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Perkembangan Media Daring dan Jurnalisme Warga 
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1.   Pendahuluan 
 
1.1.  Latar Belakang 
Secara empiris, pengguna Internet di Indonesia, termasuk Bali, terus bertambah. 
Hingga Desember 2011 lalu, jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai sekitar 55 
juta orang1. Jumlah ini meningkat tajam dibanding pada tahun 2000 yang hanya 
mencapai 2 juta orang. Tingginya jumlah pengguna Internet di Indonesia, sekitar 22,4 
persen dari jumlah penduduk Indonesia, diikuti pula oleh banyaknya jumlah pengguna 
jejaring sosial di negeri berpenduduk sekitar 245 juta ini. 
 
Tingginya jumlah pengguna jejaring sosial di Indonesia membuatnya masuk dalam 
daftar negara-negara dengan pengguna dua jejaring sosial paling populer: Facebook 
dan Twitter, terbanyak di dunia. Jumlah pengguna Facebook di Indonesia saat ini 
sekitar 43,8 juta, nomor empat terbanyak setelah Amerika Serikat, Brazil, dan India2. 
Adapun jumlah pengguna Twitter di Indonesia termasuk paling banyak di dunia, sekitar 
20 juta hingga akhir tahun 2011 lalu3. 
 
Peningkatan jumlah pengguna Internet juga terjadi di Bali. Hingga tahun 2011 lalu, 
pengguna Internet di Bali terus meningkat. Peningkatan ini diikuti pula dengan makin 
mudahnya warga dalam mengakses Internet. Warung Internet yang sempat marak pada 
awal 2000-an, kini digantikan oleh koneksi Internet pribadi melalui telepon seluler. Dari 
semula hanya di kawasan tertentu, misalnya kampus atau sekolah, Internet kini makin 
menyebar ke perumahan atau pinggiran kota dan pedesaan. 
 
Semakin terjangkaunya Internet ini berdampak pada makin banyaknya media online 
atau dalam jaringan (daring) di Bali, seperti Berita Bali, Metro Bali, Jurnal Bali, dan lain-
lain. Perkembangan Internet juga memunculkan satu genre baru dalam jurnalisme 
yaitu jurnalisme warga, di mana warga sebagai konsumen tak hanya mengonsumsi 
informasi tapi juga memproduksinya. Jurnalisme warga merupakan salah satu jawaban 
dari elitisme media arus utama yang selama ini cenderung lebih banyak menampilkan 
berita tentang isu-isu elite selain juga karena kompleksnya aturan untuk memproduksi 
berita ala media arus utama. 
 
Jurnalisme warga merupakan jenis baru dalam jurnalisme. Dalam aliran jurnalisme ini, 
selain mengonsumsi informasi, warga juga dapat mencari, mengumpulkan, 
menganalisis, dan melaporkan informasi lewat berbagai bentuk media terutama daring, 

                                                             
1"http://www.Internetworldstats.com/stats3.htm"6"asia"
2"http://www.socialbakers.com/facebook6statistics/"
3"http://www.kro.co/SkJf"(diakses"pada"30"Juni"2012)"
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baik itu website, portal, ataupun blog4. Jurnalisme warga adalah jurnalisme di mana warga 
memproduksi informasi sendiri secara amatir tanpa campur tangan media arus utama, 
tentang isu seputar warga. Singkatnya, dari warga, oleh warga, tentang warga, untuk warga.  
 
Salah satu media penganut jurnalisme warga di Indonesia dan satu-satunya di Bali adalah 
BaleBengong, blog yang menerapkan prinsip jurnalisme warga. BaleBengong adalah blog 
yang dibangun sebagai upaya mewujudkan jurnalisme warga di Bali di mana warga tidak 
hanya menjadi objek berita, tetapi sekaligus subjek. Warga terlibat aktif untuk menulis atau 
sekadar memberi respon atas sebuah kabar5. Selain melalui blog, BaleBengong juga 
memberikan informasi tersebut melalui jejaring sosial, termasuk Facebook dan Twitter. 
 
Mengacu kepada perkembangan Internet secara global maupun nasional, maka penelitian 
ini ingin melihat bagaimana perkembangan Internet di Bali dan penggunaan jejaring sosial 
tersebut berdampak terhadap partisipasi warga dalam jurnalisme warga, yaitu 
BaleBengong.  
 
1.2.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1.  Mengetahui sejauh mana perkembangan Internet dan jejaring sosial di Bali. 
2.  Mengetahui bagaimana perkembangan media arus utama di Bali. 
3.  Mengetahui bagaimana partisipasi warga dalam jurnalisme warga di Bali, khususnya 
BaleBengong. 
 
1.3.  Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: 
1.  Sejauh mana perkembangan Internet dan jejaring sosial di Bali? 
2.  Bagaimana perkembangan media arus utama di Bali? 
3.  Bagaimana dampak perkembangan jejaring sosial pada partisipasi warga dalam 
jurnalisme warga? 

 
 
2. Teori atau Perspektif yang Digunakan 
 
Perkembangan teknologi informasi melahirkan jurnalisme warga. Meskipun masih menjadi 
perdebatan apakah jurnalisme warga merupakan genre baru dalam jurnalisme atau tidak, 
tapi jurnalisme warga sudah menjadi bagian dari diskusi jurnalisme kontemporer. Media-
media arus utama pun menjadikan jurnalisme warga sebagai salah satu bagian dari media 
mereka. 
 
Media-media internasional yang telah memberikan tempat kepada jurnalisme warga 
misalnya CNN dengan iReport. Begitu pula dengan media arus utama di Indonesia, misalnya 
Kompas dengan Kompasiana, Vivanews dengan Vlog, ataupun The Jakarta Post dengan IMO, 
akronim dari In My Opinion. Selain menjadi “sub-ordinat” dari media-media arus utama, 

                                                             
4"http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_journalism"
5"http://www.balebengong.net/about"



Sloka Institute 

 8 

jurnalisme warga ini juga lahir dan dikelola oleh komunitas warga. Beberapa di antaranya 
yang ada di Jakarta adalah Suara Komunitas, Wikimu, dan BaleBengong. 
 
Jurnalisme warga adalah jurnalisme di mana warga memproduksi informasi sendiri secara 
amatir tanpa campur tangan media arus utama, tentang isu seputar warga. Singkatnya, dari 
warga, oleh warga, tentang warga, untuk warga. Seperti apa yang dikatakan oleh Mark 
Deuze (2009) dalam Allan dan Thorsen (2009):  
 

Jurnalisme warga secara praktis bisa didefinisikan ketika warga, yang biasanya sebagai 
audiens, menggunakan alat-alat pers yang mereka miliki untuk mengabarkan kepada 
warga lainnya. Itulah jurnalisme warga (Deuze, 2009: 256) 

 
Salah satu pemicu lahirnya jurnalisme warga adalah kemudahan teknologi informasi saat 
ini. Allan dan Thorsen (2009) menyatakan bahwa jurnalisme warga terbukti secara kreatif 
telah menggunakan teknologi komunikasi (informasi) yang kini makin mudah dijangkau 
warga. Teknologi yang makin canggih, harga yang makin terjangkau, dan penggunaan yang 
makin mudah untuk mengunggah ke website, telah menjadi bagian integral dari hubungan 
sosial baru saat ini. 
 
Dalam buku Citizen Journalism, Global Perspectives, Allan dan Thorsen menyampaikan contoh-
contoh peran jurnalisme warga di berbagai negara, seperti Irak, Cina, Korea Selatan, India, 
Australia, dan sebagainya. Di negara-negara tersebut, para pewarta warga berperan untuk 
memberikan informasi alternatif di antara media arus utama. Di Irak yang mengalami 
perang pada tahun 2003, misalnya, seorang blogger, sebagai salah satu bagian dari pewarta 
warga, bisa turut melaporkan langsung suasana perang di negaranya.  
 
Di Cina, salah satu negara yang paling tertutup terhadap kebebasan informasi, warga 
dengan mudah mengunggah foto-foto maupun video melalui laman lokal tentang bencana 
gempa bumi di Winchuan, Sichuan pada 2008. Akibat tertutupnya informasi di Cina, dunia 
kurang bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sebagai akibat gempa bumi ini. 
Namun, melalui blog dan media sosial video maupun foto, warga Cina bisa mengabarkan 
kejadian tersebut ke dunia. Jurnalisme warga menjadi media pertama yang mengabarkan 
bencana di Cina, hal yang tidak dilakukan media arus utama di negeri tersebut. 
 
Meskipun tidak membahas contoh dari Indonesia, tetapi contoh-contoh dari berbagai 
negara dalam Citizen Journalism, Global Perspectives tersebut cukup menggambarkan 
bagaimana warga sebagai konsumen media kini belajar menjadi produsen (informasi) 
melalui teknologi sehingga warga memiliki kendali yang lebih bagus terhadap arus 
informasi (h. 44). Warga tidak lagi hanya sebagai konsumen media, tetapi juga produsen 
informasi dalam berbagai bentuknya, baik teks, foto, maupun video. Akses informasi tak lagi 
semata mengandalkan jurnalis profesional serta media arus utama, tetapi juga warga yang 
memproduksi informasi secara amatir dengan media jurnalisme warga. 
 
Mengacu kepada contoh-contoh global tersebut, maka penelitian ini akan melihat apakah 
hal serupa juga terjadi di Indonesia, khususnya di Bali. Bagaimana perkembangan teknologi 
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informasi berdampak terhadap partisipasi warga dalam memproduksi informasi melalui 
jurnalisme warga? Jika memang ada dampak, bagaimana bentuk dampak tersebut? 
 
 
3.   Studi Kasus 
 
3.1.  Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (mixed method), yaitu kualitatif dan 
kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dan focus group discussion 
(FGD) sedangkan pendekatan kuantitatif berupa survei. Menurut Amalia dan Nugroho 
(2011), pendekatan gabungan diperlukan pada sebuah penelitian yang tidak hanya 
membutuhkan penjelasan terkait suatu fenomena secara mendalam, melainkan juga 
bertujuan melihat tren yang berhubungan dengan fenomena tersebut. 
 
Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengintepretasikan sebuah 
fenomena (Amalia dan Nugroho, 2011). Dalam pendekatan ini, penelitian bisa menggunakan 
metode wawancara mendalam (indepth interview), FGD, dan studi dokumen. Pendekatan ini 
dipilih karena kompleksnya isu yang diteliti sehingga peneliti harus dapat menjelaskan dan 
mengeksplorasi tema penelitian. 
 
Dua metode pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 
mendalam dan FGD. Wawancara dilakukan dengan narasumber-narasumber kunci yang 
relevan dan kompeten dengan tema penelitian. Narasumber ini antara lain penyelenggara 
jasa Internet, pengelola media jurnalisme warga, kontributor jurnalisme warga, konsumen 
media jurnalisme warga, serta akademisi dan jurnalis. Adapun FGD dilakukan untuk 
mengonfirmasi hasil-hasil wawancara, dan partisipan FGD tidak jauh berbeda dengan 
narasumber di wawancara. 
 
Adapun metode kuantitatif dalam riset ini dilakukan melalui survei. Pendekatan kuantitatif 
biasa digunakan untuk melihat tren sebuah fenomena. Dengan menggunakan metode survei 
sebagai pengambilan data, penelitian kuantitatif dapat menjangkau responden penelitian 
lebih luas, sehingga mendapatkan dataset lebih banyak dibanding penelitian kualitatif 
(Amalia dan Nugroho, 2011). Survei sebagai pelengkap dalam penelitian ini dilakukan secara 
daring dengan tema perilaku pengguna Internet di Bali. Survei dilaksanakan selama satu 
bulan mulai 22 Mei hingga 21 Juni 2012 dengan responden sejumlah 401 pengguna Internet 
yang berada Bali ataupun berasal dari Bali. 
 
