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PENDAHULUAN
Pengguna internet di Indonesia pada 2012 mencapai 63 juta orang atau sekitar 24,23 persen 

dari  jumlah  penduduk  Indonesia,  demikian  hasil  survei  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet 
Indonesia  (APJII).  ada  2013,  menurut  perkiraan  APJII,  pengguna  Internet  di  Indonesia  akan 
mencapai 82 juta atau 30 persen dari jumlah pengguna pada 2012, pada 2014 mencapai 107 juta, 
dan pada 2015 mencapai 139 juta.  Jenis perangkat yang dipakai untuk mengakses Internet, ponsel 
pintar  menempati  porsi  70,1  persen,  diikuti  PC  Notebook  (45,4  persen),  komputer  rumah  (41 
persen),  PC Netbook (5,6 persen),  dan tablet  (3,4 persen).  APJII  melakukan survei  itu  melalui 
wawancara  serta  pengisian  kuisioner  yang  melibatkan  dua  ribu  responden  di  42  kota  dari  31 
provinsi di Indonesia sejak April hingga Juli 2012. Responden yang disurvei berusia 12 hingga 65 
tahun dengan akses Internet lebih dari sejam dari golongan sosial ekonomi A hingga C.1

Mengakses internet lebih dari satu jam setiap hari menunjukkan bahwa pengguna internet 
sudah mendarah daging dalam kehidupan. Setiap hari ada orang yang memeriksa email, facebook, 
twitter,  atau  sekedar  mencari  data  melalui  internet.  Karakteristik  digital  media  yang  interaktif 
mampu membawa dunia ke genggaman pengguna, melintasi ruang (batas geografis) dan perbedaan 
waktu. Karakteristik digital media ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan personal mulai 
dari sekadar pertemanan, hingga menemukan jodoh di ruang maya. Sosial media juga dimanfaatkan 
untuk sarana bisnis (iklan dan penjualan online shop di Facebook dan twitter). 

Sebagai  pekerja  media,  jurnalis  juga kerap menggunakan social  media.  Bagaimana para 
jurnalis menggunakan internet dan social media, survei Maverick pada 2011 menunjukkan:

• 91% wartawan bergantung pada internet dalam mencari berita
• 7 dari 10 wartawan mendapatkan ide membuat berita dari internet
• Selain  mengunjungi  portal  berita,  sekitar  72.3%  wartawan  yang  menjadi  responden 

mengaku  bahwa  mereka  juga  memonitor,  mencari,  dan/atau  mendapatkan  informasi 
melalui jejaring sosial seperti Facebook

• 9 dari 10 wartawan di Indonesia memang memiliki akun Facebook
• Lebih dari setengahnya juga memiliki akun Twitter
• Lebih dari  setengahnya juga memiliki blog pribadi,  di  layanan blogging gratis  seperti 

Blogspot atau Wordpress. 2

Keterlibatan  dalam  jejaring  sosial,  dan  kenyataan  bahwa  para  jurnalis  juga  mencari 
informasi  dan ide  pemberitaan dari  internet,  pelan-pelan akan mengubah pola  pencarian  berita. 
Jurnalis  bisa  memilih  siapa  yang  akan  menjadi  ‘teman’ di  jejaring  sosial,   dan  otomatis  akan 
menjadi  narasumber  berbagai  informasi  bagi  mereka.  Dengan  kenyataan  itu,  menarik 
mempertanyakan kebutuhan apa saja  yang dicari  oleh  para Jurnalis  di  Indonesia  melalui  social 
media? Apa saja bentuk-bentuk pemanfaatan social media oleh jurnalis untuk kepentingan tugas 
jurnalistik mereka? Dan bagaimana implikasinya terhadap pola kerja jurnalis secara keseluruhan?

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana pola 
penggunaan social media oleh jurnalis di Indonesia? 

Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pola  penggunaan  social  media  oleh  jurnalis, 

kebutuhan apa saja yang dipenuhi para jurnalis dari social media, serta apa saja bentuk pemanfaatan 
social media oleh jurnalis, terutama dalam membantu proses produksi berita. 

