utama menjadi sangat bias kepentingan 
elite dan kepentingan pasar, media komunitas berusaha me-
lakukan hal sebaliknya. Hal ini terlihat pada BaleBengong dan 
Warta Desa. Anton berpendapat bahwa media memang tidak 
seharusnya netral, dan meyakini bahwa BaleBengong harus 
memiliki keberpihakan. Sebagaimana dipaparkan Kovach dan 
Rosenstiel, menjadi independen tidak sama dengan netral. 
Pun menjadi obyektif bukan berarti tidak berpihak (Kovach 
dan Rosenstiel 2006: 121).
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“(Menurutku) seseorang bisa disebut independen adalah ketika 
ia memilihnya secara rasional, bukan karena ditekan, ketakutan, 
di bawah paksaan, atau ada tawaran… Kami (memilih) membe-
la kelompok marjinal, minoritas. Mereka pasti mendapat suara 
lebih banyak (di BaleBengong) daripada pemerintah dan polisi. 
Kami kembali kepada nilai yang kami percaya bahwa kelompok 
marjinal harus bicara. Semua orang mempunyai hak untuk ber-
pendapat.” (Anton Muhajir, BaleBengong, wawancara, 11 Septem-
ber 2019)

Melalui pendekatan jurnalisme warga, BaleBengong men-
dorong warga biasa untuk menulis dan menyuarakan ke-
gelisahannya; warga biasa menjadi sumber informasi. Ber-
kebalikan dengan media arus utama yang cenderung men-
jadikan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan otoritas 
(prominent person) sebagai narasumber (lihat Bennett, 1988; 
Davies, 2011; Herman dan Chomsky, 2008, dalam Scott, 
Millard, & Leonard, 2014), BaleBengong menjadi ruang bagi 
orang-orang biasa.

Pun demikian dengan Warta Desa. Didiek mengatakan, 
sejak Warta Desa didirikan, independensi menjadi perhatian 
utama para pendiri. Mereka sepakat tidak ingin mengulang 
kejadian yang pernah dialami Eva di sebuah media lokal tem-
patnya bekerja sebelum bergabung dengan Warta Desa.

“Karena kita mengantisipasi pengalaman Mas Eva di Dinami-
ka [sebuah media lokal di Pekalongan]. Tiga orang bikin media; 
menjadi pimpinan umum, pemimpin redaksi, dan koordinator 
lapangan. Tetapi akhirnya ketika media sudah besar, masing-ma-
sing dekat dengan penguasa dan menginginkan proyek. Akhirnya 
di media itu tidak ada independensi sama sekali. Di internalnya 
pun saling bersaing… Kita nggak mau Warta Desa berakhir seper-
ti itu,” (Didiek Harahab, Warta Desa, wawancara, 19 September 
2019)
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Independensi bagi Warta Desa pun cenderung lebih kom-
pleks. Dari ketiga pendiri, satu di antara mereka sangat de-
kat dengan kekuasaan lokal. Seperti disebut di bagian sebe-
lumnya, Didiek merupakan sekretaris desa dan tidak jarang 
ia diprotes oleh rekan sejawatnya karena Warta Desa meng-
angkat beberapa kasus yang terjadi di lingkungan birokrasi 
setempat. Ditegur camat dan perangkat desa lainnya akibat 
berita Warta Desa sudah biasa ia alami.

“Dulu malah camat sini, camat yang dulu, sewaktu kita mem-
beritakan salah satu desa yang penggunaan dananya semrawut, 
camatnya sampai bilang sama Mas Eva, ‘Mas, aku itu kurang apa 
sama Mas Didiek?’ Sampai bilang begitu camatnya. ‘Didiek sudah 
tak buat enak kerja di sini, bla, bla, bla…’ (lalu Eva menjawab) 
‘Profesional, Pak. Ini sudah menjadi tugas saya, jurnalis lapang-
an.’ Sudah itu akhirnya camatnya bilang (ke saya), ‘Mas, tolong 
anak buahnya dikondisikan.’ Kalau saya sebagai pribadi bilang, 
‘Bagaimana, Pak Camat? saya minta petunjuk.’ ‘Ya tolong lah ja-
ngan keterlaluan.’ ‘Pak, kalau sampai keterlaluan seperti ini, ka-
rena memang lurahnya sangat keterlaluan. Kan sampai ada pem-
beritaan seperti ini karena ada laporan dari warga. Nah, kalau 
sampai Mas Eva salah dalam memberitakan dia bisa dilabrak 
warga.’ ‘Ya tapi jangan kejam-kejam lah, Mas.’ Itu sering, saya se-
ring mengalami seperti itu,” (Didiek Harahab, Warta Desa, wa-
wancara, 19 September 2019)

Pengalaman Didiek menunjukkan betapa berisikonya ia 
dalam posisi sebagai birokrat sekaligus pegiat media komu-
nitas. Konflik kepentingan rawan terjadi apabila ia tidak bi-
sa menjaga jarak. Bila Didiek tak kuat menghadapi tekanan 
rekan-rekan sejawatnya, ia bisa saja tergelincir dan meng-
gadaikan independensi Warta Desa. Hal serupa dialami oleh 
Eva. Sebagai orang lapangan, ia menjadi orang yang sangat 
berpotensi tergoda tawaran-tawaran pihak tertentu agar be-
ritanya tidak diangkat. Eva pernah menolak ‘amplop’ dari se-
orang staf di sebuah dinas di Pekalongan. Eva menolak am-
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plop itu dengan jawaban sarkas, “Bu, saya tidak ada hajatan. 
Jadi tidak menerima sumbangan.” Pengalaman lain misalnya 
ketika ia ditawari bekerja di sebuah perusahaan yang menjadi 
kontraktor pembangunan jalan tol di Pekalongan, dengan satir 
ia menolak, “Kalian berani bayar saya berapa sehari? Soalnya 
saya di Warta Desa tidak sampai satu juta sehari.” Pengalaman 
Eva bergelut di dunia media lokal tidak membuatnya menca-
ri kesempatan untuk menumpuk pundi pribadi. Hal itu justru 
membuatnya semakin paham cara menghindari praktik-prak-
tik korup semacam itu.

Selain dilihat dari aspek proses produksi noninformasi 
(pengelolaan sumber daya organisasi), akuntabilitas sebuah 
media komunitas dapat dilihat dari aspek produksi informasi 
atau dalam proses pembuatan berita. Setiap insan pers di be-
lahan dunia manapun sepakat bahwa rumus baku kelengkap-
an sebuah informasi adalah 5W1H—what, where, when, who, 
why, dan how, sebab keberadaan unsur-unsur tersebut akan 
membuat sebuah informasi menjadi jelas. Namun, mengukur 
akuntabilitas sebuah media tidak cukup hanya dengan meli-
hat kelengkapan beritanya saja karena yang terpenting adalah 
informasi yang disajikan itu dapat dipertanggungjawabkan. 
Caranya adalah dengan menerapkan prinsip utama dalam jur-
nalistik, yakni verifikasi.

Verifikasi mutlak dalam jurnalisme. Proses inilah yang 
membedakan jurnalisme dengan infotainment atau propagan-
da (Kovach dan Rosenstiel, 2006). Disiplin verifikasi sudah 
semestinya menjadi rujukan bagi setiap jurnalis pada level 
apapun—baik itu media massa skala besar/nasional maupun 
media di tingkat lokal—sebab verifikasilah yang menjamin 
bahwa setiap informasi yang kelak disiarkan akurat dan tidak 
mengandung unsur kebohongan. Media komunitas yang ma-
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suk dalam kategori media hiperlokal (hyperlocal media) pun 
tak lepas dari kewajiban menerapkanya, meski terkadang 
tidak sempurna. Verifikasi merupakan proses yang tidak mu-
dah. Terlebih di zaman ketika informasi apapun bisa diper-
oleh melalui internet, verifikasi menjadi lebih menantang. 
“Internet... memberikan wartawan akses mudah kepada be-
rita dan kutipan tanpa mereka perlu melakukan investigasi 
mereka sendiri,” ujar wartawan Geneva Overhosler (dikutip 
Kovach dan Rosenstiel, 2006: 92). Lalu dengan beragam keter-
batasan sumber daya manusia maupun finansial yang meng-
ikuti, bagaimana media komunitas melakukan proses verifi-
kasi atas berita yang mereka buat?

Dalam proses produksi informasi, media komunitas sa-
ngat mengandalkan keterlibatan warga, baik sebagai sumber 
primer informasi maupun sebagai saksi mata atas sebuah pe-
ristiwa. BaleBengong mengandalkan sistem konten buatan 
pengguna, sementara Warta Desa mengandalkan kabar dari 
warga melalui kanal-kanal media sosial mereka. Hampir tak 
ada perencanaan liputan, meski sebagian beritanya dirancang 
sesuai dengan agenda advokasi yang mereka usung. Tidak ja-
rang tugas verifikasi informasi bagi media komunitas lebih 
berat, karena seringkali mereka mendapat informasi dari pi-
hak-pihak tanpa nama alias anonim. 

Akun palsu atau akun anonim ini memang menjadi prob-
lem tersendiri sebab berkaitan erat dengan kredibilitas in-
formasi dan integritas narasumber. Kedua media komuni-
tas punya sikap berbeda dalam hal ini. BaleBengong tidak 
menoleransi akun anonim, sementara Warta Desa masih 
membolehkan sumber informasi dari akun anonim dengan 
menerapkan syarat. Bagi BaleBengong, sumber anonim dapat 
mempertaruhkan kredibilitas dan integritas mereka sebagai 
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institusi media. Padahal, sebuah media dikatakan akuntabel 
apabila mereka memiliki kredibilitas sehingga dipercaya oleh 
konstituennya (Sawant, 2003).