3.2. Instrumen Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara dan 
FGD. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari orang per orang yang 
relevan dengan tema penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur di mana 
peneliti menanyakan semua pertanyaan utama kepada semua narasumber, dengan 
kemungkinan menggunakan probing, namun urutan tanya pertanyaan utama dapat 
dimodifikasi sesuai dengan situasi. 
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Semua narasumber tersebut diwawancarai secara terpisah orang per orang. Tujuannya agar 
mereka tidak saling memengaruhi ketika memberikan informasi kepada peneliti. Selain 
melalui tatap muka, wawancara juga dilakukan melalui telepon dan email apabila 
wawancara dengan tatap muka tidak bisa dilakukan. Hasil wawancara kemudian dipisah 
dan dianalisis poin per poin berdasarkan struktur penelitian. 
 
Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan FGD sebagai instrumen pengumpulan 
data. FGD merupakan salah satu metode pengambilan data yang digunakan untuk penelitian 
kualitatif. Dengan metode ini, sebuah kelompok narasumber akan ditanyakan pendapat, 
persepsi, dan sikap mereka terhadap objek penelitian (Amalia dan Nugroho, 2011). FGD ini 
bertujuan untuk menguji ulang temuan awal, termasuk data dan fakta hasil wawancara 
serta analisis data yang sudah dikumpulkan selama ini serta melakukan refleksi terhadap 
temuan awal dan pengujian ulang wawancara. 
 
Proses dalam setengah hari FGD dibagi dalam tiga sesi. Pertama, sesi untuk menyampaikan 
hasil riset sementara. Sesi ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mengklarifikasi sejumlah 
temuan dari pengumpulan data. Sesi kedua, penyampaian materi dari tiga narasumber 
utama, yaitu Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Bali, Ketua Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, dan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Dwijendra dengan topik berbeda. Sesi ini untuk memperkuat temuan selama pengumpulan 
data sekaligus menjadi bahan diskusi dengan peserta FGD. Sesi ketiga, adalah sesi diskusi 
dengan peserta FGD. Tujuan utamanya untuk menambahkan jika ada materi yang kurang 
dari dua sesi sebelumnya. 
 
Karena bersifat konfirmatori atau untuk memeriksa ulang, maka sebagian besar peserta FGD 
adalah juga narasumber yang telah diwawancarai. Peserta FGD tersebut antara lain 
pengelola BaleBengong, kontributor BaleBengong, tiga narasumber utama, pemerintah, dan 
warga, seperti pegawai negeri sipil, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), ibu rumah 
tangga, dan mahasiswa yang semuanya cukup aktif berpartisipasi dalam jurnalisme warga. 
 
Metode lain dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan pengumpulan artikel dari media 
daring (online) maupun hasil penelitian pihak lain sebagai sumber informasi sekunder, 
terutama data-data yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Semua data ini kemudian 
diolah dan dianalisis untuk memperkuat riset ini. 
 
Instrumen pengambilan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui survei dengan 
cara melalui Internet (online). Data kuantitatif ini merupakan pelengkap dari hasil 
wawancara dan FGD. Karena itu, pelaksanaan survei dilakukan setelah wawancara 
mendalam dengan para narasumber. Selama satu bulan (22 Mei – 21 Juni 2012), terdapat 401 
responden yang mengisi survei ini. Tiga pertanyaan utama dalam survei ini adalah profil 
responden, pola penggunaan Internet dan jejaring sosial, serta pola konsumsi dan persepsi 
terhadap media nasional maupun lokal. Data dari hasil survei yang diambil untuk keperluan 
riset terutama adalah perilaku penggunaan Internet dan jejaring sosial oleh warga Bali. 
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3.3.  Profil Data 
Untuk keperluan penelitian ini, kami telah melakukan wawancara dengan 10 narasumber 
dari latar belakang berbeda-beda, seperti pengusaha jasa Internet, jurnalis, akademisi, 
pengelola BaleBengong, kontributor BaleBengong, dan warga. Kesepuluh narasumber 
tersebut adalah: 

1. Zulfadly Syam (Ketua APJII Bali) 
2. Putu Hendra Brawijaya (admin BaleBengong, anggota Bali Blogger Community) 
3. Agung Wardana (kontributor, dosen Universitas Pendidikan Nasional Denpasar) 
4. Eka Juni Artawan (kontributor, pekerja pariwisata) 
5. Ivy Sujana (kontributor, ibu rumah tangga) 
6. Made Wirautama (kontributor, dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua) 
7. Nyoman Surya Indradi (arsitek, follower @BaleBengong) 
8. @tglo_kool (tidak bersedia disebut nama lengkap, polisi, follower BaleBengong) 
9. Rofiqi Hasan (jurnalis TEMPO, Ketua AJI Denpasar) 
10. Dayu Ratna Wesnawati (Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dwijendra) 

 
Secara umum, pertanyaan yang diajukan kepada narasumber antara lain: 

1.  Bagaimana perkembangan media arus utama, teknologi informasi, maupun 
jejaring sosial di Bali? 

2. Bagaimana pendapat narasumber tentang media arus utama di Bali secara 
umum? 

3. Adakah pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap maraknya media 
daring (online) di Bali? Kenapa? 

4. Bagaimana peran warga dalam pengelolaan media, misalnya sebagai pembaca 
atau “pengawas” juga dan bagaimana peran itu sebaiknya dilakukan? 

5. Bagaimana perkembangan jurnalisme warga di Indonesia dan Bali? Apa itu 
jurnalisme warga menurut narasumber?  

6. Adakah pengaruh peningkatan jumlah pengguna Internet dan jejaring sosial 
terhadap keterlibatan warga dalam pengelolaan jurnalisme warga? Kenapa?  

7. Adakah pengaruh peningkatan jumlah pengguna Internet dan jejaring sosial 
terhadap beragamnya informasi di Bali? Kenapa?  

8. Apakah selama ini narasumber sudah menggunakan haknya sebagai warga dalam 
pengelolaan media arus utama, misalnya mengawasi atau mengoreksi? 

9. Bagaimana pendapat narasumber terhadap jurnalisme warga khususnya 
BaleBengong di antara media arus utama di Bali? Perlu atau tidakkah jurnalisme 
warga semacam ini? 

10. Apakah BaleBengong sudah menjadi media jurnalisme warga? Jika ya, mengapa 
dan apa indikatornya? Kalau belum, mengapa dan apa indikatornya? 

11. Bagaimana masa depan penggunaan jejaring sosial dan jurnalisme warga, 
khususnya di Bali? 

12. Bagaimana masa depan dan peran jurnalisme warga di Bali, terutama 
BaleBengong? 

 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bersifat umum. Selama wawancara dimungkinkan 
adanya pengembangan pertanyaan ataupun peniadaan pertanyaan tertentu sesuai dengan 
kapasitas dan latar belakang narasumber. 
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3.4.  Hasil Penelitian 
3.4.1.  Perkembangan Internet dan Jejaring Sosial di Bali 
Dalam buku The World is Flat, Friedman (2006) menyatakan bahwa dunia saat ini sedang 
memasuki Globalisasi 3.0 di mana dunia semakin kecil dan datar. Jika Globalisasi 1.0 lebih 
menekankan kekuatan negara dan Globalisasi 2.0 menekankan pada kekuatan korporasi, 
maka Globalisasi 3.0 menekankan pada kekuatan individu untuk bekerja sama sekaligus 
saling berkompetisi secara global. 
 
Friedman menyebutkan, Globalisasi 3.0 tersebut dihasilkan oleh: 
 

Konvergensi komputer personal (memungkinkan setiap orang menjadi pencipta karya 
digital) dengan kabel fiber optik (memungkinkan setiap orang mengakses dunia 
digital dari mana pun), dan cepatnya arus perangkat lunak (yang memungkinkan 
setiap orang untuk bekerja sama secara digital dari mana pun tanpa peduli pada jarak) 
(Friedman, 2006:6) 

 
Dalam bahasa lain, Internet menjadi pemicu lahirnya Globalisasi 3.0 ini. Melalui teknologi 
ini, warga dunia dengan mudah berinteraksi dengan sesama warga lainnya tanpa 
terkendala jarak dan ruang. Internet nyaris telah meniadakan jarak dan mempercepat 
transfer informasi.  
 
Hal serupa terjadi di Indonesia. Meskipun penetrasi Internet di negara ini belum setinggi 
negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, namun jumlah pengguna Internet di 
negara dengan penduduk sekitar 245 juta ini terus bertambah. Dua di antara 10 indikator 
penetrasi Internet, menurut International Telecomunication Union (ITU), adalah kepemilikan 
telepon seluler (ponsel) dan telepon kabel. Menurut ITU dalam Deloitte (2011), pengguna 
ponsel di Indonesia pada tahun 2010 lalu mencapai sekitar 220 juta. Mengingat ada 
kepemilikan ponsel ganda, maka sekitar 85 persen penduduk dewasa atau 65 persen dari 
jumlah penduduk memiliki akses terhadap ponsel (Deloitte, 2011:4). 
 
Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2010), pada tahun 2007 – 2009, jumlah 
pelanggan telepon di Indonesia melonjak hampir dua kali lipat. Hingga 2010 lalu, terdapat 
198,5 juta pelanggan telepon dengan 163,7 di antaranya adalah pelanggan ponsel. Namun, 
tingginya jumlah pengguna ponsel ini justru berbanding terbalik dengan turunnya jumlah 
pelanggan telepon kabel (fixed line) di Indonesia. Menurut BPS (2010) baru sekitar 9,6 persen 
penduduk Indonesia memiliki sambungan telepon kabel pada tahun 2009. Jumlah ini justru 
turun dari 8,7 juta pelanggan pada tahun 2007 menjadi 8,4 juta pada tahun 2009. 
 
Banyaknya pengguna dua perangkat tersebut, ponsel dan telepon kabel, mendongkrak 
jumlah pengguna Internet di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, 2007 – 2010, 
persentase pengguna Internet di Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat setiap tahun, 
yaitu 2,69 persen (2007), 4,19 persen (2008), 6,32 persen (2009), 10,92 persen (2010) (BPS, 
2010). Pada tahun 2011, menurut Kominfo sebagaimana dikutip Deloitte (2011), ada sekitar 
45 juta pengguna Internet di Indonesia atau 18,7 persen. Sumber lain menyatakan hingga 
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Desember 2011, sekitar 55 juta orang6. Mengacu kepada sumber-sumber tersebut, maka 
dapat diperkirakan bahwa pengguna Internet di Indonesia hingga akhir 2011 berkisar 
antara 45 juta – 55 juta. Satu hal yang jelas, jumlah penggunanya selalu naik bahkan hampir 
dua kali lipat. 
 
