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Jurnalisme Warga
(Citizen Journalism )



Website 

Sudah ada, tapi? 

Sudah ada SDM, tapi?

Sudah ada bahan berita, tapi?

Sudah update di twitter, tapi?

Sudah ada SDM dan mahir, tapi?



Ayo Belajar Bareng



Buat Apa sih CJ?

Sebagai sarana informasi publik

Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Memperkaya konten lokal di jagad internet

Mempermudah masyarakat untuk 
mengakses  sebuah informasi publik



Pengantar

 Jurnalis identik dengan profesi seorang 
wartawan atau reporter media massa.

 Sekarang siapapun dapat melaporkan 
berita kepada media (Citizen Journalism)



Jurnalisme Warga?



PRODUK JURNALISTIK





VIDEO
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FOTO



Konten
Faktual

Reportase

5 W + 1 H

W1 = What = apa yang akan kita tulis
W2 = Who = siapa tokoh yang menjadi tokoh utama
W3 = When = adalah waktu kejadian
W4 = Where = adalah tempat kejadian
W5 = Why = mengapa terjadi
H = How = dalah bagaimana WHAT terjadi, bagaimana 
prosesnya, lika-likunya, dan sejenisnya

Perkuat dengan gambar/foto



PROSES 



Mengamati dan Wawancara
jika kontennya video, rekam



Menulis Naskah Berita
Editing Video



Posting 
di Blog / Website



Video? Posting aja di Youtube



Cara buat video?
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Cara posting video di Youtube?

Next Pelatihan yah



Peralatan Pendukung



PRAKTEK LIPUTAN

Ambil FOTO

Tulis POIN-POIN





Menjelaskan :

SIAPA 

SEDANG BERBUAT APA

DIMANA

KAPAN

Penulisan Berita

PARAGRAF 1



TUJUAN 

Penulisan Berita

PARAGRAF 2



DETAIL 

Penulisan Berita

PARAGRAF 3



Penulisan Artikel Wisata

Judul

Prolog 

Sejarah

Akomodasi 

Akses

Tiket



Publikasi

Posting di web

Mengirim berita/artikel ke media massa

Menuliskan di blog

Menyebarkan melalui sosial media



Etika
Etika citizen journalism kurang lebih sama dengan 
etika menulis di media online. Di antaranya sebagai 
berikut ( kabarpemalang.id ):

 Tidak menyebarkan berita bohong

 Tidak mencemarkan nama baik

 Tidak memicu konflik SARA

 Tidak memuat konten pornografi

 Dll



Etika Penulisan

 Bahasa yang mudah dimengerti, hindari istilah-istilah

yang multitafsir dan janggal.

 Terhadap korban kejahatan / asusila dll, biasanya

korban disamarkan identitasnya.

 Perlakuan terhadap Tersangka kejahatan, cukup

dengan menyebutkan inisial.

 Sebutkan Nama lengkap dan umur narasumber, nama

lengkapnya / inisialnya disertai umur / taksiran umur, 
tanpa sebutan “Bapak/Ibu/Mas/Mba/Mbah” dll.



Tips Teknis

 Persingkat tulisan tanggal, contoh : (21/9) 

untuk mewakili tanggal 21 September.

 Tentukan dan tulis judul di akhir, selesaikan

isi berita, baru tulis judul.

 Tulis judul dengan benar, tulisan judul

menggunakan huruf kapital pada setiap huruf depan

kata, kecuali kata sambung. Untuk singkatan, gunakan

huruf kapital seluruhnya. contoh : SBY Menengok TKI 
yang Terancam Hukum Pancung







Optimasi

Facebook Fan Page

Twitter

SEO
Instagram







Penutup

Citizen journalism memungkinkan masyarakat dapat bertukar informasi 
mengenai suatu hal yang dapat membuat masyarakat semakin terbuka 
wawasannya, citizen journalism juga memiliki kendala yang sulit dihindari 
yang otomatis dapat menjadi tantangan bagi keberadaan citizen 
journalism ke depan.

Permulaan menulis adalah ide, keinginan kuat untuk berbagi ide, berbagi 
saran dan gagasan akan mendorong kemampuan menulis sedikit demi 
sedikit, menulislah setiap hari minimal satu paragraf. 



Tulis Judul dan Tulis isi berita/artikel



Pilih atau buat tag baru



Tambahkan gambar
bisa pilih dari yang sudah ada atau unggah



Tips
Ukuran gambar 700x350 px

Perhatikan tanda baca dengan baik

Tulisan minimal dua paragraf

Asah terus kemampuan menulis

Banyak membaca contoh artikel/berita



Website atau Blog sendiri

Web Citizen Jurnalism

Web Organisasi

Web Portal Online

Postingnya di Web/Blog Siapa?





Publikasi Karya Video
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