“Pertama, alur kerja kita itu selalu mengecek siapa pun pengi-
rimnya. Pengirimnya harus bernama jelas. Nggak boleh anonim. 
Pernah kita beberapa kali dapat tulisan anonim. Maksudnya, dia 
emang tidak mau (diketahui namanya). Tapi kita mendorong dia 
(untuk mau menggunakan identitas asli)... pada akhirnya tidak 
dinaikkan karena dia tetap mau anonim. Kenapa (kita menolak)? 
Karena kita ingin menjaga bahwa ‘karyamu, tanggung jawabmu’. 
Itu selalu ada di ininya (pegangan) BaleBengong. Jadi, itu identi-
tas harus jelas.” (Luh De Suriyani, BaleBengong, wawancara, 13 
September 2019)

Dari pernyataan Luh De di atas, kita bisa menangkap pesan 
bahwa agar sebuah informasi bisa dipertanggungjawabkan, 
‘kehadiran’ penulis adalah hal pertama yang harus dipenuhi. 
Sementara Anton berargumen bahwa kepercayaan (trust) 
menjadi modal mereka sebagai media komunitas, karenanya 
antara pengelola media komunitas dan audiens atau konsti-
tuen semestinya memang saling mengenal.

Pengelola Warta Desa punya alasan mengapa mereka me-
nerima sumber anonim. Mereka mengaku tidak sembarangan 
menerima informasi yang mereka terima. Didiek mengata-
kan bahwa apabila ada informasi yang masuk, mereka akan 
memeriksa kebenaran informasinya terlebih dahulu. Mereka 
mengandalkan jaringan atau teman yang lokasi tinggalnya ti-
dak jauh dari lokasi peristiwa untuk memverifikasi informasi 
yang diterima. Apabila sudah cukup meyakinkan dan meme-
nuhi unsur kelengkapan sebuah berita (5W1H), maka infor-
masi tersebut akan ditulis dan dipublikasikan.
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“Banyak warga yang ingin memberikan informasi. Tetapi keba-
nyakan dari mereka itu takut, akhirnya mereka menggunakan 
akun-akun palsu… Mereka takut diciduk.” (Buono, Warta Desa, 
wawancara, 20 September 2019)

Menurut Didiek, yang juga diamini pegiat lain, jika mere-
ka tidak memberi toleransi terhadap akun-akun anonim, ke-
mungkinan informasi yang masuk ke meja redaksi mereka 
menjadi sangat terbatas. Padahal, mereka pun tidak punya 
banyak orang di lapangan. Meski sehari-hari Eva yang ber-
posisi sebagai Koordinator Lapangan terjun untuk mencari 
berita, ia sendiri tidak mampu menjangkau semua informa-
si yang datang dari warga. Oleh karena itu, mengandalkan 
orang-orang yang mereka kenal untuk membantu verifikasi 
menjadi siasat media komunitas dalam melakukan praktik 
jurnalistiknya. Anonimitas sendiri bukan barang yang mutlak 
haram dalam jurnalisme. Dalam kode etik jurnalistik, anoni-
mitas diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu 
(lihat Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik).

Tentu saja memaklumi anonimitas bukan semata demi 
mengejar kuantitas berita, namun justru memfasilitasi suara-
suara dari bawah yang kerap kali tak dapat mengemuka 
karena berbagai faktor, terutama faktor tabu, sungkan, atau 
dalam bahasa Jawa ewuh pakewuh. Menurut Didiek, kecende-
rungan menggunakan identitas anonim oleh konstituen me-
reka disebabkan kultur masyarakat Pekalongan yang tidak 
berani menyampaikan pendapat, terlebih kritik, di muka 
umum. Kritik terhadap birokrasi atau pejabat dianggap hal 
tabu bagi sebagian besar konstituen mereka. Cara yang me-
reka tempuh bisa dikatakan merupakan sebuah keterpaksa-
an. Mereka berusaha mengakomodasi orang-orang yang tak 
berani bersuara akibat relasi kuasa yang timpang antara pe-
nguasa dan warga sejak lama.
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“Sebenarnya ini PR bagi kita juga, sih, untuk memberikan pela-
jaran kepada masyarakat luas bahwa (tak perlu khawatir menge-
mukakan pendapat)... Kalau aku mempraktikkan sendiri di ling-
kungan kecilku. Teman-teman karang taruna itu aku ajarkan se-
tiap ada forum: (meski) nggak punya ide apapun, kalian harus 
berani tunjuk jari. Itu untuk apa? Agar mereka berani berbicara 
di muka umum. Kalau ada pertanyaan, pokoknya tunjuk jari du-
lu. Karena nanti kalau sudah terbiasa, sistem motorik tangannya 
akan terbiasa dan selaras dengan pikirannya. Mas Eva sendiri 
sudah mulai kritis, berani. Minimal berani menyampaikan pen-
dapat. Itu yang belum secara umum (terjadi) di Kabupaten Pe-
kalongan. Di Kominfo itu ada KIP (keterbukaan informasi pub-
lik), kan sebetulnya bertujuan mendorong masyarakat untuk mau 
memperoleh informasi. Sekarang masyarakat bertanya saja takut, 
apalagi menyampaikan ide.” (Didiek Harahab, Warta Desa, wa-
wancara, 19 September 2019)

Terkait ketabuan dalam menyampaikan pendapat, Didiek 
mencontohkan sebuah kasus yang pernah didampingi War-
ta Desa. Suatu hari, seorang pembaca Warta Desa mengadu 
melalui akun Facebook Warta Desa. Perkaranya, si pengirim 
menemukan kejanggalan pada motor yang dikendarai oleh 
seorang polisi karena pelat nomor kendaraannya sama de-
ngan yang ia miliki. Orang itu tak sengaja menemukannya di 
jalan dan kemudian memotretnya. Dalam aduannya kepada 
Warta Desa, ia yakin bahwa motor itu adalah motor ‘bodong’ 
(sebutan untuk kendaraan yang tak memiliki surat-surat kepe-
milikan), dan bertanya kepada Warta Desa apa yang harus ia 
lakukan.

“Akhirnya saya tanggapi. Saya inbox secara pribadi, terus dia men-
ceritakan kronologi. Saya ajukan pertanyaan, ‘Bagaimana nanti? 
Kamu sendiri berani nggak?’ Dia bilang, ‘Dampaknya nanti bagai-
mana?’ Ya nggak apa-apa, nanti kita back up. Saya kalau dengan 
hal seperti ini memang nggak berpikir panjang, Mas. Nggak tahu 
juga keberanian ini datang dari mana. Pokoknya Warta Desa siap, 
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berani mem-back up. Istilahnya siap mem-back up lahir-batin. Ka-
rena kita pengen masyarakat itu berani menyampaikan sesuatu. 
Akhirnya kita beritakan di Warta Desa. Wah, itu dampaknya luar 
biasa.

Ternyata orang yang benci dengan kepolisian itu banyak. 
Akhirnya berita itu booming. Esoknya Humas Polres [Pekalongan] 
itu nelpon saya. Nggak tau juga dapat nomer hp saya dari mana. 
‘Pak ini kita dari Polres, disuruh menyampaikan bla...bla...bla...’ 
Saya sampaikan, ‘Silakan Bapak Kapolres memberikan klarifika-
si, terus nanti kita agendakan pertemuan.’ Humasnya menjawab, 
‘Oh, jangan gitu, Pak. Tolong berita itu diturunkan saja.’ ‘Nggak bi-
sa, Bu. Agar berimbang silakan Bapak Kapolres untuk memberita-
kan klarifikasi,’ saya jawab begitu.

Besoknya lagi, nggak tau siapa lagi, nelpon saya lagi. Dan 
nggak ada nada ancaman sama sekali, malah nadanya halus se-
mua. ‘Mas, mohon kerja samanya, Mas, gini...gini...gini...’ Jawab-
annya tetap seperti itu, kapolres beserta jajarannya bertemu 
untuk membahas berita yang ada di Warta Desa. Saya tetap keu-
keuh sih, ‘Silahkan kalau tetap ngotot meminta diturunkan, ki-
ta nggak bisa. Tapi ada hak jawab, silahkan gunakan.’” (Didiek 
Harahab, Warta Desa, wawancara, 19 September 2019)

Ada dua hal yang dapat dilihat dari pengalaman tersebut. 
Pertama, Warta Desa sedang berusaha membangun budaya 
kritik di kalangan konstituennya. Tidak banyak warga yang 
berani menyampaikan kritik secara langsung, terutama kepa-
da aparat dan pejabat, sehingga ketika ada yang berusaha ang-
kat bicara, Warta Desa tak segan untuk membantu dengan 
memberikan dukungan yang diperlukan. Hal itu bisa diba-
ca sebagai cara Warta Desa mengangkat moral warga untuk 
berani menyuarakan pendapatnya, sebagaimana pernyataan 
Didiek. Kedua, Warta Desa mampu menjaga independensinya 
dengan tidak menyerah pada tekanan kelompok atau otoritas 
tertentu. Mereka berusaha memegang teguh marwah Warta 
Desa sebagai institusi media yang independen dari pengaruh 
eksternal.
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Tetap Independen Dengan atau Tanpa Sponsor

Sponsor atau iklan tak pernah luput dari pembahasan inde-
pendensi media. Dalam banyak kesempatan, sponsor atau 
iklan swasta dianggap menjadi biang keladi atas hilangnya 
independensi sebuah media. Itu juga tersirat dari argumen 
Sawant (2003) tentang kelompok nonpemerintah yang ber-
potensi membatasi independensi media. Lantas, bagaimana 
posisi sponsor pada media komunitas dan apa pengaruhnya 
terhadap independensi?

Di website Warta Desa (www.wartadesa.net) nyaris tak ada 
iklan atau sponsor, kecuali satu logo milik sebuah perusahaan 
penyedia layanan domain dan hosting bernama Kenceng So-
lusindo. Perusahaan tersebut memang menyediakan domain 
dan hosting website untuk Warta Desa. Menurut Buono, ke-
duanya—Warta Desa dan Kenceng Solusindo—sepakat untuk 
bekerja sama sejak awal. Meski tidak sepenuhnya menspon-
sori Warta Desa—sebab Warta Desa tetap membayar biaya do-
main dan hosting, Kenceng Solusindo memberi kompensasi 
jasa perawatan (maintenance) website sebagai imbalan atas 
tampilnya logo perusahaan di laman utama website Warta De-
sa.