Terus meningkatnya jumlah pengguna Internet di Indonesia berdampak pula pada 
tingginya jumlah pengguna dua jejaring sosial paling populer di dunia, Facebook dan 
Twitter. Hingga Juni 2012, jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai sekitar 43,8 
juta, nomor empat terbanyak setelah Amerika Serikat, Brazil, dan India7. Jumlah pengguna 
Twitter di Indonesia termasuk terbanyak di dunia, sekitar 20 juta hingga Desember 2011 
lalu8. Jumlah ini berada di urutan kelima setelah Amerika Serikat, Brazil, Jepang, dan 
Inggris. Sementara sumber lain, (Deloitte, 2011), menyatakan bahwa Indonesia berada di 
peringkat kedua untuk jumlah pengguna Facebook dan ketiga untuk pengguna Twitter di 
dunia. Mengacu pada data-data di atas, terlihat bahwa Indonesia termasuk negara dengan 
jumlah pengguna jejaring sosial terbanyak di dunia. 
 
Mengacu pada fenomena global serta data nasional, jumlah pengguna Internet dan jejaring 
sosial di Bali pun tak jauh berbeda, terus meningkat. Menurut data BPS (2010), persentase 
jumlah pengguna telepon kabel di Bali juga naik turun, 17,33 persen (2007), 16,17 persen 
(2008), 14,42 persen (2009), dan 15,64 persen (2010). Adapun persentase jumlah pengguna 
ponsel justru terus meningkat, yaitu 52,64 persen pada tahun 2007, 65,45 persen (2008), 
74,27 persen (2009), dan 80,05 persen (2010). 
 
Data tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan situasi di lapangan. Salah satu contoh 
tentang makin berkurangnya jumlah pelanggan telepon kabel di Bali adalah makin 
hilangnya warung-warung telepon umum yang sempat menjamur di Bali, terutama di 
Denpasar, Badung dan sekitarnya. Warga Bali kini makin banyak menggunakan telepon 
seluler personal karena makin terjangkaunya harga telepon seluler ataupun nomor 
perdananya. Jika pada awal tahun 2000-an harga satu nomor telepon seluler bisa mencapai 
Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000, maka saat ini bahkan ada yang harganya hanya Rp 1.000. 
 
Peningkatan jumlah pengguna telepon seluler tersebut berdampak pula pada makin 
tingginya jumlah pengguna Internet di Bali. Menurut BPS (2010), persentase rumah tangga 
di Bali yang pernah mengakses Internet selama empat tahun terakhir juga terus meningkat, 
yaitu 6,65 persen (2006), 7,10 persen (2007), 8,50 persen (2008), dan 12,36 persen (2009). 
Dengan 879.685 rumah tangga Bali pada tahun 2009 (BPS Bali, 20129), artinya, hingga tahun 
2009 terdapat 108.729 rumah tangga di Bali pernah menggunakan Internet melalui berbagai 
media, seperti warung Internet, rumah, kantor, ataupun ponsel. Dengan asumsi bahwa satu 
rumah tangga terdiri dari 4 orang, maka jumlah pengguna Internet di Bali sekitar pada 
tahun 2009 tersebut sekitar 450.000 orang. 
 

                                                             
6"http://www.Internetworldstats.com/stats3.htm"6"asia"
7"http://www.socialbakers.com/facebook6statistics/(diakses"pada"30"Juni"2012)"
8"http://www.kro.co/SkJf"
9"http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=604001&od=4&id=4"
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Dari sekian jumlah pengguna Internet di Bali tersebut, sebagian besar aktif berjejaring 
sosial. Menurut BPS (2010), secara nasional 92,5 persen warga menggunakan Internet untuk 
jejaring sosial, mencari informasi aktual (89 persen) dan bekerja (76,3 persen).  
 
Data-data pengguna Internet dan jejaring sosial di Bali tersebut sejalan dengan hasil survei 
yang kami lakukan untuk melengkapi riset ini. Dari 401 responden, sebagian besar 
mengakses Internet dari ponsel (70,7 persen), selain dari rumah dengan komputer jinjing 
(laptop) (60,7 persen), dari kantor (34,6 persen), dari rumah dengan komputer pribadi (25,4 
persen), dan warnet (18,6 persen). 

 
 
Ketua APJII Bali, Zulfadli Syam, menjelaskan pertumbuhan pengguna Internet di Bali juga 
dipicu oleh makin banyaknya Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa Internet di 
pulau ini. Pada tahun 2003, hanya ada satu ISP, namun pada tahun 2005 menjadi delapan ISP 
dan pada tahun 2012 ada sekitar 20 ISP. Peningkatan jumlah ISP ini juga pasti diikuti dengan 
peningkatan jumlah pelanggan maupun pengguna Internet. 
 

Dengan murahnya media untuk mengakses Internet maka makin banyak yang 
menggunakan Internet. Jadi, saat ini para pengguna Internet sudah mendapat akses 
luar biasa. Penggunanya juga dari anak belum sekolah sampai businessman. Melihat 
jumlah penduduk Bali sekitar 3,5 juta, pengguna Internetnya sudah sangat banyak 
(Zulfadli Syam, Ketua APJII Bali, FGD, 26 Mei 2012) 
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Namun, Zulfadli Syam menyatakan bahwa pengguna Internet di Bali masih terkonsentrasi 
di pusat-pusat pariwisata, seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar hingga sekitar 95 persen. 
Pendapat ini sama dengan situasi di lapangan. Pada awal kemunculan Internet sekitar 
tahun 2000, warung Internet (warnet) menjamur di sekitar lembaga pendidikan, seperti 
Universitas Udayana, Sanglah, Denpasar Barat dan Universitas Warmadewa (Unwar), 
Tanjung Bungkak, Denpasar Timur. Adapun di Kabupaten Badung, Internet berkembang di 
daerah pariwisata, yaitu Kuta. Namun, saat ini warnet makin menyebar ke daerah 
pinggiran, dan sebaliknya, warnet-warnet di pusat kota justru banyak yang sudah tutup. 
Pengguna Internet makin menyebar ke daerah pinggiran. 
 
Berdasarkan hasil survei, pengguna Internet di Kota Denpasar adalah 54,2 persen, 
Kabupaten Badung 15,7 persen, Kabupaten Tabanan 7,1 persen, dan Kabupaten Gianyar 6,8 
persen. Sebagai gambaran, tiga kabupaten tersebut merupakan wilayah-wilayah yang 
mengelilingi Denpasar, ibukota Provinsi Bali, sekaligus pusat kegiatan pariwisata Bali yang 
biasa disebut kawasan Bali selatan. Data tersebut menunjukkan bahwa pengguna Internet di 
Bali memang masih terkonsentrasi di perkotaan atau pusat pariwisata. Sebaliknya, di 
daerah lain, seperti Kabupaten Jembrana hanya 3,9 persen dan Kabupaten Bangli hanya 1 
persen. 
 
Munculnya media jejaring sosial, terutama Facebook dan kemudian Twitter, sekitar 5 tahun 
terakhir memicu peningkatan aktivitas jejaring sosial di Indonesia, termasuk Bali. Menurut 
survei Majalah The Marketeers pada tahun 2010, 9 dari 10 pengguna Internet di Indonesia 
adalah pengguna Facebook dan 1 dari 5 pengguna Internet adalah pengguna Twitter10. Hal 
serupa juga terjadi di Bali. Berdasarkan hasil survei kami, sekitar 8 dari 10 pengguna 
Internet di Bali menggunakan Internet untuk mengakses jejaring sosial. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengguna jejaring sosial di Bali pun tidak berbeda jauh dengan situasi 
global maupun nasional. 
 

 
 
 
 
 

                                                             
10"http://the6marketeers.com/archives/attitude6and6behavior6pengguna6Internet6di6indonesia.html"
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3.4.2.  Perkembangan Media Arus Utama di Bali  
Bali, seperti juga daerah lain di Indonesia, turut menikmati kebebasan pers pasca-Reformasi 
1998. Jika pada zaman Orde Baru, media cetak harian di Bali hanya terbatas pada dua media 
besar yaitu Bali Post dan Nusa Tenggara yang kemudian berganti nama jadi NusaBali, maka 
setelah tahun 1998, terdapat lebih dari 10 harian yang terbit. Suranto dan Haryanto (2007) 
mengutip data dari Badan Informasi dan Telekmomunikasi Bali menyatakan bahwa pada 
tahun 1998 hanya terdapat 12 media cetak di Bali, terdiri dari harian, mingguan, dan dua 
mingguan. Namun, pada 2004, jumlah media cetak di Bali naik menjadi 32, baik itu harian, 
mingguan, dua mingguan, bulanan, dua bulanan, maupun tiga bulanan. 
 
Data tersebut senada dengan pendapat Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar. Menurut Rofiqi, 
khusus di media cetak harian semula hanya ada dua koran berpengaruh di Bali, yaitu Bali 
Post dan Nusa Tenggara. Namun, setelah adanya Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999, 
mulai muncul banyak koran lain di Bali, seperti Radar Bali, Fajar Bali, Warta Bali, Koran Bali, 
Bali Tribune, dan lain-lain. Kian bertambahnya media baru ini tak berarti secara otomatis 
menambah jumlah pembaca media. Sebab, secara logika, jumlah warga sebagai konsumen 
media itu sendiri tak bertambah. Munculnya media-media baru di Bali tidak diiringi 
hadirnya pembaca-pembaca baru. Maka, akibatnya, media pun memperebutkan konsumen 
yang sama. Hal ini pun diakui Rofiqi Hasan: 

 
Situasi berubah setelah Reformasi. Karena begitu iklimnya terbuka, semua hal juga 
terbuka. Banyak koran. Saya juga termasuk yang jatuh bangun membuat koran-koran 
baru. Kemudian muncul Fajar Bali, Warta Bali, dan lain-lain. Tapi saya kira di satu sisi 
jumlahnya banyak tapi pembaca koran tidak naik (Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar, 
FGD, 26 Mei 2012) 

 
Sebagian besar media-media baru tersebut masih hidup hingga saat ini, namun ada pula 
yang sudah tidak terbit lagi. Contoh media cetak yang masih terbit hingga saat ini adalah 
Bali Post, Denpost, Bisnis Bali, NusaBali, Radar Bali, Bali Tribune, Warta Bali, Fajar Bali, 
Koran Renon, dan Koran Tokoh. Sedangkan yang sudah tidak terbit antara lain Patroli Pos 
dan Koran Bali. Ada pula media cetak berbahasa Inggris, seperti Bali Daily, Bali Times, dan 
Bali Travel News. Di luar media arus utama, ada pula media-media bertema pariwisata yang 
terbit mingguan atau bulanan, seperti Hello Bali, Bali Beat, Bali & Beyond (milik MRA 
Group), dan lain-lain. 
 
Selain media cetak, media elektronik di Bali pun terus bertambah seiring makin terbukanya 
informasi. Sejak awal tahun 2000-an, mulai muncul stasiun-stasiun televisi lokal, sesuatu 
yang tak pernah ada pada masa Orde Baru. Setelah Bali TV mulai mengudara pada tahun 
2002, muncul stasiun televisi lokal lain, seperti Dewata TV, Alam TV, dan Bali Music Channel 
(BMC). Peningkatan jumlah media juga terjadi di media radio. Menurut Wayan Kotaniartha, 
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra dalam FGD, saat ini ada 50 radio 
legal dan 20 radio baru yang sudah mengajukan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). 
 
Begitu pula dengan media daring di Bali. Perkembangan teknologi informasi memicu 
lahirnya media-media daring, seperti Berita Bali, Metro Bali, Jurnal Bali, Berita Dewata, 
Bentara Bali, dan Seputar Bali. Kecuali Berita Bali yang sudah terbit sejak 2004 silam, media-
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media lainnya relatif baru, baru muncul satu atau dua tahun terakhir. Semua media 
memiliki karakter relatif sama, menampilkan berita-berita langsung antara 5-10 paragraf. 
Dari sisi materi berita juga tak terlalu banyak perbedaan antara satu media daring dengan 
media daring lainnya. 
 
Kurang beragamnya isi media arus utama ini tak hanya terjadi di media daring. Media cetak 
pun isinya satu sama lain tak jauh berbeda. Hal ini seperti disampaikan Rofiqi Hasan: 
 

Media arus utama (di Bali) makin bertambah banyak, namun variasi informasinya 
sangat sedikit. Sumber informasi media dan wartawan masih bergantung kepada 
pemerintahan dan birokrasi. Di sisi lain informasi dari masyarakat masih sedikit 
(Rofiqi Hasan, Ketua AJI Denpasar, wawancara, 1 Mei 2012) 

 
Agung Wardana, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, sekaligus 
kontributor BaleBengong memiliki pendapat sama dengan Rofiqi Hasan. 
 

Kalau kita bicara media mainstream, kita bicara keseragaman berita. Hampir seragam 
dari satu media ke media lainnya. Kalau media memberitakan korupsi, semua media 
membahas korupsi juga. Kalau tentang Angelina Sondakh, tentang Angelina Sondakh 
semua. Jadi tidak media yang memberikan tawaran-tawaran lain kepada masyarakat 
sehingga berita media itu seragam (Agung Wardana, dosen Undiknas dan Kontributor 
BaleBengong, wawancara, 9 April 2012) 

 
Warga lain, Ivy Sudjana, sependapat dengan Rofiqi Hasan dan Agung Wardana. 
 

Media di Bali kalau yang cetak tidak semua reliable (layak dipercaya). Belum menarik 
karena masih ada kampanye terselubung dan iklan terselubung. Lalu ada pula 
wartawan yang suka minta bayaran kalau meliput. Mereka juga kurang update untuk 
informasi dari luar Bali (Ivy Sudjana, Ibu Rumah Tangga dan kontributor 
BaleBengong, wawancara, 1 Mei 2012) 

 
Pendapat berbeda disampaikan Dekan Fikom Universitas Dwijendra, Dayu Ratna Wesnawati 
dalam wawancara tertulis. Menurut Dayu Ratna, isi media arus utama di Bali secara umum 
sudah beragam. Mereka juga sudah menyampaikan informasi yang menarik dan akurat dan 
tidak lepas dari kaidah-kaidah jurnalis.  
 
Dengan demikian terdapat dua pandangan berbeda mengenai kualitas isi media, ada yang 
mengatakan sudah beragam dan sesuai kaidah-kaidah jurnalistik namun lebih banyak pula 
yang mengatakan media di Bali masih kurang beragam isinya. Namun, jika melihat secara 
sekilas isi berita media, terlihat bahwa isi media memang kurang beragam baik dari sisi 
tema ataupun narasumber. Kurang beragamnya isi media arus utama di Bali, terutama 
daring dan harian, mungkin terjadi akibat pola kerja wartawan itu sendiri. Sebagian besar 
wartawan bekerja ngepos di kantor pemerintah, seperti gubernur dan DPRD, polisi, rumah 
sakit, dan semacamnya sehingga sumber informasi mereka pun sama. Akibatnya, materi 
berita dan narasumber juga sama. 
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3.4.3.  Lahirnya Jurnalisme Warga di Bali, BaleBengong 
Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang keberagaman sumber informasi, 
bentuk media, maupun materi informasi itu sendiri. Salah satu bentuk media yang marak 
sejak awal 2000-an adalah blog, dari kata web dan log, yaitu media yang dikelola secara 
amatir oleh seseorang, beberapa orang, ataupun komunitas. Tumbuhnya blog juga terjadi di 
Bali. Dari tahun ke tahun, jumlah pengelola blog, biasa disebut blogger, ini terus bertambah. 
Para blogger biasanya membentuk komunitas berdasarkan tema blog ataupun lokasi tinggal. 
Begitu pula di Bali. Sebagai gambaran, pada saat berdiri pada 11 November 2007, Bali 
Blogger Community (BBC) hanya punya 33 anggota. Namun, hingga Juni 2012 ini anggota 
BBC sudah lebih dari 500 baik di mailing list ataupun Facebook Group. 
 
Salah satu blog yang lahir seiring berkembangnya teknologi informasi di Bali tersebut 
adalah BaleBengong, yang sejak awal menyatakan diri sebagai blog jurnalisme warga di Bali. 
Ketika muncul pertama kali pada 4 April 2007, blog ini awalnya berupa subdomain di 
Blogspot, penyedia layanan domain dan hosting gratis milik Google. Pada 5 Mei 2007, blog ini 
mulai menggunakan domain sendiri di www.BaleBengong.net hingga saat ini. 
 
Melalui media jurnalisme warga, pengelola BaleBengong mencoba tak hanya mengajak 
warga untuk menulis tapi juga menyediakan tempat bagi warga untuk berbagi informasi 
dari dan tentang warga. Media ini juga menjadi semacam etalase di mana tulisan-tulisan 
dari beberapa blogger Bali yang tersebar kemudian ditampilkan lagi di BaleBengong. 
 

Tujuan media ini memberikan media atau menyediakan ruang untuk publik yang 
menulis. Banyak yang sudah menulis di blog tapi yang menjadi masalah adalah tidak 
semua orang mengetahui blog dia. Otomatis kunjungan tidak banyak. Tulisannya itu 
kemudian dimuat juga oleh BaleBengong. Otomatis network dari setiap individu ini 
akhirnya terkumpul. BaleBengong kemudian menjadi kanal atau portal. Karena itu, 
materi di BaleBengong juga sangat beragam. Semua orang membawa network-nya ke 
sebuah titik dan ini berkembang (Putu Hendra Brawijaya, Pengelola BaleBengong, 
Wawancara, 5 April 2012). 

 
Pada awalnya, pengelola blog ini adalah Sloka Institute, lembaga swadaya masyarakat di Bali 
yang fokus pada pengembangan media, jurnalisme, dan informasi. Namun, pengelolaan blog 
ini kemudian juga didukung Bali Blogger Community yang lebih fokus pada desain serta 
pemograman (programming). Adapun Sloka Institute lebih fokus pada aspek redaksional, 
seperti menulis, menyunting, serta memberikan pelatihan jurnalisme warga kepada warga 
maupun komunitas. Saat ini ada delapan admin blog dari kalangan jurnalis, aktivis lembaga 
swadaya masyarakat, praktisi teknologi informasi, serta desainer. 
 
Dengan menggunakan genre jurnalisme warga dalam pengelolaan blog, BaleBengong pun 
mengajak dan mempersilakan warga berbagi informasi melalui blog ini. Warga tak hanya 
menjadi konsumen tapi juga produsen informasi dalam berbagai bentuknya, seperti tulisan, 
foto, ataupun video. Hingga 30 Juni 2012 lalu terdapat 196 pengguna Internet yang 
mendaftar sebagai kontributor BaleBengong. Namun, dari seluruh kontributor, hanya 76 
orang yang pernah membuat minimal satu artikel. Adapun kontributor yang pernah 
menulis lebih dari 10 artikel lebih sedikit lagi, hanya 17 orang. Kontributor tersebut datang 
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dari latar belakang beragam, seperti dosen, pegawai negeri sipil, aktivis, jurnalis, 
mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja pariwisata, dan lain-lain. Mereka tak hanya tinggal di 
Bali tapi juga di kota-kota lain, seperti Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan bahkan di luar 
negeri. 
Sejak menggunakan domain sendiri di www.BaleBengong.net pada 5 Mei 2007, hingga saat 
ini terdapat 1.766 artikel yang dipublikasikan di blog BaleBengong. Dengan umur 1.883 hari 
hingga 30 Juni 2012, artinya rata-rata per hari ada satu artikel yang diterbitkan. Melihat 
pada tema (tag) artikel, maka tema paling populer adalah tentang Bali (389 artikel), 
kemudian Denpasar (243), Agenda (217), Budaya (188), Opini (179), Sosial (139), Lingkungan 
(131), dan lain-lain. Bentuk tulisan ini amat beragam, ada yang berupa laporan mendalam 
(in-depth reporting) maupun berita ringan. Sebagian besar ditulis dengan gaya personal, hal 
yang biasa dilakukan ketika menulis di blog. 
 
Maraknya penggunaan media sosial, terutama Facebook dan Twitter, juga berdampak 
kepada pengelolaan BaleBengong. Sejak 2009, blog ini membuat kelompok (group) dan 
halaman (page) di Facebook. Hingga 30 Juni 2012, jumlah penyuka halaman ini berjumlah 
295 orang sedangkan anggota group mencakup 595 pengguna Facebook. Selain itu, sejak 23 
Juli 2009, BaleBengong juga menggunakan Twitter untuk berbagi informasi singkat dan 
cepat melalui @BaleBengong. Hingga 30 Juni 2012 ini ada sekitar 9.700 follower yang saling 
bertanya, menjawab, serta berdiskusi tentang Bali dari yang paling sederhana sampai paling 
berat sekalipun. Di Twitter, @BaleBengong mempunyai agenda diskusi dengan istilah 
#ngortwit, dari kata ngorta (bahasa Bali yang berarti ngobrol) di Twitter dengan tema 
beragam, misalnya tentang sistem subak, fasilitas publik, HIV dan AIDS, musik, dan lain-
lain. 
 
Penggunaan jejaring sosial belum terlalu berdampak pada peningkatan jumlah warga yang 
mengakses blog BaleBengong. Dalam sehari, kunjungan ke blog ini masih berkisar antara 
700 – 1.000 unique visitor. Data ini tak terlalu berbeda antara sebelum dan sesudah aktif di 
jejaring sosial. Meskipun demikian, berdasarkan data di Google Analytics, terlihat bahwa 
Facebook menjadi media pengarah (referral) paling tinggi, (42,61 persen) dibandingkan 
Google.co.id (20,2 persen) ataupun Google.com (3,85 persen). Artinya, jejaring sosial 
menjadi referral paling banyak dibandingkan Google sekalipun. Namun, referral ini hanya 
16,56 persen dari seluruh sumber kunjungan ke BaleBengong, jauh lebih kecil dibandingkan 
sumber dari mesin pencari (search traffic) yang mencapai 70,40 persen. 
 
Dampak yang sangat terlihat dari penggunaan jejaring sosial oleh BaleBengong ini justru di 
situs mikroblogging Twitter. Melalui media jejaring singkat dan cepat ini, interaksi antara 
BaleBengong dengan follower termasuk intensif karena follower dengan mudah merespon 
ketika ada satu topik yang didiskusikan melalui akun @BaleBengong maupun ketika ingin 
berbagi informasi. Di Twitter, terlihat bahwa partisipasi warga sangat tinggi untuk bertukar 
informasi ataupun opini mengenai topik tertentu. Bagaimana saja bentuk pengaruh jejaring 
sosial terhadap partisipasi warga tersebut dibahas lebih detail di bagian lain. 
 