Apakah munculnya logo tersebut memengaruhi konten 
Warta Desa? Dari hasil analisis konten tidak ditemukan be-
rita yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, 
absennya iklan di website Warta Desa terjadi lantaran pa-
ra pegiat memang bersepakat untuk tidak memasang iklan 
apapun. Sekali waktu pernah Warta Desa memasang Google 
Adsense. Hal ini kemudian dilaporkan oleh pembaca kepada 
pengelola karena merasa kenyamanan membacanya tergang-
gu. Pemasangan iklan tersebut kemudian dievaluasi dan 
akhirnya mereka bersepakat meniadakan iklan dalam bentuk 
apapun. Didiek sebagai Pemimpin Umum berpendapat, sela-
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ma mereka masih bisa membiayai operasional lewat kocek 
pribadi, Warta Desa tidak akan memasang iklan apapun. Me-
reka masih berpegang pada pandangan bahwa media komu-
nitas bersifat nonprofit, sebagaimana yang mereka pahami 
tentang aturan beriklan radio komunitas.

Sementara itu, di website BaleBengong (www.balebengong.
id), saat penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa logo 
sponsor antara lain, BOC Indonesia, Conservation Internatio-
nal, World Wildlife Fund (WWF), Mongabay Indonesia, dan 
Kalimajari. BOC Indonesia merupakan penyedia domain dan 
hosting website yang digunakan oleh BaleBengong. Keduanya 
menjalin kerja sama sehingga BaleBengong dibebaskan dari 
biaya sewa dan perawatan website. Empat lainnya yakni Con-
servation International, WWF, Mongabay Indonesia, dan Ka-
limajari lebih tepat diposisikan dalam relasi kemitraan ke-
timbang sponsor atau iklan. Keempatnya merupakan mitra 
BaleBengong dalam penyelenggaraan Anugerah Jurnalisme 
Warga 2018. Organisasi-organisasi tersebut menyediakan hadi-
ah berupa beasiswa liputan mendalam bagi para peserta. 
Memang ada semacam “isu titipan” dalam kerja sama ini, 
namun tidak ditemukan konten yang bertentangan dengan 
prinsip dan kode etik jurnalistik dan tidak pula menyalahi 
kepentingan publik. Tema liputan masih berkaitan dengan 
urusan khalayak. Ambil contoh hasil liputan mendalam ber-
judul “Memastikan Akurasi Informasi untuk Mitigasi” hasil 
kerja sama dengan Mongabay Indonesia. Liputan tersebut ber-
kisah tentang bagaimana warga yang tinggal di kaki Gunung 
Agung bersama para pihak yang berkepentingan di sektor ke-
bencanaan mendorong akurasi informasi yang digunakan un-
tuk keperluan mitigasi bencana erupsi.

Soal iklan, BaleBengong tidak menutup kemungkinan me-
nerima iklan berbayar. Iklan dapat berupa pemasangan poster 
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di website, advertorial, maupun twit berbayar. Sebagaimana 
dijelaskan pada bab sebelumnya, tujuan BaleBengong mem-
buka kemungkinan menerima iklan adalah untuk memenuhi 
kebutuhan operasional sehari-hari. Sumber pendanaan lain 
BaleBengong berasal dari skema “management fee” dari hasil 
kerja sama penyelenggaraan kegiatan dengan organisasi lain.

“(Kami) siap siap saja (memonetisasi) asalkan (memenuhi) bebe-
rapa hal. Pertama, (iklan) tidak boleh dominan, kayak iklan-iklan 
pop-up, misalnya. Tidak boleh menghalangi keterbacaan orang. 
Makanya (yang sekarang ada) diset banner-banner iklan (pada 
tempat-tempat tertentu). Terus (kedua)... background pengiklan, 
(ini terkait) isu independensi. Apalagi pas pemilu, hampir semua 
website kan (isinya) calon-calon (yang ikut pemilu). Kita sama 
sekali tidak menerima itu.” (Luh De Suriyani, BaleBengong, wa-
wancara, 13 September 2019)

“Sampai soal keuangan pun kami sangat terbuka. Kami tidak mau 
mark up soal hotel (misalnya), tapi kami mau management fee. 
Sudah jelas, kami tidak mau main-main soal hal itu (korupsi)… 
Saya selalu bilang secara terbuka (kepada mitra).” (Anton Muhajir, 
BaleBengong, wawancara, 11 September 2019)

Dalam hal ini, BaleBengong tidak menerapkan pandang-
an bahwa media komunitas tidak boleh menerima sponsor. 
Sebab bagaimana pun, media komunitas memerlukan biaya 
operasional seperti domain dan hosting atau biaya listrik atau 
internet kantor redaksi. Jika hanya mengandalkan kantung 
pribadi para pegiatnya, media komunitas akan terjebak pada 
persoalan klise keberlanjutan: tenggelam karena ketiadaan 
biaya. Konsekuensinya, muncul tantangan sejauh mana media 
komunitas bisa membatasi diri dari godaan iklan. Tentu hal 
itu akan sangat bergantung pada seberapa kuat pegiat media 
komunitas memegang prinsip independensi, tidak hanya pa-
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da ranah pemberitaan, tetapi juga pada ranah pengelolaan 
organisasi.

Implikasi Media Komunitas bagi Warga

Jika media komunitas memang telah menciptakan ruang pub-
lik bagi warga, pertanyaan yang tersisa kemudian, apakah pe-
nyediaan ruang publik tersebut berimplikasi bagi warga?

Media komunitas memang menyediakan ruang dan mem-
beri ‘pelantang suara’ kepada masyarakat biasa yang selama 
ini terpinggirkan, baik secara ekonomi, sosial, maupun kultu-
ral, dalam lanskap media arus utama. Fungsi utama kehadir-
an media komunitas adalah menjadi tempat bagi orang-orang 
termarjinalkan ini untuk dapat berpendapat sama penting-
nya dengan para pejabat pemerintah atau orang-orang terke-
nal yang kerap mendapatkan lampu sorot. BaleBengong dan 
Warta Desa menunjukkan ‘keberpihakan’ kepada orang-orang 
biasa pada slogan yang diusungnya. BaleBengong mengusung 
“media warga berbagi cerita”, sementara Warta Desa mengguna-
kan slogan “saatnya warga bersuara”. Pernyataan melalui slo-
gan itu didukung oleh pernyataan-pernyataan para pengelola 
juga melalui praktik yang menunjukkan dukungan kepada ko-
munitas.

Implikasi kehadiran media komunitas bagi warga dapat 
dilihat dari dua aspek. Pertama, implikasi bagi warga secara 
kolektif. Kedua, implikasi bagi individu yang menjadi audiens 
atau pembaca, sekaligus produsen atau sumber informasi bagi 
media komunitas.

Secara kolektif kehadiran BaleBengong, sebagaimana dije-
laskan pada bagian sebelumnya, telah menciptakan ruang dis-
kusi publik di Bali. Kehadiran ruang ini, selain mengangkat 
topik-topik yang jarang diperbincangkan di media arus uta-
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ma, juga tidak jarang memunculkan penulis dengan gagasan-
gagasan barunya yang barangkali selama ini tidak terakomo-
dasi di media-media arus utama. Bagi Gung Alit, pembaca 
sekaligus mitra dalam beberapa kegiatan, BaleBengong telah 
menciptakan ruang diskusi yang sehat bagi publik Bali. 

“Beberapa orang dan teman-teman tahu BaleBengong. Kegiatan 
jurnalisme warga bagi saya ini top sekali. Saya tidak berpikir 
bahwa formatnya dibuat (khusus) untuk Bali. Tapi sajian beri-
tanya bagi saya top. Jadi ketika kita melihat media mainstream, 
kemudian kita menengok BaleBengong ada aja tulisan yang in-
formatif, lebih dalam. Seperti Nuriah Nuriawan, terus siapa lagi, 
Kaung Willyana, dia penulis muda, juga bagus sekali [...] ruang 
seperti ini tidak ada di (media) mainstream. BaleBengong menye-
diakan, itu yang saya suka. Walaupun kadang kalau ada perde-
batan saya nggak ikut (berkomentar). Hanya sebatas baca saja. 
Bagi saya ini mencerdaskan karena ada gambaran yang seim-
bang di situ.” (Gung Alit, Pemilik Taman Baca Kesiman, wawan-
cara, 12 September 2019)

BaleBengong, bagi Gung Alit, telah membawa angin segar 
wacana publik di Bali dengan mengangkat sisi lain Bali. Jika 
Bali selama ini dikenal dengan pariwisatanya semata, maka 
BaleBengong berusaha mengangkat sisi lainnya. Misalnya, 
tidak jarang BaleBengong mengangkat kisah tentang peta-
ni atau pengrajin yang tenggelam oleh pariwisata massal. 
“Biar nggak hanya romantic sides-nya saja yang diangkat, tapi 
sadistic sides-nya juga harus diangkat juga itu,” kata Gung Alit 
menyetujui pilihan politik redaksi BaleBengong. Jika pun 
membahas pariwisata, yang dilakukan adalah pemaknaan 
ulang tentang apa itu pariwisata. Gung Alit mencontohkan Ta-
man Baca Kesiman yang ia kelola sebagai bentuk pariwisata 
alternatif, sebab meski tak terpublikasi secara masif tempat-
nya kerap didatangi pelancong baik lokal maupun mancane-
gara. Dengan perpustakaan publiknya, ia ingin menegaskan 
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bahwa pariwisata tidak melulu sesuatu yang mewah, mahal, 
hedon dan massal. Pilihan ‘ideologi’ tersebut menjadi alasan 
Gung Alit ketika memilih BaleBengong sebagai mitra penye-
lenggaraan diskusi “Suka Duka di Tana Bali” yang diseleng-
garakan di Taman Baca Kesiman saban bulan. Ia merasa bah-
wa dirinya dan para pengelola BaleBengong “seideologi”.