3.4.4.  Peran Jurnalisme Warga di Bali 
Dalam buku Pewarta Warga, Suparyo dan Muryanto (2011), yang mengutip pendapat Dewi 
(2008), menyatakan jurnalisme warga memberikan dampak positif kepada warga. Pertama, 
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memberikan ruang bagi peran serta warga dalam pengelolaan informasi. Keterlibatan 
warga dalam dunia jurnalistik membuktikan adanya hubungan dinamis antara pelaku 
media dan pembacanya. Kedua, jurnalisme warga memberikan ruang bagi warga untuk 
menegakkan hak-hak informasinya.  
Selain itu, jurnalisme warga juga mampu menggeser cara pandang dunia jurnalisme. 
Suparyo dan Muryanto menuliskan: 
 

Dalam kebijakan media arus utama, warga hanya ditempatkan sebagai objek 
pemberitaan. Tetapi, melalui jurnalisme warga, warga tak sekadar objek, namun juga 
objek pemberitaan. Jurnalisme warga menjadi genre jurnalisme baru di tengah makin 
tumpulnya kepedulian publik di media massa arus utama (Suparyo dan Muryanto, 
2011:5) 

 
Setelah lebih dari lima tahun berjalan, BaleBengong sebagai media jurnalisme warga pun 
telah memberikan peran-peran dalam wacana jurnalisme kontemporer. Seperti 
disampaikan Rofiqi Hasan: 
 

BaleBengong sudah menjadi jurnalisme warga karena sebagian besar isinya adalah 
masalah-masalah publik yang terkait kepentingan banyak orang (Rofiqi Hasan, Ketua 
AJI Denpasar, wawancara, 1 Mei 2012) 

 
Melalui analisis terhadap jawaban-jawaban narasumber, maka peran BaleBengong tersebut 
secara garis besar adalah sebagai (1) suara alternatif di antara media arus utama, (2) 
penyeimbang media arus utama, (3) pembangun kepercayaan sesama warga, (4) tempat 
berdiskusi, (5) media belajar tentang jurnalisme, serta (6) sumber informasi bagi media arus 
utama. 
 
Suara Alternatif 
Dengan mengandalkan kontribusi tulisan dari warga, maka tema tulisan di blog 
BaleBengong pun bukanlah tema-tema yang sudah ada di media arus utama. Ataupun jika 
artikel tersebut ditulis karena terinspirasi dari media arus utama, maka perspektif tulisan 
akan lebih personal sesuai dengan sudut pandang warga, bukan penulis profesional. 
 

Kalau saya lihat sekarang ini, BaleBengong sebagai pelengkap karena banyak 
informasi yang justru bisa dilengkapi. Misalnya berita di media arus utama yang 
dikonstrusikan berdasarkan kepentingan pemilik media kemudian jurnalisme warga 
itu bisa menjadi pelengkap dan melahirkan counter-counter opini. Namun, ada pula 
respon terhadap berita-berita media arus utama yang menggunakan perspektif warga. 
Artinya, jurnalisme warga telah memberikan gambaran sebuah peristiwa menjadi 
lebih detail. Jadi mosaik itu dicoba untuk dirangkai oleh jurnalisme warga. 
Informasinya menjadi lebih beragam dan kita jadi lebih paham tentang kedalaman isu 
tersebut (Agung Wardana, Kontributor BaleBengong, wawancara, 9 April 2012). 

 
Berbeda dengan media arus utama yang punya politik media termasuk cara mengemas dan 
mewacanakan berita yang sangat ditentukan oleh pemimpin redaksi maupun pemilik 
media, maka di BaleBengong setiap kontributor bebas menulis tema apa saja dengan sudut 
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pandang masing-masing. Ada artikel sangat sederhana namun ada pula artikel yang 
dikemas dengan mendalam dan analitis. 
 
Mendalamnya analisis ini biasanya karena sebagian kontributor BaleBengong adalah orang 
yang memang sehari-hari bergelut dengan isu tersebut sehingga menguasai secara 
mendalam. Sebagai contoh, Ida Ayu Gayatri, mahasiswa S3 Kajian Budaya Universitas 
Udayana (Unud). Gayatri juga pekerja sosial, terutama untuk penyandang cacat, manusia 
lanjut usia (lansia), perempuan, dan anak-anak. Dia sekarang aktif juga sebagai Koordinator 
di National Alliance for Prisoner in Indonesia (NAPI) Wilayah Bali. Dengan pengalaman 
tersebut, Gayatri menulis isu-isu budaya, lansia, ataupun penjara dengan mendalam. 
 
Kontributor-kontributor lain adalah aktivis LSM di Bali yang menggeluti isu spesifik, seperti 
lingkungan, keterbukaan informasi, HIV dan AIDS, hukum, dan lain-lain. Para aktivis yang 
terbiasa berpikir kritis ini menjadikan BaleBengong sebagai salah satu media untuk 
bersuara, selain karena ada kedekatan emosional dengan pengelola juga karena relatif 
mudahnya warga berbagi informasi di BaleBengong, tak seperti di media arus utama yang 
kaku dengan aturan jurnalistik ataupun birokrasi redaksi. 
 
Penyeimbang Media Arus Utama 
Salah satu prinsip dasar ketika menulis berita adalah adanya kelayakan berita, di mana 
salah satu unsurnya adalah prominence (ketersohoran narasumber). Oleh karena itu, media 
arus utama, termasuk di Bali pun lebih sering menjadikan pejabat sebagai sumber 
informasi, hal yang juga diakui Ketua AJI Denpasar Rofiqi Hasan. Berita-berita di media arus 
utama, sekilas terlihat lebih banyak berisi kutipan dari pejabat, seperti presiden, menteri, 
gubernur, politisi, dan semacamnya. Di Bali, ada beberapa media yang bahkan hanya 
memuat siaran pers atau klaim-klaim pencapaian pemerintah karena berita tersebut berupa 
berita berbayar. 
 
Media arus utama boleh saja menulis klaim-klaim pejabat maupun politisi, namun warga 
punya pendapat tersendiri terhadap berita di media massa. Lalu, media jurnalisme warga 
pun menjadi salah satu tempat bagi warga untuk mengungkapkan pendapatnya. Media 
jurnalisme warga kemudian menjadi penyeimbang dari media arus utama. 
 

(BaleBengong) lebih sebagai pelengkap. Sebagai alternatif sekaligus penyeimbang. Dia 
bisa memberikan counter. Ketika media arus utama ngomong seperti ini misal dalam 
hal politik partai, maka warga kemudian kan juga bisa ngomong menurut warga 
seperti ini. Dia menjadi penyeimbang informasi agar tidak dimonopoli oleh media 
arus utama (Made Wirautama, Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua dan 
Kontributor BaleBengong, wawancara, 5 April 2012). 

 
Wirautama memberikan contoh tentang perseteruan antara Bali Post dengan Gubernur Bali 
Made Mangku Pastika. Perseteruan ini berawal dari berita di Bali Post bahwa Made Mangku 
Pastika menyatakan lebih baik desa adat dibubarkan. Karena tak pernah merasa 
mengatakan hal itu, maka Pastika kemudian menuntut Bali Post ke pengadilan. Persidangan 
masih berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar hingga saat ini. Ada staf Pemprov Bali 
yang menulis tentang hal ini di BaleBengong seperti juga staf Kelompok Media Bali Post. 
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Dengan demikian, pembaca bisa mendapatkan informasi lebih seimbang, tidak dari satu 
pihak saja yang pasti menyalahkan pihak lainnya. 
 
Penyeimbang media arus utama ini juga terjadi untuk berita-berita lain, misalnya bencana 
atau isu bom. Hal ini terjadi terutama ketika beritanya muncul di media daring nasional 
yang cenderung mengejar kecepatan daripada ketepatan. Melalui Twitter, @BaleBengong 
dengan cepat memberikan informasi sekaligus untuk “melawan” berita di media arus utama 
tersebut. 
 
Ketika ada isu-isu besar tersebut, biasanya follower @BaleBengong akan bertanya melalui 
Twitter untuk kemudian diteruskan dan mendapat jawaban dari follower lain.  

 
BaleBengong bisa mengontrol isu. Katakanlah kemarin ada isu tsunami dan bom. Ah, 
berita di media arus utama dan media sosial macam-macam dan bikin panik begitu, 
terutama di BlackBerry. Ketika warga mulai panik, BaleBengong bisa menjadi 
referensi bagi mereka tentang benar tidaknya isu tersebut. Kita akan cek dulu benar 
tidak beritanya. Selama belum tahu banyak tentang berita tersebut, so just keep calm 
down. Tenang dulu, ini tunggu berita selanjutnya (Putu Hendra Brawijaya, Pengelola 
BaleBengong, wawancara, 5 April 2012). 

 
Membangun Kepercayaan Sesama Warga 
Dengan cara langsung mendapatkan dan meneruskan informasi dari warga, maka 
muncullah peran ketiga melalui jurnalisme warga, kepercayaan sesama warga untuk 
berbagi informasi. 
 

Karena BaleBengong mungkin lebih indie, maka saya lebih percaya. Di situ terjadi 
komunikasi antarwarga. Dari situ kita bisa menimbang. Kalau di media arus utama 
kan satu sisi. Kalau dari sisi independensi, BaleBengong jelas lebih (Komang Indra 
Suryadi, arsitek dan pembaca BaleBengong, wawancara, 6 Mei 2012) 

 
Hal serupa dikatakan @tglo_kool, anggota polisi yang juga follower @BaleBengong. Anggota 
tim intelijen polisi yang tak mau disebut nama lengkapnya ini mengaku lebih mempercayai 
BaleBengong daripada media arus utama karena informasinya langsung dari warga. 
Menurut dia, BaleBengong juga lebih independen. 
 

Saya follow @balebengong karena informasinya beragam. Langsung dari warga. Netral. 
Tak punya kepentingan seperti media lain, misalnya Bali Post atau NusaBali. Di sana 
warga bisa berbagi informasi secara langsung. Awalnya karena saya sering melihat 
@BaleBengong di-mention oleh teman-teman. Setelah saya cek timeline-nya ternyata 
menarik. Sejak itu saya follow sampai sekarang (@tglo_kool, follower @BaleBengong, 
wawancara, 10 Mei 2012) 

 
Narasumber bernama @tglo_kool memberikan dua contoh. Pertama ketika ada informasi 
bentrok antarwarga di daerah Tabanan. Dia mendapatkan informasi tersebut dari 
@BaleBengong yang meneruskan informasi dari salah satu follower. Informasi tersebut 
kemudian mendapatkan konfirmasi dari follower lain, sehingga, menurutnya, lebih bisa 
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dipercaya. Kedua, ketika ada isu bom di dekat Bandara Ngurah Rai, Bali. Anggota polisi 
berpangkat Briptu ini bahkan mengirimkan informasi itu ke @BaleBengong melalui 
BlackBerry-nya. Dia mengunggah foto ke Twitter dan mention @BaleBengong untuk 
kemudian diteruskan kepada follower. Foto koper dengan isi alat elektrononik yang diduga 
bom itu pun membantah kesimpangsiuran informasi di jejaring sosial maupun BlackBerry 
terkait adanya bom di dekat Bandara Ngurah Rai, Bali. Dengan model-model informasi dari 
warga untuk warga ini, maka BaleBengong pun secara perlahan-lahan membangun 
kepercayaan antarwarga dalam membagi dan mengonsumsi informasi. 
 
Tempat Warga Berdiskusi 
Adanya fasilitas komentar pada media jurnalisme warga membedakannya dengan media 
arus utama, katakanlah koran, yang tak memungkinkan pembaca memberikan komentar 
secara langsung pada berita yang ingin dikomentari. Jika ada pembaca yang ingin memberi 
respon, seperti klarifikasi ataupun komentar terhadap sebuah artikel, maka respon tersebut 
baru bisa dimuat pada edisi selanjutnya sehingga tidak berada langsung di bawah artikel.  
 