“Gini, saya sama Anton cerita, kok kayaknya kita perlu sediakan 
satu ruang diskusi yang tidak mainstream. Jadi sumbernya kita 
carikan orang-orang yang tidak dapat ruang untuk berbicara se-
perti pelacur; pedagang gorengan; dukun; pokoknya yang aneh-
aneh. Orang mantan pecandu narkoba; orang-orang di dalam 
penjara. Jadi dari situ kita dengar, kita baca, kita ungkap, misal-
nya penjudi, nanti menarik kalau ada yang menuliskan. Skema-
nya seperti itu... Rakyat di bawah punya mekanisme survive ju-
ga, berjalan-berjuang, bahkan negara kadang betul-betul nihil 
(bagi mereka). ‘Kan ini perlu kita share supaya kita bisa belajar 
dari mereka. Itu konsepnya.” (Gung Alit, Pemilik Taman Baca Ke-
siman, wawancara, 12 September 2019)

Keberadaan ruang diskusi “Suka Duka di Tana Bali” meru-
pakan aksi afirmatif (affirmative action) bagi kelompok-kelom-
pok marjinal yang bahkan jarang diketahui keberadaannya—
terlebih kisahnya—oleh khalayak.

BaleBengong juga menjadi salah satu perintis wacana 
tentang reklamasi Teluk Benoa. Kisah ini jarang diketahui 
orang. Sekitar tahun 2013, Anton mendapat salinan Peratur-
an Presiden No. 51/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawa-
san Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, yang 
belum diketahui publik. Dokumen tersebut berisi tentang 
rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali Selatan. Anton sendi-
ri enggan memberitahu dari mana ia mendapatkan dokumen 
tersebut. Namun, jika mengingat relasinya dengan media dan 
wartawan yang cukup luas, tidak heran ia bisa mendapatkan 
salinan dokumen tersebut. Bahan yang didapat kemudian 
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dibawa ke lingkaran jaringan masyarakat sipil di Bali yang ke-
mudian melahirkan gerakan Bali Tolak Reklamasi (BTR). Kelak 
BTR menjadi salah satu gerakan sosial terbesar di Bali dalam 
beberapa dekade terakhir, bahkan mungkin satu-satunya.

“Anton orang pertama, setahuku, yang membawa isu reklamasi 
(Teluk Benoa). Dia yang kemudian mengumpulkan teman-te-
man. Pertama, Anton ngangkat. Kemudian kita mengorganisasi 
teman-teman yang lain; kumpul dan jadilah gerakan BTR se-
perti ini. Dan kalau setiap kali demo (Anton) pasti hadir. Mo-
nitoring, mantau. Sangat besar kontribusinya di gerakan BTR. 
Ya, utamanya kedua orang ini, Anton dan Luh De. Lalu di Bale-
Bengong ada dia tulis, jelas itu. Kalau di media lain mana ada 
yang berani nulis soal reklamasi?” (Gung Alit, Pemilik Taman Ba-
ca Kesiman, wawancara, 12 September 2019)

Pemberdayaan lain yang dilakukan BaleBengong bagi 
publik Bali adalah melalui pelatihan jurnalisme warga. Ada 
dua pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini; pertama, 
kegiatan dibuka untuk umum dengan mengundang publik 
melalui media sosial; kedua, kegiatan terbatas yang biasanya 
hasil kerja sama dengan komunitas atau organisasi masyara-
kat sipil lain. Salah satu jebolan pelatihan jurnalisme warga 
BaleBengong adalah Made Selamat, warga Desa Tulamben, 
Kabupaten Karangasem. Kegiatan tersebut diadakan sekitar 
pertengahan 2015 bekerja sama dengan Conservation Interna-
tional (CI) Indonesia dan mengambil fokus topik tentang pe-
lestarian lingkungan.

“Awalnya perkenalan dengan BaleBengong itu (ketika) ada pela-
tihan jurnalisme warga […] diajarkanlah bagaimana kita cara-
nya menginformasikan informasi dari masyarakat untuk masya-
rakat. Pertama kali juga belum paham ‘apa ini yang mau diinfor-
masikan?’. Tapi informasi kan bisa dalam bentuk tulisan, foto, 
video. Terus kalau dalam bentuk tulisan, bagaimana caranya nu-
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lis? […] Saya dapat undangan dari perbekel (kepala desa) untuk 
ikut pelatihan itu [...] Pada saat itu cuma ada pemberitahuan ten-
tang (pelatihan) pewarta warga. Saya kan ingin mencoba ‘apa sih 
yang ada di dalamnya saat pelatihan?’. Ternyata setelah diikuti lu-
mayan juga. Sama temen-temen itu setelah pelatihan kita cerita 
gini, gini, gini. Artinya begini, setelah melakukan pelatihan itu ki-
ta bisa menginformasikan tentang keadaan lingkungan. Pelatih-
an itu nggak hanya mentok pelatihan, tapi langsung terjun meng-
input data.” (Made Selamat, warga Desa Tulamben, wawancara, 11 
September 2019)

Kelak, Made Selamat menjadi kontributor tak resmi Bale-
Bengong untuk wilayah Tulamben. Salah satu kontribusi sig-
nifikannya adalah pasokan informasi ketika Gunung Agung 
meletus. Pada rentang 2017–2019, Gunung Agung meletus be-
berapa kali dan di masa itu Made Selamat menjadi ‘mata’ bagi 
BaleBengong di Tulamben sehingga BaleBengong dapat me-
nyajikan berita peristiwa yang dapat dipercaya. Anton sendi-
ri tergabung dalam grup WhatsApp wartawan peduli benca-
na. Apabila mendapat informasi dari, misalnya, Pusat Vulka-
nologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVBMG), Anton akan 
memverifikasi informasi dari pandangan mata Made Selamat. 
Sebagai gambaran, Gunung Agung terlihat sangat jelas dari 
wilayah Tulamben. Desa ini juga salah satu desa terdampak 
cukup parah bila gunung tersebut meletus. Maka, kesaksian 
Made Selamat sangat dapat diandalkan karena ia merupakan 
salah satu pihak yang terkena dampak langsung dari bencana 
tersebut.

“Kalau aku sih biasanya (lewat grup WhatsApp) Wartawan Pedu-
li Bencana. Waktu itu Pak Topo (Sutopo Purwa Negara, mantan 
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas PVMBG) masih hidup, 
kadang-kadang informasi di sini dipakai dia juga [...] Dia kan ak-
tif orangnya. Kadang-kadang kalau ada informasi yang aku be-
lum tahu, aku cek juga ke sana (grup WhatsApp Wartawan Peduli 
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Bencana). Kaya yang (peristiwa) lahar dingin itu, kan sempat vi-
ral, tuh. Aku cek ternyata itu sudah yang kapan. Kayak gitu aku 
cek ke sini (Made Selamat) juga.” (Anton Muhajir, BaleBengong, 
wawancara, 11 September 2019)

gambar 6.5 Made Selamat, warga Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, 
berbagi pandangan mata tentang situasi Gunung Agung kepada akun Twitter 

BaleBengong. Twitter menjadi salah satu saluran bagi Made untuk berbagi kabar 
tentang sekitar Desa Tulamben

Apa yang dialami Made Selamat merupakan implikasi ke-
hadiran BaleBengong. Di satu sisi, pengalaman ini menjadi 
salah satu contoh keberhasilan pemberdayaan warga oleh 
BaleBengong. Made Selamat yang awalnya tak tahu mena-
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hu tentang bagaimana cara memproduksi informasi menja-
di paham setelah mendapat pelatihan jurnalisme warga oleh 
BaleBengong. Di sisi lain, BaleBengong juga secara tak diren-
canakan menciptakan partisipan baru. Kehadiran warga pe-
riferi di BaleBengong menjadi legitimasi lain bahwa BaleBe-
ngong tak hanya merepresentasikan Denpasar, tetapi juga Bali.

Selain Made Selamat, pengalaman yang hampir serupa 
juga dirasakan oleh I Wayan Willyana. Sosok yang akrab di-
panggil Kaung ini punya cerita menarik tentang bagaimana 
ia terhubung dengan BaleBengong. Menurut Anton, yang ju-
ga diamini Luh De, Kaung pada awalnya mereka kenal seba-
gai sosok konservatif. Pada awalnya, ia hampir selalu men-
jadi suara oposisi bagi BaleBengong di Twitter. “Dulu apapun 
yang dikeluarkan BaleBengong, ingin banget debat,” kenang 
Kaung. Namun seiring waktu, Kaung berubah haluan dan 
justru menjadi sekutu dekat bagi BaleBengong. Titik balik 
Kaung terjadi ketika ia menulis untuk pertama kalinya untuk 
BaleBengong. Dari situ ia mendapatkan kesan penerimaan 
yang baik. Relasi itu pun berlanjut hingga kini.

“Mas Anton bilang, ‘kamu nulis aja’. Aku jawab, ‘wah, aku nggak 
ngerti soal nulis, mas’. ‘Sudah nulis aja sepanjang-panjangnya, 
sebanyak-banyaknya,’ kata dia. Awal aku nulis, tulisanku hancur 
sekali. Sekarang masih hancur juga. Pokoknya kacaulah. Akhir-
nya aku ngirim tulisan panjang banget. Tiba-tiba jadi tulisan 
yang rapi banget. Jadi ketagihan nulis gitu. Ide kita pertama dan 
responsnya bagus banget [...] (Aku) gak bisa nulis, lho. Nggak 
nyangka. Dan di BaleBengong nggak ditulis siapa editornya. Pa-
dahal tulisanku itu kacau banget. Aku sendiri ( jadi) senang ba-
ca tulisanku. Haha [...] aku pernah ditawarin nulis di media luar 
(lain), tapi melihat cara mereka berkomunikasi, sudah nggak pe-
ngen lah. Dan sudah clear aku nulis bukan untuk honor.” (I Wayan 
Willyana, kontributor BaleBengong, wawancara, 10 September 
2019)
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Bagi Kaung, BaleBengong tak hanya mengajarkannya ber-
pikir kritis, tetapi juga menjadi acuan moral di kemudian hari. 
Ia menganggap para pegiat BaleBengong merupakan teladan. 
Menurut Kaung, konsistensi ucapan dan sikap para pegiat 
BaleBengong membuat dirinya percaya bahwa BaleBengong 
merupakan ruang yang ideal, baik untuk sekadar membangun 
pertemanan maupun berkreasi dan melakukan hal-hal yang 
bersifat aktivisme.