Salah satu keunggulan blog adalah adanya fasilitas untuk berkomentar bagi pembaca. Hal ini 
pun terdapat di blog BaleBengong. Di bagian bawah setiap artikel terdapat kolom komentar 
bagi pembaca, sehingga warga sebagai konsumen media bisa langsung memberikan 
komentar, koreksi, atau respon lain terhadap sebuah artikel. Hingga 30 Juni 2012, dari 1.766 
artikel, ada 4.682 komentar. Artinya, rata-rata per artikel mendapat sekitar 4 komentar. 
Namun, jumlah komentar ini memang variatif. Ada artikel dengan komentar hingga 
puluhan namun banyak pula artikel yang tak mendapatkan komentar sama sekali. 
 
Fasilitas komentar pada media jurnalisme warga membuatnya bisa menjadi tempat diskusi 
bagi penulis dan pembaca ataupun pembaca dengan pembaca lainnya.  
 

Komentar di BaleBengong itu, menurut saya, sama seperti (karya) jurnalisme itu 
sendiri. Artinya mereka bisa menyampaikan pikirannya tentang sebuah isu dan tidak 
harus menulis berita atau kalau di media arus utama seperti surat pembaca. Di kolom 
komentar, at least saya sebagai warga juga bisa berkomentar tentang sebuah isu. 
Seperti saya memberikan statement atas sebuah isu penting. Dan, di BaleBengong itu, 
semua warga memiliki peluangnya (Putu Hendra Brawijaya, Pengelola BaleBengong, 
wawancara, 5 April 2012) 

  
Salah satu artikel yang paling banyak mendapat komentar sekaligus didiskusikan pembaca 
dan penulisnya adalah tentang perseteruan antara Bali Post dengan Gubernur Bali Made 
Mangku Pastika. Hingga saat ini, artikel yang dibuat oleh staf Humas Pemprov Bali tersebut 
masih mendapat komentar dari karyawan Kelompok Media Bali Post maupun dari pembaca 
lain yang pro maupun kontra terhadap artikel itu. 
 
Media Belajar tentang Jurnalisme 
Salah satu jargon dalam jurnalisme warga adalah setiap warga adalah pewarta (every citizen 
is reporter). Selama punya kemauan untuk berbagi informasi, tak hanya tulisan tapi juga foto 
ataupun video, maka warga tersebut telah menjadi pewarta. Karena sebagian besar dari 
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mereka bukan wartawan atau penulis profesional, maka mereka pun belajar tentang 
jurnalisme warga secara khusus maupun jurnalisme secara umum. 
 
Eka Juni Artawan merupakan salah satu kontributor yang hingga kini rajin mengirimkan 
artikel ke BaleBengong. Pelayan di salah satu hotel bintang lima di Kuta, Bali ini pertama 
kali mengirimkan tulisan ke BaleBengong pada 9 Juni 2010. Hingga saat ini, Eka masih rutin 
mengirim artikel yang sebagian besar bertema orang-orang “kecil”, seperti pedagang rujak, 
penjaga pemandian, dan semacamnya. 
 

Terus terang saya dulu membenci menulis ketika sekolah. Setelah baca-baca online, 
saya tertarik untuk menulis juga. BaleBengong membantu saya memahami panduan 
menulis dan kemudian menulis pertama kali setelah ikut pelatihan (jurnalisme warga 
oleh Sloka Institute). Sebelumnya tidak pernah menulis karena tidak ada panduan 
(Eka Juni Artawan, kontributor BaleBengong, wawancara, 6 Mei 2012) 

 
Tanpa birokrasi redaksi yang kaku seperti media arus utama lainnya, Balebengong memuat 
artikel-artikel dari warga, baik berupa berita langsung, berita kisah, maupun opini. 
Pengelola BaleBengong hanya menyunting gaya bahasa, bukan substansi dari artikel 
kiriman warga tersebut. 
 

BaleBengong ini kan wadah bebas, bisa menerima segala macam informasi yang saya 
sampaikan tanpa ada proses editing, tanpa ada style yang harus diikuti. Jadi sebagai 
penulis kita punya style tersendiri dalam menulis. Saya sangat terganggu kemudian 
kalau misalnya kita kirim ke sebuah media, terutama media arus utama. Mereka 
biasanya ngobok-ngobok tulisan kita disesuaikan dengan style yang mereka punya dan 
juga kepentingan mereka. Nah, kalau BaleBengong kan tidak seperti itu. Dari segi style 
penulisan dia bebas. Konten juga bebas. Palingan editnya ejaan. Itu yang menarik, 
karena, artinya menyampaikan informasi atau pesan dari si penulis secara utuh tanpa 
ada proses filtrasi (Agung Wardana, Kontributor BaleBengong, wawancara, 9 April 
2012) 

 
Sloka Institute sebagai pengelola BaleBengong sendiri mempunyai pelatihan rutin Kelas 
Jurnalisme Warga tiap dua bulan sekali sejak awal 2010. Hingga saat ini, kelas yang biasanya 
diikuti warga, baik itu ibu rumah tangga, mahasiswa, maupun aktivis LSM tersebut telah 
mencapai 13 angkatan. Tiap alumni kelas menulis didorong untuk menjadi kontributor 
meskipun dalam praktiknya tidak semua peserta kemudian menulis. Namun, beberapa 
alumni Kelas Jurnalisme Warga ini justru sekarang menjadi wartawan media arus utama. 
Warga juga tak hanya belajar menulis tapi belajar pemberitaan media arus utama. 
 
Sumber Informasi bagi Media Arus Utama 
Tak seperti di Jakarta, hingga saat ini belum banyak media arus utama di Bali yang 
mengelola jejaring sosial dengan optimal, terutama di Twitter. Jika media-media nasional, 
misalnya detik.com dan Vivanews.com sangat aktif memperbarui Twitter dengan berita-
berita aktual, maka media-media di Bali belum melakukan hal serupa. Masih kurangnya 
media arus utama yang aktif di Twitter ini menjadi peluang bagi BaleBengong. Warga pun 
banyak yang berbagi melalui media ini. 
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Meskipun kadang-kadang informasi dari warga sangat sepele, namun kadang juga dianggap 
penting oleh media arus utama. Beberapa wartawan media arus utama yang juga follower 
@BaleBengong pun menjadikan informasi tersebut sebagai bahan untuk membuat berita 
lebih lanjut.  
 

Kalau sekarang saya pikir BaleBengong malah jadi sumber berita ya. Maksudnya, 
wartawan atau pihak media besar itu kalau dulu mungkin mereka mencari berita 
menunggu SMS dari kantor polisi di mana mereka punya jaringan di sana. Nah 
sekarang, wartawan mantengin timeline. Jadi mereka mendapat informasi lebih cepat. 
Wartawan sekarang lebih cepat dapat berita yang mengacu pada jurnalisme warga 
(Putu Hendra Brawijaya, Pengelola BaleBengong, wawancara, 5 April 2012) 

 
Tak hanya di jejaring sosial, terutama Twitter, blog BaleBengong pun kadang-kadang 
menjadi referensi media arus utama atau wartawannya tentang satu isu tertentu. Mereka 
kemudian menindaklanjuti dengan membuat berita tentang isu tersebut. 
 
3.4.5.  Pengaruh Jejaring Sosial pada Partisipasi Warga 
Menurut hasil survei, 84 persen pengguna Internet di Bali menggunakan Internet untuk 
mengelola jejaring sosial, baik Facebook ataupun Twitter. Hal ini menunjukkan bahwa 
warga Bali sangat aktif di jejaring sosial. Tingginya jumlah pengguna jejaring sosial di Bali 
ini pun berdampak pada kenaikan jumlah follower @BaleBengong sebagaimana dikatakan 
Putu Hendra Brawijaya. 
 

Sebenarnya ini bukan pengaruh perkembangan jejaring sosial tetapi karena gadget 
makin murah sehingga orang bisa mengakses Internet terutama jejaring sosial, baik 
itu Twitter maupun Facebook. Ini kenapa akhirnya pengguna Facebook dan Twitter 
berkembang pesat di Indonesia. Pengaruhnya, hampir semua orang bisa mengakses 
media ini dengan sangat mudah dan murah. Itu sangat memengaruhi penambahan 
jumlah follower @BaleBengong. Kalau dulu mungkin yang bisa mengakses cuma dari 
laptop atau komputer dengan akses Internet atau hanya beberapa orang pemakai 
gadget karena masih mahal, tapi sekarang peningkatannya signifikan dari tahun 
kemarin (Putu Hendra Brawijaya, Pengelola BaleBengong, wawancara, 5 April 2012) 

 
Jejaring sosial memengaruhi partisipasi warga dalam pengelolaan informasi, termasuk 
dalam jurnalisme warga melalui BaleBengong. Interaksi dan partisipasi warga ini memang 
paling terasa justru setelah maraknya jejaring sosial, terutama Twitter. Menurut para 
narasumber, pengaruh jejaring sosial terhadap partisipasi warga ini antara lain (1) 
perubahan kultur dalam berkomunikasi, (2) mendorong warga untuk kritis, (3) 
mempercepat pertukaran informasi antarwarga, dan (4) memudahkan mengumpulkan 
informasi.  
 
Perubahan Kultur dalam Berkomunikasi 
Jejaring sosial mengubah kultur warga dalam berkomunikasi. Jika selama ini warga lebih 
banyak berkomunikasi secara lisan (oral), maka sekarang warga lebih banyak 
berkomunikasi melalui tulisan (teks). Saat ini, bukan hal yang aneh lagi jika ada dua orang 



Sloka Institute 

 26 

atau lebih duduk bersama namun mereka sibuk dengan gawai (gadget) masing-masing. Hal 
ini pun terjadi di Bali. Dari yang semula lebih banyak berdiskusi secara langsung, mereka 
kini lebih aktif di jejaring sosial, seperti Twitter dan Facebook. 
 

Kultur masyarakat Bali awalnya menceritakan sesuatu secara oral. Menulis itu sesuatu 
yang sangat menyakitkan bagi masyarakat Bali. Namun, uniknya, ketika lahir social 
media, masyarakat Bali mulai mencoba menuliskan informasi-informasi yang tadinya 
disampaikan secara oral melalui sosial media. Artinya sedang ada perubahan 
kebiasaan masyarakat Bali dari oral menjadi tulisan. Saya pikir ini akan menjadi 
sangat positif karena perubahan dari oral ke tulisan maka akan diimbangi budaya 
baca juga yang tentunya akan berdampak positif terhadap wawasan masyarakat 
(Agung Wardana, Kontributor BaleBengong, wawancara, 9 April 2012) 

 
Kultur baru ini tak akan menggantikan kultur lama, namun dia melengkapi. Warga 
kemudian terbiasa menuliskan pemikiran-pemikirannya melalui jejaring sosial meskipun 
dalam format amat pendek, maksimal 140 karakter. 
 
Mendorong Warga untuk Kritis 
Selain blog, Twitter pun sering menjadi tempat diskusi bagi warga, hal yang dilakukan oleh 
Balebengong. Melalui akun @BaleBengong, pengelola melempar satu isu tertentu, yang 
kadang secara tak sengaja kemudian menjadi bahan diskusi sesama follower. Interaksi dan 
diskusi ini terjadi karena @BaleBengong juga kemudian meneruskan komentar-komentar 
terhadap tema tersebut. Warga dengan mudah merespon twit @BaleBengong sehingga satu 
sama lain bisa beradu argumentasi secara kritis. 
 

Dari BaleBengong saya jadi tahu kalau ternyata ada juga orang kritis juga. Dulu saya 
pikir orang Bali cuek-cuek. Ternyata dari timeline @BaleBengong banyak juga yang 
kritis. Dan, orang-orang itu yang harus kita datengin untuk kumpul-kumpul (Komang 
Indra Suryadi, arsitek dan pembaca BaleBengong, wawancara, 6 Mei 2012) 
 

Pendapat ini didukung pula oleh hasil survei tentang apa yang ditulis pengguna Internet di 
Bali di jejaring sosial. Ketika ditanya apa yang dituliskan sebagai status di Facebook, lebih 
dari separuh responden (56,6 persen) menuliskan pemikiran atau komentar terhadap isu 
aktual. Adapun di Twitter, ada 30,2 persen responden mengaku sering nge-twit tentang hal 
serupa, pemikiran atau komentar terhadap isu aktual. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengguna Internet dan khususnya jejaring sosial di Bali termasuk kritis terhadap isu aktual. 
Munculnya daya kritis pengguna Internet di Bali ini kemudian menjadi semacam antitesis 
terhadap salah satu budaya yang telanjur melekat pada orang Bali, koh ngomong atau malas 
berbicara. Karena kemudahan jejaring sosial, maka warga kini lebih bebas dan lepas ketika 
mengkritik. 
 
Mempercepat Pertukaran Informasi Antarwarga 
Keunggulan jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter, adalah kecepatannya. Hal ini pun 
berdampak pada kemudahan warga untuk berbagi informasi. 
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Saya sering baca timeline @BaleBengong karena suka berbagi info. @BaleBengong 
sangat membantu info tentang banyak hal. Jadi saya lebih banyak info dari berbagai 
pengalaman yang dibagi sesama follower @BaleBengong (Ni Koming Widiarti, 
pengelola vila dan follower @BaleBengong, FGD, 26 Mei 2012) 

 
Pertukaran informasi antarwarga ini biasanya lebih banyak tentang fasilitas publik, 
misalnya, lalu lintas, jalan raya, dan semacamnya. Seperti dikatakan Komang Indra Suryadi: 
 

Tidak tahu di tempat lain ada atau tidak, tapi di Bali ada tempat curhat itu menarik 
sekaligus berbagi info. Misalnya kemarin pas ada PAM (Perusahaan Air Minum) mati. 
Itu kan semua orang langsung pada nge-twit. Kita jadi tahu. Tidak ada simpang siur. 
Kalau mau lihat berita benar, lihat saja di @BaleBengong (Komang Indra Suryadi, 
arsitek dan follower @BaleBengong, wawancara, 6 Mei 2012) 

 
Informasi-informasi dari warga ini, sering kali tak termasuk dalam kategori layak berita jika 
mengacu ke prinsip jurnalistik media arus utama. Kategorisasi ini tentu saja amat 
tergantung pada kepentingan media maupun wartawannya. Untuk itulah, warga kemudian 
menentukan sendiri informasi seperti apa yang layak dibagi kepada warga lainnya. Mereka 
membaginya lewat @BaleBengong. 
 

Jejaring sosial jelas ada pengaruhnya (terhadap partisipasi warga). Informasi lebih 
mudah disebarkan dan diperoleh. Informasi yang selama ini kita anggap remeh 
(setelah dibagi melalui jejaring sosial), kita kemudian tahu. Hal itu itu karena yang 
menginformasikan warga sendiri. Informasi yang dianggap tidak layak untuk dimuat 
di media-media koran pasti bisa dimuat di jejaring sosial (Made Wirautama, Dosen 
Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua dan Kontributor BaleBengong, wawancara, 5 April 
2012). 

 
Dalam bahasa Agung Wardana, jejaring sosial memberi tempat bagi narasi-narasi kecil agar 
bisa didengar: 
 

Paling tidak social media menjadi ruang agar suara-suara kecil ini, narasi-narasi kecil 
ini bisa dibaca dan bisa didengar. Sebagai sebuah dinamika masyarakat, narasi-narasi 
kecil ini mendapatkan tempat di social media meskipun tidak mendapatkan tempat di 
media mainstream. Social media dengan media mainstream sebenarnya tidak harus 
bertarung satu sama lain namun bisa melengkapi informasi (Agung Wardana, 
Kontributor BaleBengong, wawancara, 9 April 2012) 

 
Agung Wardana memberikan contoh adanya berita berbayar di salah satu media nasional 
yang terbit di Bali. Di media tersebut ada satu tokoh muda Bali yang rajin mengirimkan 
berita berbayar ke media tersebut dan dimuat. Menurutnya, @BaleBengong biasa 
menyampaikan kritiknya lewat jejaring sosial bahwa itu berita berbayar sehingga secara 
tidak langsung telah mengajak masyarakat kritis terhadap media. 
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Memudahkan Memilah Informasi 
Perkembangan teknologi informasi membuat informasi yang tersedia pun makin 
berlimpah. Warga jadi harus lebih bisa memilah mana informasi yang tepat mana yang 
tidak. Jejaring sosial, untungnya, juga memberikan kemudahan bagi warga untuk memilih 
dan memilah informasi yang ingin dikonsumsi. Pengelola @BaleBengong menggunakan 
fasilitas jejaring sosial selain untuk mengumpulkan informasi juga untuk memilah 
informasi mana yang bisa diteruskan. 
 

Media-media arus utama mencari berita dengan melakukan filter di social media, 
seperti Twitter, Facebook, dan sebagainya. Banyak sekali fungsi tools yang digunakan, 
simpel tapi sebenarnya valid dan bisa digunakan untuk mencari berita. Katakanlah di 
Twitter, kita bisa gunakan search function misalnya untuk cari foto di Twitter tentang 
berita tertentu (Putu Hendra Brawijaya, Pengelola BaleBengong, wawancara, 5 April 
2012) 

 
Putu Hendra Brawijaya memberikan contoh ketika ada berita tentang badai di Bali awal 
2012 lalu. Ketika terjadi badai tersebut, banyak pengguna Internet di Bali yang mengunggah 
foto ke jejaring sosial tentang badai tersebut. Pengelola @BaleBengong lalu memilah 
(memfilter) foto dari lima penyedia jasa foto, seperti Yfrog, Lockerz, Twitpic dan lain-lain. 
@BaleBengong kemudian memilah dengan cara memasukkan domain dan kata kunci, 
misalnya “Denpasar” dan “angin”. Semua foto dengan kata kunci tersebut pun akan 
tertangkap untuk kemudian diunggah melalui akun Twitter. 
 
Aplikasi lain yang sering digunakan untuk memilah informasi oleh @BaleBengong adalah 
Storify, di mana pengguna tinggal memasukkan kata kunci yang dicari, misalnya Pesta 
Kesenian Bali 2012 atau Subak. Maka, semua foto, twit, atau artikel terkait kata kunci itu 
pun dengan mudah ditemukan saat itu juga. Jejaring sosial telah mempermudah warga 
membagi informasi dan pengelola @BaleBengong untuk memilahnya. 
 
 
4.  Refleksi dan Kesimpulan 
 
Sebagai bagian dari dunia global, saat ini Bali pun mengalami perkembangan teknologi 
informasi. Perkembangan ini telah melahirkan genre baru dalam jurnalisme yaitu 
jurnalisme warga, yang di Bali berupa blog http://www.BaleBengong.net yang juga 
mempunyai akun Facebook dan Twitter. Melalui blog dan jejaring sosial ini, dalam genre 
jurnalisme ini, warga tak hanya menjadi konsumen media tapi juga memproduksi 
informasinya sendiri. Jurnalisme warga membalik logika media arus utama dengan 
mengajak warga menceritakan dirinya sendiri, menciptakan narasi-narasi kecil dan 
membuat informasi semakin beragam 
 
Melalui blog maupun jejaring sosial, BaleBengong telah berperan sebagai suara alternatif di 
antara media arus utama, penyeimbang media arus utama, membangun kepercayaan 
sesama warga, tempat berdiskusi bagi warga, media belajar tentang jurnalisme, serta 
sebagai sumber informasi bagi media arus utama, terutama dalam konteks Bali. Peran-peran 
tersebut terjadi karena kemudahan warga dalam mengakses Internet dan jejaring sosial. 
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Jika selama ini ada anggapan bahwa jejaring sosial hanya menjadi ajang narsisme pengguna 
Internet, maka anggapan tersebut tak sepenuhnya benar di Bali.  
 
Maraknya jejaring sosial berpengaruh pada semakin intensifnya partisipasi warga dalam 
jurnalisme warga, terutama melalui Twitter. Jejaring sosial justru telah mendorong warga 
berpartisipasi dalam pengelolaan informasi, termasuk jurnalisme warga melalui 
BaleBengong. Pengaruh jejaring sosial tersebut antara lain mendorong perubahan kultur 
warga dalam berkomunikasi, mendorong warga untuk berpikir dan bersikap kritis, 
mempercepat pertukaran informasi antarwarga, dan memudahkan mengumpulkan 
informasi. Perkembangan teknologi informasi dan jejaring sosial telah meningkatkan 
tingkat partisipasi warga dalam pengelolaan informasi di mana BaleBengong merupakan 
salah satu pemicunya. 
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Review laporan Sloka Institute 
Perkembangan Media Daring dan Jurnalisme Warga 

Pendamping: Agung Wardana 

 
Pendahuluan 
 
Bagi Indonesia, sebuah negeri yang mengklaim diri demokratis dan bahkan menjadikan 
demokrasi sebagai identitas dalam pergaulan internasional, jaminan dan perlindungan 
atas hak asasi manusia adalah kewajiban negara. Mekanisme kontrol atas kewajiban ini 
hanya dapat berjalan ketika partisipasi publik dibuka lebar bagi masyarakat. Adapun 
dalam implementasinya partisipasi publik haruslah dibangun diatas 3 (tiga) pilar yakni: 
akses informasi, akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan; dan akses 
keadilan. 
 
Selama ini pilar pertama, akses informasi, secara dominan diperoleh masyarakat 
melalui media massa. Namun, dengan adanya Internet, maka masyarakat memiliki 
lebih banyak sumber informasi, antara lain media sosial ataupun media online (media 
dalam jaringan/daring). Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sangat 
bermanfaat bagi masyarakat untuk menggunakan hak-nya guna terlibat dalam 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan dan kepentingannya serta 
mencari keadilan apabila ia dirugikan oleh keputusan yang diambil. 
 
Sedemikian signifikan peranan media dalam jaringan dan media sosial di Internet 
dalam memperkaya sumber informasi, namun masih sedikit pengkajian tentang topik 
ini dapat ditemukan di Bali. Pada titik inilah penelitian Sloka Institute dan Bali Sruti 
menjadi sangat relevan. Dengan mengetahui sejauh mana perkembangan media dalam 
jaringan (daring) dan jurnalisme warga, kita dapat membaca bahwa sedang terjadi 
perubahan dalam corak dan alat produksi informasi beserta pertukarannya.  
 
Dengan demikian, kita jadi bisa merefleksikan di mana posisi kita dalam proses 
perubahan yang sedang berjalan ini. 
 
Penulisan hasil penelitian ini pun telah dilakukan dengan baik dan menarik. Struktur 
pemaparan yang mengalir dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dibantu oleh 
grafik membuat pembaca mudah memahami maksud dari penulis. Meski berkesan 
deskriptif, pembahasan hasil penelitian tersebut telah mampumenjawab tiga 
pertanyaan besar yang diajukan, yakni perkembangan Internet dan jejaring sosial, 
perkembangan media arus utama, dan dampaknya pada partisipasi dalam jurnalisme 
warga dalam konteks Bali. Penarikan kesimpulan pun telah mencerminkan temuan 
temuan dan dapat menunjukkan kecenderungan yang sedang terjadi di lapangan.  
 