“Aku pernah kok ngantar siapa, atau aktivis apa, masuk ke mo-
bilnya, sampah berserakan. Tapi kalau BaleBengong so far, sih, 
belum membuatku kecewa [...] Apa yang disajikan di luar, ka-
lau sudah masuk (BaleBengong), ya seperti itu. Sudah adil sejak 
dalam pikiran. Ketika dia ngomongin sampah, dia memang ber-
laku secara domestik dengan tidak melakukan itu (tidak membu-
ang sampah sembarangan). Jadi sebagai sebuah organisasi (Bale-
Bengong) bertanggung jawab dengan apa yang dia suarakan [...] 
Aku juga menjadikan BaleBengong ini sebagai pengawas. Aku 
kan orangnya kacau juga, ya. Misalnya waktu aku naik motor, 
nah pas macet pasti senang lewat trotoar. Dan hal yang aku pikir-
kan bukan polisi, tapi ‘jangan-jangan Mas Anton lihat’. Haha. Du-
lu aku juga suka posting di Facebook, kadang jadi [...] ukuran 
menjaga moral, padahal dia (Anton) juga nggak ngelakuin itu ju-
ga. Tapi kita saja yang ngerasa.” (I Wayan Willyana, kontributor 
BaleBengong, wawancara, 10 September 2019)

Sementara itu, Warta Desa membangun kepercayaan war-
ga dengan waktu yang relatif cepat. Berdiri sejak menjelang 
akhir 2016, hanya dalam kurun dua tahun mereka mendapat 
kepercayaan dari warga Pekalongan, bahkan hingga warga di 
pinggiran kabupaten tersebut. Budi Rahayu Setiawan adalah 
salah satu warga yang merasakan manfaat Warta Desa yang 
ia kenal sejak pertama kali media ini mengudara. Ia tinggal di 
Lebakbarang, sebuah kecamatan yang akan dilalui jika hen-
dak menuju Petungkriyono, kawasan hutan yang berada di 
selatan Kabupaten Pekalongan. Sebagai media, Warta Desa di-
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nilai telah memenuhi kebutuhannya akan informasi. Budi ju-
ga mengaku bahwa Warta Desa adalah ruang yang tepat bagi-
nya dan warga Lebakbarang pada umumnya. Relevansi isu 
yang diangkat menjadi alasan utama Budi dan warga lainnya 
menjadikan Warta Desa sebagai sumber informasi sehari-ha-
ri, selain televisi, tentu saja. Surat kabar lokal tak menjang-
kau mereka karena lokasinya yang cukup jauh dari ibu kota 
kabupaten. Di daerah yang cukup jauh dari pusat kota, surat 
kabar biasanya hanya tersedia di kantor-kantor pemerintahan 
yang memang berlangganan sehingga warga harus ke kantor-
kantor tersebut jika hendak membaca surat kabar lokal.

“Karena nyaman saja. Karena kalau (media) yang lain itu terka-
dang apapun diberitakan, jadi nggak ada filter; ini beritanya man-
faat apa enggak, sih? Kan ada berita yang nggak bermanfaat se-
perti hoaks dan ujaran kebencian. Itu kan nggak manfaat, cuman 
membuat orang menjadi emosi. Kalau saya, sih, (suka) karena 
Warta Desa itu merakyat. Jadi berita kecil-kecil malah menarik, 
tapi kalau berita politik itu yang kelasnya sampai presiden itu 
malah nggak enak [...] Masyarakat awam (kalau) melihat berita 
dari yang jauh-jauh, mereka nggak bisa nyerna. Tapi kalau berita 
lokal, itu mereka bisa mencerna. Kadang kalau ada berita di sini, 
langsung tau lokasinya dan mengerti. Terus demonya di Bojong, 
‘oh, di Bojong’, mereka tau. Tapi kalau di Jakarta mereka nggak 
tau, Jakartanya mana.” (Budi Rahayu Setiawan, warga Lebakba-
rang, wawancara, 22 September 2019)

Budi kelak tidak hanya menjadi pembaca Warta Desa. Ia ju-
ga menjadi kontributor tak resmi yang cukup rutin memberi 
pasokan berita seputar Lebakbarang kepada Warta Desa. Di 
Warta Desa, ia merasa banyak belajar mengenai etika dalam 
memberikan informasi. Buono yang menjadi ‘penjaga gawang’ 
informasi-informasi yang masuk ke Warta Desa memberikan 
cukup pengetahuan seputar kode etik kepada Budi dalam seti-
ap proses. 
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“Biasanya kalau masyarakat awam seperti saya dan warga lainnya, 
kalau ngirim berita ke media sosial, kan mereka tidak memfil-
ter fotonya. Misalnya kalau ada berita kecelakaan, kan itu vulgar 
fotonya. (Mas Buono bilang) “Mas, di-blur fotonya”. Nanti di-blur 
fotonya. Kemudian banyak feedback-nya. Misalnya benar nggak 
sih (informasinya). Konfirmasi dulu. Oh, ini kurang tepat” (Budi 
Rahayu Setiawan, warga Lebakbarang, wawancara, 22 September 
2019)

Selain belajar dari Buono, Budi juga merasa terbantu dari 
warga lain yang menjadi pembaca Warta Desa. Sebagaimana 
kerap berlaku pada media komunitas lain, saling koreksi in-
formasi juga dilakukan oleh pembaca Warta Desa. 

“Pernah saya ngirim berita, lokasinya salah. Berita (tentang) 
longsor itu. Waktu itu saya sambil berangkat kerja, saya kirim 
(informasi tentang peristiwa di) Desa Mendolo. Ternyata itu ma-
suk Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar. Nah itu ada feedback 
langsung dari pembaca Warta Desa. “Itu lokasinya salah.” Terus 
kita konfirmasi dan ternyata benar, lokasi yang kita sebutkan itu 
salah dan langsung diperbaiki.” (Budi Rahayu Setiawan, warga Le-
bakbarang, wawancara, 22 September 2019)

Pengalaman Budi tersebut menunjukkan bagaimana parti-
sipasi dibangun dan akuntabilitas berlangsung pada media ko-
munitas. Inklusivitas media komunitas memungkinkan siapa 
saja untuk berkontribusi dan menjadi produsen informasi. 

Lalu, bagaimana dengan dampak yang bersifat kolektif? 
Salah satu pengalaman yang cukup berkesan bagi para pegiat 
Warta Desa adalah pada periode pembangunan tol Trans Ja-
wa yang melintasi Kabupaten Pekalongan. Pembangunan ja-
lan tol membawa dampak bagi keseharian warga, mulai dari 
jalan rusak hingga kecelakaan yang diakibatkannya. Banyak 
kelompok warga yang kemudian melakukan protes dengan 
memblokir jalan, menanami lubang dengan pohon pisang, 
dan sebagainya. Melalui Warta Desa, aksi ini diamplifikasi. 
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Alasan ‘hanya’ Warta Desa yang meliput peristiwa tersebut 
juga cukup menarik. Pasalnya, media-media lokal di Pekalo-
ngan lain hampir tak ada yang memberitakan tentang peristi-
wa tersebut. Dugaan beberapa pegiat Warta Desa, media-me-
dia tersebut lebih berpihak pada kekuasaan lokal sehingga de-
ngan sengaja memilih abai terhadap problem yang dihadapi 
warga di akar rumput.

“Waktu itu isunya tentang (pembangunan jalan) tol [...] itu men-
jadi booming-nya Warta Desa. Demo tol terjadi karena kerusak-
an jalan yang menjadikan seringnya terjadi kecelakaan, dan ter-
akhir warga di situ meninggal. Demo itu besar-besaran. Orang 
wartawan kan banyak di situ, dan dipimpin juga oleh salah satu 
LSM yang frontal dan berani melawan tol. Itu dia malamnya 
inbox (melalui Facebook) ke mas Eva, “Besok, mas, dampingi. 
Aku sudah tidak percaya dengan media lain.” Akhirnya mas Eva 
(tanya), “Bro, gimana?”. “Ya sudah live(stream) saja di Fans Page-
nya Warta Desa.” Kita live di Fans Page (Facebook). Itu banyak 
media yang datang membawa kamera besar. Selesai demo, war-
tawan lain bersama polres dan pihak (kontraktor) tol diajak ma-
kan-makan. Mas Eva diajak, (tapi) dia memilih pergi.” (Didiek 
Harahab, Warta Desa, wawancara, 19 September 2019)

  
Amplifikasi informasi tersebut oleh Warta Desa, meski ti-

dak melulu berbuah solusi, setidaknya telah membuat suara 
protes warga terdengar oleh para pemangku kebijakan. Ke-
percayaan warga yang didapat Warta Desa tidak datang dari 
langit. Warta Desa sejak lahir memang telah menentukan ke-
berpihakannya pada kepentingan warga. Banyaknya konten 
yang merepresentasikan kepentingan publik membuat warga 
memberi kepercayaan pada Warta Desa menyuarakan kegeli-
sahan mereka. Akan tetapi, keberpihakan ini tidak berarti 
Warta Desa adalah media partisan. Kovach dan Rosenstiel 
(2006) menyebut bahwa media yang independen tidak sama 
dengan media netral. Justru jika dikembalikan kepada satu 
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dari sembilan elemen jurnalisme, bahwa media seharusnya 
menjadi penyambung lidah rakyat, Warta Desa telah melaku-
kannya tugasnya. Keberpihakannya kepada warga dalam ba-
nyak berita yang diangkat tidak kemudian membuat Warta 
Desa menjadi media yang antipemerintah. Tidak sedikit pem-
beritaan di Warta Desa yang juga mengangkat rencana dan 
keberhasilan program pemerintah. Ini menjadi bukti Warta 
Desa sebagai media independen.

Kesimpulan

Bagian ini telah memaparkan bagaimana BaleBengong dan 
Warta Desa menerapkan praktik monitoring, partisipasi, dan 

gambar 6.6 Berita pemblokiran jalan rusak akibat pembangunan jalan tol
yang dimuat di website Warta Desa (24/03/2019)
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akuntabilitas. Meski memiliki pendekatan dan pandangan 
yang berbeda terkait masing-masing aspek, keduanya meya-
kini bahwa apa yang dilakukannya adalah dalam rangka men-
ciptakan ruang publik bagi warga.

Melalui aspek monitoring, kedua media komunitas menja-
di wahana bagi warga untuk menyalurkan ekspresi dan pen-
dapatnya mengenai urusan publik. Media komunitas menjadi 
wadah bagi warga untuk membentuk opini publik. Ia menja-
di manifestasi monitorial citizenship; suatu bentuk keterlibatan 
publik di mana warga mengumpulkan informasi tentang hal-
hal atau isu di sekitarnya yang menjadi kepentingan bersama 
demi memperbaiki taraf hidup komunitasnya (Graeff, 2019). 
Penekanan pada pengawasan sektor pelayanan publik pada 
BaleBengong dan Warta Desa tidak lain karena sektor tersebut 
merupakan persoalan yang kerap dihadapi warga sehari-ha-
ri—dengan demikian menjadi  fokus utama warga. Pelayanan 
publik adalah isu paling dekat dan relevan bagi warga. Ken-
dati demikian, keduanya tidak membatasi pemberitaan pada 
isu tersebut. Isu resistensi sosial pun tidak jarang menghiasi 
daftar informasi yang mereka buat—misalnya, isu Bali Tolak 
Reklamasi pada BaleBengong dan protes dampak pembangun-
an jalan tol pada Warta Desa.

Pada aspek partisipasi, media komunitas menegaskan diri 
sebagai media milik warga (citizens’ media), di mana siapapun 
tanpa terkecuali dapat menggunakannya untuk kepenting-
an baik yang berbasis pada urusan publik (pelayanan publik, 
pemberdayaan, dan kritik sosial) maupun ketertarikan indi-
vidual (seni dan hiburan). Apabila terjadi pembatasan—mi-
salnya, Warta Desa yang memberi sedikit ruang dari sumber-
sumber pemerintah, atau absennya wacana proreklamasi di 
BaleBengong—hal itu lebih merupakan semacam aksi afirma-
tif (affirmative action) keduanya terhadap suara kelompok ma-
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syarakat yang terpinggirkan. Dengan begitu, mereka telah 
memberi ruang bersuara untuk pihak-pihak yang selama ini 
tak dapat bersuara (voices of voiceless) di ruang-ruang lain. 

Di aspek akuntabilitas, kedua media komunitas membukti-
kan diri bahwa mereka berbeda dengan media abal-abal atau 
blog personal. Mereka menerapkan kode etik jurnalistik dan 
menaati prinsip jurnalisme sebagai bentuk akuntabilitas dari 
informasi yang mereka produksi. Ketaatan terhadap hal-hal 
tersebut bukan semata agar diterima oleh komunitas pers, 
akan tetapi lebih kepada pertanggungjawaban moral mere-
ka kepada warga. Pun demikian pada aspek produksi non-
informasi. Sejauh ini, meski ada sedikit intervensi finansial 
dari kelompok eksternal (sponsorship), hal itu tidak kemudian 
mengubah pendirian mereka karena mereka memperlakukan 
hal-hal tersebut tidak lain hanya sebagai penyokong gerak-
an mereka di media komunitas, bukan sebagai tujuan (profit-
oriented).

Dengan memenuhi ketiga aspek tersebut, media komu-
nitas bertransformasi menjadi sebuah ruang publik (alterna-
tif) bagi warga. Tanpa monitoring, media komunitas akan kehi-
langan daya kritisnya dan berpotensi menjadi ‘media humas’. 
Tanpa partisipasi, media komunitas berpotensi menjadi me-
dia privat yang rentan terkomodifikasi dan partisan. Tanpa 
akuntabilitas, media komunitas tidak akan mampu memba-
ngun kepercayaan publik. Dengan akuntabilitas, mereka men-
jamin bahwa informasi yang mereka produksi dapat diper-
tanggungjawabkan. 

Sebagaimana argumen Habermas (1964), bahwa ruang pub-
lik merupakan medan netral bagi warga untuk mengekspre-
sikan gagasan mereka tentang berbagai urusan yang berkait-
an dengan kepentingan umum, media komunitas telah meng-
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upayakan kehadiran ruang publik dengan memberikan akses 
bagi partisipasi warga seluas-luasnya. Akan tetapi, seturut 
pandangan Fraser (1990) mengenai ruang publik alterna-
tif, media komunitas dalam penelitian ini bukan merupakan 
ruang bertubuh tunggal yang deliberatif. BaleBengong dan 
Warta Desa merupakan ruang publik (alternatif) berbasis 
identitas dan homogen—dalam hal ini, mereka melayani pub-
lik dalam teritorial tertentu. Lebih jauh, keduanya menjadi 
representasi bagi kelompok masyarakat akar rumput yang 
selama ini termarjinalkan dari diskursus pemberitaan me-
dia arus utama. Tepat di sinilah gagasan Fraser tentang ru-
ang publik alternatif menjadi terwujudkan pada media ko-
munitas, bahwa ruang publik sebagai domain abstrak tak 
pernah bisa dilepaskan dari struktur sosial yang berlaku di 
masyarakat. Sebagai ruang publik alternatif, media komunitas 
menjadi ruang bagi kelompok sosial yang termarjinalkan da-
ri diskursus kepentingan publik yang didominasi oleh suara-
suara elite dan memiliki kecenderungan bias kehidupan ur-
ban.

Lalu, bagaimana dengan implikasi keberadaan ruang ter-
sebut bagi warga? Baik secara kolektif maupun individual, 
ruang publik yang disediakan oleh media komunitas telah 
memberikan dampak. Bagi kepentingan kolektif, kedua me-
dia komunitas setidaknya telah menghadirkan wacana tanding 
tentang isu-isu tertentu yang menyangkut hajat hidup orang 
banyak. Hal ini menjadi penting karena seringkali media 
massa lokal komersial lebih condong pada kepentingan ke-
kuasaan—terlihat pada kasus pembangunan jalan tol (Warta 
Desa) dan reklamasi Teluk Benoa (BaleBengong), ketimbang 
warga. Dengan menjadi penantang wacana arus utama yang 
diamplifikasi oleh media massa lokal komersial, media ko-
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munitas telah membantu menghidupkan dialog publik yang 
mustahil ada apabila mereka tak memposisikan diri sebagai-
mana yang mereka lakukan sekarang. 

Bagi kepentingan individu, baik Warta Desa maupun Bale-
Bengong telah menjadi media pemberdaya. Kemunculan 
sosok-sosok seperti Kaung dan Made Selamat dalam kasus 
BaleBengong dan Budi pada kasus Warta Desa telah mem-
perlihatkan sisi pemberdayaan media komunitas: mentrans-
formasi individu dari yang semula tak paham soal menulis, 
berbagi informasi yang beretika, dan sebagainya, menjadi 
orang-orang yang kemudian mengerti dan memahami hal-
hal tersebut. Transformasi individu-individu (mikro) ini ke-
mudian juga berdampak pada perubahan-perubahan yang le-
bih bersifat kolektif (makro)—misalnya semakin besarnya ke-
lompok warga yang kritis yang memengaruhi konstelasi opini 
publik di lingkungan mereka.

aspek ruang 
publik

studi kasus

warta desa balebengong

Monitoring 

• Mengutamakan 
pengawasan pada 
sektor pelayanan 
publik, meski tak 
terbatas pada sektor 
tersebut.

• Menghimpun pendapat 
publik mengenai suatu 
kebijakan melalui 
media sosial, terutama 
Facebook. 

• Mengutamakan 
pengawasan pada sektor 
pelayanan publik, meski 
tak terbatas pada sektor 
tersebut.

• Menghimpun pendapat 
publik mengenai suatu 
kebijakan melalui media 
sosial, terutama Twitter. 
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aspek ruang 
publik

studi kasus

warta desa balebengong

Partisipasi 

• Warga melapor/
memberi informasi 
melalui kanal media 
sosial ataupun kontak 
pribadi pengelola.

• Menerapkan model user 
generated content, meski 
tidak terlalu berjalan.

• Warga dilibatkan dalam 
aktivitas-aktivitas non-
keredaksian (misalnya, 
diskusi publik ‘Ngobrol 
karo Ngopi’).

• Sepenuhnya 
menerapkan model user 
generated content.

• Menerima siaran pers 
untuk kemudian ditulis 
ulang oleh tim redaksi.

• Warga dilibatkan dalam 
aktivitas-aktivitas non-
keredaksian (misalnya, 
Anugerah Jurnalisme 
Warga, pelatihan 
keamanan digital, dll.)

Akuntabilitas 

• Jika dirasa penting, 
laporan yang 
diterima dari warga 
ditindaklanjuti dengan 
menurunkan reporter 
untuk meliput perihal 
yang diinformasikan.

• Terkadang, melakukan 
check dan recheck 
melalui media 
sosial, terutama 
Facebook, dengan me-
mention pihak yang 
bersangkutan. 

• Menyematkan Siapa 
Kami dan Pedoman 
Media Siber di 
lamannya.

• Berita yang masuk 
dikurasi dan disunting. 
Redaksi lebih banyak 
melakukan perbaikan 
redaksional.

• Pengecekan kembali 
(check and recheck) 
dilakukan oleh 
tim redaksi untuk 
informasi-informasi 
tertentu (misal, yang 
dianggap berpotensi 
menimbulkan 
kontroversi).