Penelitian yang telah dilakukan oleh Sloka Institute bersama Bali Sruti ini Nampak 
menunjukkan sikap optimisme terhadap perkembangan jejaring sosial dan jurnalisme 
warga di Bali. Tanpa bermaksud mengurangi sikap optimisme tersebut, terdapat 
beberapa poin yang dapat disampaikan dalam review ini. Adapun poin tersebut antara 
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lain: pemilihan narasumber, teori dan pendekatan yang digunakan, referencing system 
(sistem referensi) sebagaimana akan dijabarkan berikut: 
 
 
1.  Pemilihan Narasumber 
Narasumber dipilih dari unsur atau latar belakang (pekerjaan) yang beragam walau 
masih didominasi oleh laki-laki. Namun keberagaman latar belakang ini belum tentu 
menunjukkan keberagaman pandangan. Jika dilihat pendapat para narasumber, dapat 
ditarik benang merah bahwa narasumber memiliki persepsi yang positif terhadap 
jurnalisme warga. Dari 10 narasumber kunci, sebenarnya dapat dilanjutkan dengan 
metode menggelinding mencari sudut pandang ‘berbeda.’ Dengan demikian, diskusi 
yang disajikan dalam penelitian ini menjadi lebih kaya dan paling tidak dapat mewakili 
sedikit kompleksitas sosial di Bali. 
 
Dari 10 narasumber yang terpilih, @tglo_kool sebenarnya merupakan narasumber 
paling unik untuk diwawancarai. Namun jika membaca hasil penelitian ini nampaknya 
pertanyaan yang diajukan kepada @tglo_kool tidak dikembangkan menjadi 
pertanyaan yang lebih spesifik sesuai dengan latar belakang narasumber sebagai 
anggota intelijen kepolisian. Jika saja pertanyaan dikembangkan, maka peneliti akan 
mendapatkan gambaran motif dan bagaimana sosial media berdampak pada model 
pemantauan dan pengumpulan informasi-informasi intelijen. Hal ini sekaligus akan 
menguji tesis bahwa media sosial, termasuk di dalamnya jejaring sosial, juga 
merupakan alat bagi intelijen militer atau polisi dalam melakukan pemetaan, analisa 
sosial dan membaca dinamika masyarakat setempat11. 
  
Khusus untuk metode survei, dari tiga pertanyaan utama untuk 401 responden, yang 
terelaborasi dalam hasil penelitian ini adalah profil responden terutama sebaran 
wilayah. Sedangkan elaborasi belum menyentuh sebaran jenis kelamin responden, 
dinamika kelas dan gender terhadap pola penggunaan Internet dan jejaring sosial.  
 
Pertanyaan ketiga yakni pola konsumsi dan persepsi responden terhadap media 
nasional maupun lokal kurang dibahas dalam hasil penelitian.  
    
    
2.  Teori dan Pendekatan yang Digunakan 
Jejaring sosial yang merupakan elemen penting dalam penelitian ini, namun sayangya 
tidak dijelaskan kerangka teoritisnya. Secara kategoris, jejaring sosial merupakan salah 
satu bentuk media sosial yang populer saat ini, misalnya Facebook dan Twitter.  
 
Memang media sosial sendiri belum memiliki definisi baku karena perkembangannya 
sangat pesat tetapi paling tidak pembaca penting diberikan sedikit pemahaman tentang 
apa yang penulis (peneliti) rujuk dengan nama ‘jejaring sosial’ dalam penelitian 
tersebut. Atau, penulis dapat saja memberikan sedikit penjelasan teoritik apa yang 
menyebabkan media sosial menjadi berkembang pesat dan diterima masyarakat, 
                                                             
11"Lihat"Thomas"Mayfield"III,"A"Commander’s"Strategy"for"Social"Media"(2011)"JFQ"Issues"60,"1st"Quarter"
[online]"www.ndupress.edu"[diakses"pada"30"Oktober"2012]"



Sloka Institute 

"30 

misalnya merujuk pada kecepatan, ketersediaan, dan jangkuannya12. 
 
Dalam penelitian yang dilakukan, pengkajian terhadap perkembangan media arus 
utama di Bali lebih di dominasi oleh sudut pandang keragaman berita. Hal ini 
menunjukkan bahwa penulis mengkaji media menggunakan variabel yang lazim 
digunakan oleh pendekatan Liberal-Pluralisme. Sederhananya dalam pendekatan ini, 
semakin beragam berita, masyarakat dianggap semakin banyak memiliki pilihan untuk 
dikonsumsi sesuai keinginan sehingga kebebasan opini dapat terbentuk dalam rangka 
membangun checks and balances dalam sistem demokrasi13. 
 
Dalam pengkajian media massa arus utama sebaiknya tidak hanya melalui variabel 
keragaman berita semata. Untuk mendapatkan diskusi dan kajian yang lebih kritis 
dalam menganalisis prilaku media massa dapat menggunakan 5 filter yang 
dikembangkan dari teori ‘Propaganda Model’ oleh Herman dan Chomsky. Adapun 5 filter 
tersebut adalah: (1) kepemilikan, ukuran dan orientasi profit; (2) komposisi iklan 
sebagai sumber utama dan hubungan antara iklan dan proses produksi berita; (3) 
narasumber dari agen-agen kekuasaan (politik, ekonomi, kultural); (4) kritik yang 
diorganisir untuk menunjukkan kontrol sosial; (5) dorongan ideologis/paradigma 
sesuai dengan kepentingan elit14. 
 
Dengan kajian kritis ini akan memberikan gambaran mendalam terkait kondisi media 
massa arus utama dan hubungannya dengan masyarakat Bali. Jika mengacu pada 
jawaban narasumber tentang peranan jurnalisme warga, berbagai pendapat yang 
terungkap dalam penelitian tersebut berangkat dari refleksi individualnya terhadap 
media arus utama yang kemudian ‘dibenturkan’ dengan harapannya pada jurnalisme 
warga. Analisis melalui pendekatan kritis ini juga akan lebih menunjukkan korelasi 
logis peta media massa arus utama di Bali dengan pendapat narasumber yang tidak 
melulu urusan keberagaman berita. 
 
Selanjutnya, selain peranan jejaring sosial pada partisipasi warga, yang menarik juga 
untuk dikaji adalah peranan jejaring sosial terhadap prilaku individu dalam 
berkomunikasi di dunia maya. Sebuah tesis menyatakan bahwa media sosial, termasuk 
di dalamnya jejaring sosial, tidak saja merupakan media pertukaran informasi, tetapi 
juga merupakan sarana pembentukan identitas (identity-formation)15.  
 
Menurut pandangan Foucaultian, media sosial bekerja layaknya model penjara Jeremy 
Bentham, yakni Panopticon, yang memudahkan seorang sipir di menara pengawas untuk 

                                                             
12"Lihat"misalnya"Daniel"A"Laundau,"How"Social"Media"is"Changing"Crisis"Communication:"A"Historical"
Analysis,"MA"Thesis"of"Fairleigh"Dickinson"University"(2011)"[online]"
www.danlandau.net/writing/sources/research/danlandau_thesis.pdf"[diakses"pada"29"Oktober"2012]"
13"Mullen"dan"Klaehn,"The"Herman<Chomsky"Propaganda"Model:"A"Critical"Approach"to"Analysing"Mass"
Media"Behaviour"(2010)"4"Sociology"Compass"216"
14"Lihat"Mullen"dan"Klaehn,"ibid,"218"
15"Tim"Rayner,"Foucault"and"Social"Media:"Life"in"a"Virtual"Panopticon"(2012)"[online]"
http://philosophyforchange.wordpress.com/2012/06/21/foucault6and6social6media6life6in6a6virtual6"
panopticon/"[29"Oktober"2012]"
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mengawasi dan memantau seluruh narapidana16. Menurut Foucault, efek terbesar dari 
Panopticon ini adalah untuk mendorong kesadaran diri sebagai penghuni penjara dan 
penampakan diri permanen dalam memastikan berfungsinya kuasa (power) secara 
otomatis17. 
 
Berangkat dari pandangan inilah media sosial sering kali dinilai sebagai ‘virtual 
panopticon’ yang membuat penggunanya merasa selalu dipantau oleh ‘menara 
pengawas’ dalam hal ini disebut follower (twitter) atau friend (facebook). Pada titik 
tertentu, perasaan berada dalam pengawasan permanen ini membuat penggunanya 
merekayasa diri menjadi sebagaimana ia ingin dinilai oleh ‘menara pengawas’.  
 
Jadilah, media sosial sebagai semacam alat rekayasa sosial. Tesis tersebut memang 
belum final, oleh karena itu sebenarnya penelitian ini dapat saja berkembang untuk 
membuktikan kebenarannya dalam konteks pengguna media sosial di Bali. Atau, 
mungkin dapat menjadi rekomendasi penelitian lanjutan. 
 
 
3.  Sistem Referensi 
Meski secara umum penulisan referensi dapat dimengerti pembaca, namun 
penulisannya tidak konsisten. Penulis sebernarnya dapat memilih untuk menggunakan 
in-text citation (catatan badan) atau footnote (catatan kaki) atau dapat memilih sistem 
referensi yang disukai, misalnya Harvard System, Oxford System, dan lain-lain. 
Biasanya, jika memilih in-text citation, maka footnote dapat tetap digunakan tetapi 
khusus untuk menambahkan penjelasan yang tidak terangkum di badan tulisan. Selain 
itu, untuk sumber yang berasal dari Internet, juga dicantumkan penulis, judul, tahun 
selain link rujukan; setelah link, dicantumkan kapan rujukan tersebut diakses. Kunci 
dalam melakukan rujukan adalah konsistensi. 
 
 
Penutup 
 
Di era teknologi informasi saat ini, informasi tidak saja merupakan saja merupakan 
kekuatan tetapi juga elemen vital yang dibutuhkan setiap warga negara dalam 
menikmati dan mempertahankan hak-hak dasarnya. Selanjutnya, banjirnya informasi 
membutuhkan kecerdasan masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan informasi 
yang benar dan tepat sesuai kebutuhannya. Salah satu langkah untuk meningkatkan 
kecerdasan masyarakat dalam mengelola informasi adalah dengan jalan menyajikan 
kajian-kajian kritis kepada masyarakat. 
 
Di sinilah penelitian “Perkembangan Media Daring dan Jurnalisme Warga” yang 
dilakukan oleh Sloka Institute dan Bali Sruti di Bali memiliki signifikansi. Ia 
membukakan pintu masuk pencerdasan masyarakat di tengah keringnya kajian kritis 
terhadap perkembangan media di Bali. Selain menggambarkan kondisi media massa 
                                                             
16"Joshua"Fairfield,"Escape"Into"the"Panopticon:"Virtual"Worlds"and"the"Surveillance"Society"(2009)"118"The"
Yale"Law"Journal"Pocket"Part"131"
17"Michel"Foucault,"Discipline"and"Punish:"The"Birth"of"the"Prison"(Vintage"Book,"New"York,"1995)"201"
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arus utama dan kencenderungan prilaku berinternet, penelitian ini juga mendorong 
partisipasi publik dalam mengelola informasi melalui teknologi informasi dengan 
memanfaatkan keunggulan media sosial, terutama jejaring sosial yang tersedia. 
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