• Menyematkan Tentang 
Kami dan Pedoman 
Media Siber di 
lamannya.

tabel 6.1 Aspek ruang publik pada media komunitas
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Jadi, Balebengong itu media yang terbuka bagi semua pemikiran, 
bagi semua yang mau terlibat di sana. Tidak membatasi kelompok 

mana. Tapi ya, alhamdulillah, [yang bergabung adalah] kelompok 
kritis [yang] sangat aku rasa, sih. Rata-rata orang yang kritis atas 

Bali, pariwisata, fundamentalisme, identitas, itu semua orang-
orang yang kritis. Terus dari [kalangan] yang terbuka dan egaliter, 

sih, karena semua setara. Mau kamu mahasiswa, profesor, kalau 
kamu punya suara, ya, akan diterima. Kalau nilai-nilainya, ya 

egaliter, terbuka, informal, nggak resmi, bisa datang kapan saja 
bisa pergi kapan saja... karena yang lebih penting bagiku adalah 

melahirkan warga yang kritis, yang tidak apolitis, yang mau 
terlibat, kalau ada yang salah, ya ada hak untuk menuntut.

(Anton Muhajir, BaleBengong, wawancara, 11 September 2019)

Jadi prinsipnya gini: kita dan teman-teman di Warta Desa berasal 
dari orang-orang pemberdayaan murni. Jadi kita membikin media 

bukan untuk mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip. Kami 
berangkat dari panggilan hati masing-masing. Kami mengalir 

[dalam berproses], kami tidak punya beban berkaitan dengan 
kekuasaan. Jadi memang sejak media komunitas ini berdiri 

kami memang menjaga jarak dengan kekuasaan. Baik dalam hal 
kedekatan, pemberitaan. Kami menjaga hal-hal yang demikian.

(Didiek Harahab, Warta Desa, wawancara, 19 September 2019)

APA yang Anton Muhajir sampaikan merupakan motif dan ha-
rapan pendirian media komunitas BaleBengong. Pun demi-
kian yang kami simpulkan dalam wawancara dengan penge-
lola Warta Desa. Pernyataan tersebut juga mewakili media ko-
munitas secara umum. Namun di Indonesia, keberadaan me-
dia komunitas belum dipandang krusial. Pada lingkup global 
maupun lokal, media komunitas merupakan entitas minor. 
Pelibatan media komunitas dalam pengambilan kebijakan dan 
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pembangunan bisa disebut minim. Kami menganalisis ada ti-
ga faktor yang membuat peran dan fungsi media komunitas 
belum optimal: rekognisi, apresiasi, dan regulasi.

Dari aspek rekognisi atau pengakuan, hingga saat ini me-
dia komunitas boleh dikatakan belum mendapat pengakuan 
yang layak dari para pihak. Tidak hanya pemerintah, sebagian 
publik pun masih belum bisa melihat perbedaan antara media 
komunitas dengan media massa pada umumnya. Media komu-
nitas masih kerap dipandang sebagai media konvensional de-
ngan motif dan metode kerja yang sama. Hal ini kemudian 
berdampak pada sulitnya usaha mengkolektivisasi pengelo-
laan media komunitas lantaran adanya anggapan bahwa me-
dia tersebut milik seseorang atau kelompok tertentu (milik 
privat). Di sisi lain, keberadaan media komunitas masih di-
pandang sebelah mata oleh sebagian kalangan pers karena 
dianggap bukan media profesional. Bahkan ketika hoaks me-
rajalela, media komunitas tidak jarang kena getahnya karena 
dianggap ikut menyebarkan kabar-kabar yang tidak bisa diper-
tanggungjawabkan.

Minimnya pengakuan itu berdampak pada minimnya apre-
siasi terhadap media komunitas. Ada banyak media komuni-
tas di Indonesia, baik yang terlacak dan terdata, maupun yang 
tidak. Setiap media komunitas memiliki motif yang boleh jadi 
sebagiannya serupa dengan motif yang dimiliki BaleBengong 
dan Warta Desa: menciptakan ruang publik dan mendorong 
perubahan positif bagi warga komunitasnya. Sayangnya keti-
ka hal tersebut dapat terjadi, tidak banyak yang mengapresiasi 
kerja-kerja yang dilakukan oleh media komunitas. 

Dua hal tersebut, kurangnya rekognisi dan apresiasi, ter-
jadi salah satunya karena tidak jelasnya kedudukan media 
komunitas dalam regulasi. Dalam regulasi di Indonesia, me-
dia komunitas belum mendapat porsi yang memadai. Hingga 
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penelitian ini dilakukan, media komunitas hanya diwadahi 
dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dan regulasi turun-
annya yakni PP No. 51/2005 tentang Lembaga Penyiaran Ko-
munitas, yang hanya mengatur aspek administrasi dan prin-
sip media komunitas secara umum. Padahal, tidak sedikit 
media komunitas yang melakukan aktivitas jurnalistik sehing-
ga semestinya media komunitas dapat diakomodasi dalam 
regulasi terkait pers. Namun sayangnya, UU No. 40/1999 ten-
tang Pers tidak menyebut subyek selain perusahaan pers dan 
wartawan yang bekerja di perusahaan pers. Artinya, ketika 
terjadi sengketa terkait pemberitaan, media komunitas akan 
berhadapan langsung dengan hukum, tanpa melalui pertim-
bangan Dewan Pers, sebagaimana prosedur yang biasanya di-
lakukan terhadap media arus utama apabila terjadi sengketa 
pemberitaan. 

Meski demikian, temuan kami menunjukkan bahwa media 
komunitas, dengan segala keterbatasannya, tetap beropera-
si untuk mencapai tujuan mereka, yakni menciptakan ruang 
ekspresi bagi warga dan menjadi media edukasi sekaligus ad-
vokasi. Tanpa pengakuan dan apresiasi yang layak serta regu-
lasi yang memadai, media komunitas berusaha untuk tetap 
relevan dan memberi kontribusi bagi warga komunitasnya.

Kesimpulan Umum 

Di Indonesia, ada anggapan bahwa media komunitas ada-
lah media yang tidak profesional; tidak menerapkan kaidah 
jurnalistik, dengan demikian kredibilitasnya diragukan. Na-
mun dalam penelitian ini, kami menemukan argumen yang 
dapat membantah anggapan tersebut. Secara umum, media 
komunitas yang diteliti telah mampu memenuhi standar jur-
nalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Hal ini dibukti-
kan dari pemeriksaan unsur etika jurnalistik yang ditetapkan 
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dalam Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers pada konten 
berita di website masing-masing media komunitas. Seluruh 
berita yang diproduksi oleh kedua media komunitas tersebut 
adalah faktual, bukan abal-abal. Baik BaleBengong maupun 
Warta Desa menyatakan bahwa kode etik adalah pegangan da-
lam proses produksi informasi yang mereka lakukan.

Kami menemukan bahwa media komunitas yang diteliti 
memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, khusus-
nya terkait penerapan unsur KEJ. Dalam unsur keberimbang-
an, misalnya, keduanya memiliki penerapan dengan konteks-
nya masing-masing. Warta Desa sesekali abai untuk melaku-
kan check and recheck untuk berita yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Warta Desa mem-
prioritaskan sumber informasi dari warga atau berdasar pan-
dangan mata di lapangan. Mereka sendiri mengaku tidak ber-
maksud mengabaikan suara dari pemerintah, namun mereka 
khawatir jika nantinya dicegah atau bahkan diancam apabila 
isi berita berpotensi merugikan pemerintah. Oleh karena itu, 
mereka bersiasat, yakni dengan membuat dua berita yang 
berbeda agar asas keberimbangan tidak hilang sama seka-
li. Relasi kuasa yang timpang antara pemerintah dan warga 
memaksa Warta Desa melakukan siasat dalam menjalankan 
aktivitas jurnalistiknya. Berbeda halnya dengan BaleBengong. 
Dengan bekal pengetahuan dan jaringan yang lebih mumpu-
ni, BaleBengong memiliki posisi tawar yang relatif lebih ba-
ik dibandingkan Warta Desa. Oleh karena itu, BaleBengong 
hampir tak memiliki persoalan pada aspek ini. Untuk berita-
berita nonopini, BaleBengong menerapkan check and recheck 
dengan sangat baik (> 80 persen) demi menjamin informasi 
yang berimbang.

Dalam konteks produksi informasi, hasil analisis isi mene-
mukan bahwa keduanya berada dalam koridor kode etik yang 
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tepat meskipun tidak cukup sempurna dalam penerapannya. 
Mereka juga mencantumkan Pedoman Media Siber—yang se-
dikit banyak merujuk pada Kode Etik Jurnalistik—pada web-
site masing-masing. Ini menjadi indikasi bahwa keduanya ber-
itikad untuk melakukan praktik jurnalistik yang berbasis pa-
da kebenaran dan kejujuran.

Selanjutnya, media komunitas dalam penelitian ini menun-
jukkan perannya dalam menciptakan ruang publik melalui ti-
ga aspek, yaitu: partisipasi, monitoring, dan akuntabilitas. Se-
bagaimana yang ditunjukkan dalam kerangka kerja penelitian 
pada Bab 2, ketiga aspek tersebut merupakan perangkat pen-
dukung bagi media komunitas untuk dapat menciptakan ru-
ang publik.

Peran monitoring oleh media komunitas dalam penelitian 
ini ditunjukkan dengan cara menjadi pengawas kekuasaan. 
Baik BaleBengong maupun Warta Desa telah melakukan fung-
si tersebut. Secara praktis, kedua media komunitas tersebut 
menjadi corong bagi warga untuk mengawasi kinerja peme-
rintah lokal alias menjadi penyambung lidah rakyat. Hal ini 
dilakukan untuk mengisi kekosongan fungsi pengawasan di 
tingkat lokal. Ketika media arus utama ‘nasional’ lebih fo-
kus pada kinerja pemerintah pusat dan media-media lokal 
lebih sering meresonansi pesan penguasa lokal, media ko-
munitas menjadi satu dari sedikit saluran yang tersisa bagi 
warga untuk menyampaikan aspirasinya. Meskipun masing-
masing media komunitas yang diteliti memiliki kebijakan 
yang berbeda mengenai peran pengawasan, penelitian ini 
juga menemukan bahwa aktivitas pengawasan tersebut telah 
menggugah warga untuk terus menerus mengawasi peme-
rintah lokalnya. Anton Muhajir dari BaleBengong, misalnya, 
mengaku bahwa dalam proses pengawasan kekuasaan bu-
kan pihaknyalah yang melakukan peran tersebut, melainkan 
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warga itu sendiri (monitorial citizenship). BaleBengong hanya 
menyediakan ruang bagi warga untuk mengawasi kinerja pe-
merintah di tingkat lokal. Meskipun demikian, BaleBengong 
sejatinya tetap menjalankan fungsi tersebut melalui berita-
berita yang dibuat oleh tim redaksi dan berbagai cuitan di 
Twitter terkait kebijakan pemerintah lokal. Cerita berbeda ka-
mi temukan di Warta Desa. Fungsi watchdog yang Warta De-
sa jalankan merupakan ‘mandat’ yang diberikan warga kepa-
da mereka. Warta Desa kerap menerima aduan dari warga 
yang kemudian ditindaklanjuti dengan meliput perihal yang 
dilaporkan. Tidak seperti konstituen BaleBengong, konstituen 
Warta Desa masih enggan untuk menyampaikan aspirasinya 
secara langsung melalui tulisan. Adanya anggapan bahwa kri-
tik itu tabu membuat warga ragu untuk menyampaikannya 
secara langsung, sehingga memilih menyampaikannya mela-
lui jalur mediasi. Dalam konteks ini, Warta Desa menjadi me-
diumnya. Secara prinsip, baik BaleBengong maupun Warta 
Desa mengutamakan suara warga dalam setiap isu yang diang-
kat. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan oleh media 
komunitas tetap relevan dengan kebutuhan komunitas karena 
berasal dari komunitas itu sendiri. 

Aspek kedua yang menjadi bukti peran media komunitas 
dalam menciptakan ruang publik adalah dengan menyedia-
kan akses seluas-luasnya kepada warga untuk berpartisipasi. 
Misalnya dalam produksi konten, yaitu dengan mendorong 
warga untuk menulis berita atau menulis berita berdasar-
kan informasi dari warga. BaleBengong menerapkan model 
isi buatan pengguna (user generated content) karena sebagian 
besar konstituennya memiliki cukup kapasitas untuk menu-
lis atau menyampaikan gagasannya secara mandiri. Semen-
tara Warta Desa menggunakan model menulis ulang infor-
masi yang disampaikan warga, karena sebagian besar konsti-
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tuennya belum memiliki cukup kapasitas dalam hal menulis. 
Namun, Warta Desa tetap membuka kontribusi langsung me-
lalui model isi buatan pengguna dengan menyediakan kolom 
kontribusi di laman website mereka.

Aspek ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sebuah 
media komunitas dalam penelitian ini dilihat dari dua aspek, 
yakni proses produksi informasi dan noninformasi. Urgensi 
menelaah aspek produksi informasi media komunitas ada-
lah untuk melihat bagaimana informasi atau berita tersebut 
dihasilkan. Sebab akuntabilitas sebuah proses produksi in-
formasi akan menentukan integritas dan kredibilitas sebu-
ah media. Yang kami temukan, media komunitas sudah me-
lakukan proses tersebut dalam koridor yang tepat. Meski 
tak dimungkiri masih ada kekurangan dari segi, misalnya, 
kelengkapan informasi dalam sebuah berita, hal itu biasa-
nya lebih disebabkan kendala teknis, ketimbang motif untuk 
membuat informasi yang tidak akurat atau bersifat disinfor-
masi. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan 
akan tiga aspek tersebut mendukung media komunitas me-
nyediakan ruang publik alternatif bagi warga komunitasnya; 
partisipasi menjadi indikasi bahwa ruang tersebut inklusif, 
sebab siapa pun dapat terlibat; monitoring sebagai indikasi 
bahwa ruang tersebut bertujuan untuk menciptakan kemasla-
hatan bersama dalam konteks relasi negara-warga negara; dan 
akuntabilitas menjadi tolok ukur bahwa gagasan yang diolah 
dalam ruang tersebut telah sesuai dengan kaidah informasi 
yang faktual dan jujur—tidak ada iktikad untuk menciptakan 
disinformasi atau hoaks—melalui pendekatan jurnalistik.

Dalam kasus BaleBengong dan Warta Desa, media komuni-
tas memiliki dua implikasi. Pertama, implikasi yang bersifat 
individual. Kedua, implikasi yang bersifat kolektif. Bagi indi-
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vidu, media komunitas menjadi sarana pemberdayaan dan 
edukasi—sebagaimana tergambar pada pengalaman Kaung 
dan Made Selamat (BaleBengong), serta Budi Rahayu (War-
ta Desa). Bagi kolektif, media komunitas menjadi sarana ad-
vokasi untuk menciptakan perubahan-perubahan sosial yang 
diharapkan warga—sebagaimana tergambar dalam pemberita-
an pembangunan jalan tol oleh Warta Desa dan gerakan Bali 
Tolak Reklamasi oleh BaleBengong.
 
Keterbatasan Penelitian

Sejak awal, kami tidak hendak menggeneralisasi bahwa setiap 
media komunitas adalah sama. Selain berfungsi sebagai me-
dia informasi, media komunitas juga memiliki fungsi lain, 
seperti media penyaluran hobi, hiburan, dan penyambung 
silaturahmi. Oleh karena itu, tidak setiap media komunitas 
memiliki tujuan eksistensi yang sama. Sebagaimana dalam 
penelitian ini, kami memilih dua media komunitas untuk 
melihat bagaimana media komunitas dapat menjadi media 
informasi sekaligus ruang publik bagi warga. Dua kasus yang 
kami pilih tentu tidak dapat mewakili seluruh entitas media 
komunitas di Indonesia. Adapun temuan dari penelitian ini 
dapat menunjukkan satu dari sekian banyak manfaat atau 
dampak yang dapat dihasilkan oleh media komunitas yang 
selama ini belum cukup dipandang sebagai entitas sosial 
yang memiliki pengaruh bagi kehidupan warga, khususnya 
di tingkat lokal. Selain itu, untuk mengantisipasi bias yang 
berlebihan, kami melakukan triangulasi data melalui anali-
sis isi dan pelibatan external reviewer untuk menjaga validitas 
penelitian.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Berangkat dari keterbatasan penelitian ini, ada beberapa reko-
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mendasi yang dapat dilakukan untuk penelitian-penelitian se-
lanjutnya.

a. Penelitian dengan topik yang sama, namun melibatkan 
sample yang lebih besar dengan cakupan wilayah penelitian 
yang lebih luas.

b. Penelitian dengan topik sama, namun dengan metodologi 
berbeda. Misalnya, dengan menggunakan pendekatan ku-
antitatif yang lebih menonjol. 

c. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar un-
tuk penelitian selanjutnya. Misalnya untuk merumuskan 
standar jurnalistik media komunitas ( jurnalisme komu-
nitas), lebih spesifik dalam konteks Indonesia, mengingat 
praktik jurnalistik media komunitas cukup berbeda de-
ngan media komersial atau publik. Atau secara lebih luas 
untuk merumuskan regulasi yang tepat bagi media komu-
nitas yang sejauh ini masih belum terakomodasi secara 
memadai. Selain itu, pembahasan lebih mendalam terkait 
peran media komunitas sebagai ruang publik dapat men-
jadi topik penelitian berikutnya. 

 
Implikasi Praktis

Temuan dalam penelitian ini berimplikasi praktis bagi penge-
lola media komunitas dan pengambil kebijakan yang berwe-
nang.

Bagi pengelola media komunitas, dalam rangka menepis 
anggapan negatif atas media komunitas, penerapan standar 
jurnalistik merupakan hal penting dan mendesak. Selain ber-
tujuan menepis anggapan negatif tersebut, penerapan stan-
dar jurnalistik juga dapat menghindarkan media komunitas 
dari disinformasi dan misinformasi yang kian merebak di 
tengah gelombang besar informasi. Pun akuntabilitas dan 
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transparansi media komunitas perlu terus ditingkatkan agar 
memperoleh kredibilitas yang lebih baik.

Hasil dari penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerin-
tah atau pengambil kebijakan. Mengingat media komunitas 
bekerja dan beroperasi dengan cara dan mekanisme yang 
berbeda dengan media komersial atau publik, pemerintah 
atau pengambil kebijakan dapat memperlakukan media ko-
munitas sesuai porsinya, bukan meminggirkan atau bahkan 
menghilangkannya. Pengambil kebijakan perlu mempertim-
bangkan untuk segera membuat regulasi yang dapat meng-
akomodasi kebutuhan media komunitas. Selain untuk melin-
dungi media komunitas dari kerentanan hukum (misalnya, 
kriminalisasi), regulasi tersebut juga dapat mengantisipasi 
munculnya media abal-abal yang mengatasnamakan media 
komunitas atau media warga. Hal itu juga bisa membantu 
usaha untuk mengeliminasi wabah hoaks atau disinforma-
si yang marak belakangan—dengan tetap menjaga hak warga 
untuk memperoleh dan memberi informasi seperti tertuang 
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sebagai media 
yang dikelola secara mandiri oleh warga, tanpa motivasi pro-
fit, media komunitas berpotensi menjadi ruang publik yang 
sehat; ruang untuk mendiskusikan berbagai gagasan untuk 
kemaslahatan bersama. Kehadiran media komunitas dengan 
demikian dapat meningkatkan kualitas demokrasi di akar 
rumput.

Bagi warga pada umumnya, media komunitas dapat men-
jadi proyek bersama untuk meningkatkan taraf kehidupan 
di akar rumput. Di tengah berlangsungnya pengesamping-
an warga pada ranah media komersial, media komunitas 
merupakan peluang bagi warga untuk dapat mengambil alih, 
mengatur, dan memastikan hak warga negara dalam ber-
media. []
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