STUDI LITERATUR
Social Media

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan social media? Menurut Mayfield (2008), “Media 
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sosial  sangat  tepat  diartikan  sebagai  sekelompok  bentuk-bentuk  media  online.”  Adapun 
karaktertistik media ini di antaranya:

1. Partisipasi (participation). Sosial media mendorong kontribusi dan umpan balik dari 
setiap orang yang tertarik bergabung di dalamnya. Sehingga, sosial media  akhirnya 
mengaburkan batas antara media dan khalayaknya.

2. Keterbukaan (openness). Sebagian besar sosial media terbuka akan umpan balik dan 
partisipasi.  Sosial media mendorong dilakukannya  voting,  diberikannya komentar, 
dan  penyebaran  informasi.  Jarang  terdapat  hambatan  dalam  mengakses  dan 
memanfaatkan konten-konten di sosial media.

3. Percakapan  (conversation).  Jika  karakteristik  khas  media  tradisional  adalah 
broadcast (pesan disebarkan kepada audiens), maka sosial media lebih menekankan 
kepada percakapan dua arah.

4. Komunitas (community).  Sosial  media  memungkinkan  terbentuknya  komunitas-
komunitas  dimana mereka  dapat  saling berkomunikasi  secara efektif.  Komunitas, 
pada dasarnya, berbagi minat atas hal yang sama, misalnya fotografi, isu politik, dan 
program televisi favorit.

5. Keterhubungan  (connectedness).  Sebagian  besar  sosial  media berkembang karena 
karakter keterhubungannya. Para pengguna social media biasa memanfaatkan link ke 
situs, sumber daya, dan orang-orang lain.

Meski  ada  ribuan  nama  sosial media,  namun  menurut  Mayfield  (2008)  pada  dasarnya 
terdapat enam bentuk dasar sosial media, yakni: Social networks,  Blogs, Wikis, Podcast, Forums, 
Content Communities, dan Microblogging. Situs jejaring sosial  memungkinkan seseorang untuk 
membangun halaman  web personal mereka, berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dan 
berbagi  konten.  Blogs adalah  bentuk  jurnal  online dimana  posting  yang  muncul  pertama  kali 
diurutkan  berdasarkan  urutan  waktu.  Wikis adalah  situs  yang  memungkinkan  orang-orang 
menambahkan konten,  mengedit,  dan menggunakannya sebagai penyimpanan informasi berbasis 
komunitas.  Podcasts adalah file video dan audio yang dapat diunduh dengan cara membeli. Forums 
adalah  wilayah dimana diskusi  online  mengenai  topik  dan minat  tertentu  berlangsung.  Content 
communities adalah situs yang biasanya mengelola dan menjadi tempat berbagi konten seperti foto, 
link, dan video. Microblogging adalah kombinasi situs jejaring sosial dengan blog yang hanya dapat 
menampung posting dengan batasan tertentu (bite-sized).

Uses and Gratification
Berkaitan  dengan  penggunaan  media,  pada  dasarnya  ada  dua  perspektif:  pertama 

menganggap  bahwa  khalayk  pasif  dalam  mengonsumsi  media  dan  yang  kedua  menganggap 
khalayak aktif dalam mengonsumsi media.

Teori  yang  menganggap  bahwa khalayak  aktif  dalam mengonsumsi  media  dikenal  juga 
dengan teori kegunaan dan kepuasan (uses and gratification theory). Teori ini menyatakan bahwa 
orang secara aktif mencari media tertentu dan muatan (isi) tertentu untuk menghasilkan kepuasan 
(atau  hasil)  tertentu.  Pada  dasarnya  terdapat  lima  asumsi  dasar  teori  Kegunaan  dan  Kepuasan. 
Pertama  menganggap bahwa khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. 
Kedua,  inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan media tertentu terdapat 
pada  anggota  khalayak.  Ketiga,  media  berkompetisi  dengan  sumber  lainnya  untuk  kepuasan 
kebutuhan.  Keempat,  orang  mempunyai  cukup  kesadaran  diri  akan  penggunaan  media  mereka, 
minat, dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang akurat mengenai kegunaan 
tersebut  kepada  para  peneliti.  Kelima,  penilaian  mengenai  isi  media  hanya  dapat  dinilai  oleh 
khalayak.  (West & Turner, 2008: 101-104)

Menurut Katz & Haas (1973) dalam West & Turner (2008: 105), ada beberapa klasifikasi 
kebutuhan dan kepuasan khalayak yang dipuaskan oleh media. Di antaranya:



Tabel 1

Tipe Kebutuhan yang Dipuaskan dari Media

Tipe Kebutuhan Deskripsi Contoh Media 

Kognitif Memperoleh  informasi, 
pengetahuan, pemahaman

Televisi  (berita),  Video  (“Bagaimana 
Memasang  Lantai  Keramik),  dan  Film 
(dokumenter atau film berdasarkan sejarah)

Afektif Pengalaman  emosional, 
menyenangkan atau estetis

Film, Televisi (komedi situasi, opera sabun)

Integrasi Personal Meningkatkan  kredibilitas, 
percaya diri dan status

Video (Berbicara dengan keyakinan)

Integrasi Sosial Meningkatkan  hubungan 
dengan keluarga, teman dan 
lainnya

Internet (e-mail, chat room, IM)

Pelepasan Ketegangan Pelarian dan pengalihan Televisi, film, video, radio, internet)

Meskipun  internet  dan  sosial  media  adalah  media  baru,  namun  internet  bersinggungan 
dengan media tradisional  dalam hal  Kegunaaan dan Gratifikasi.  Seseorang menggunakan sosial 
media dalam cara yang sama dengan cara mereka menggunakan media lainnya demi memenuhi 
kebutuhan mereka.  Kaitannya dengan cara kerja jurnalis, penelitian ini berupaya menggambarkan 
kebutuhan apa saja  yang terpuaskan oleh para jurnalis  melalui  sosial  media,  apakah kebutuhan 
informasi, afektif, integrasi personal, integrasi sosial, atau pelepasan ketegangan. 

Pola Kerja Jurnalis 
Secara garis  besar,  pola kerja  jurnalis  menurut  Fleming, Hemingway, Moore & Welford 

(2006: 5; 27; 42) terbagi dalam tiga tahap, yakni: 
1. Menyeleksi berita
2. Mencari berita
3. Menulis berita 

Menyeleksi berita.  Pada tahap ini, fungsi kerja jurnalis diawali dengan menyeleksi berita 
yang  terjadi  di  sekelilingnya.  Proses  penyeleksian  ini  membutuhkan  kejelian  jurnalis  untuk 
mengambil  isu-isu  yang  dianggap  memiliki  potensi  untuk  diangkat  menjadi  berita.  Beberapa 
perusahaan media memiliki aturan tersendiri  dalam menentukan isu berita yang layak dan tidak 
layak untuk diangkat. Dalam hal ini, jurnalis dituntut untuk menentukan berita yang memiliki nilai 
berita  (news values).  O’Neill,  Deirdre and Tony Harcup (2009) membagi  nilai  berita  ke dalam 
beberapa kategori, yakni:

- The Power Elite: Stories concerning powerful individuals, organisations or institutions.
- Celebrity: Stories concerning people who are already famous.
- Entertainment:  Stories  concerning  sex,  show  business,  human  interest,  animals,  an  

unfolding drama,  or  offering  opportunities  for  humorous  treatment,  entertaining  
photographs or witty headlines.

- Surprise: Stories that have an element of surprise and/or contrast.
- Bad News: Stories with particularly negative overtones, such as conflict or tragedy.
- Good News: Stories with particularly positive overtones such as rescues and cures.
- Magnitude: Stories that are perceived as sufficiently significant either in the numbers of 

people involved or in the potential impact.
- Relevance:  Stories  about  issues,  groups  and  nations  perceived  to  be  relevant  to  the  

audience.



- Follow-up: Stories about subjects already in the news.
- Newspaper Agenda: Stories that set or fit the news organization’s own agenda.

Nilai berita yang disebutkan di atas dapat menjadi acuan jurnalis dalam mengangkat suatu 
isu. Dapat dijelaskan pula bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi di sekitar jurnalis memiliki 
nilai berita. 

Mencari  berita.  Jika pada tahap penyeleksian, jurnalis menentukan tema/ isu berita yang 
mengandung nilai  berita dan layak untuk diangkat,  maka pada tahap mencari  berita,  jurnalis 
mencari  sumber-sumber  berita  yang  dianggap  mampu  menjawab  keingintahuan  dari  proses 
penyeleksian berita sebelumnya.  Secara ringkas,  Fleming et  al  (2006: 27) menjelaskan tahap 
mencari berita, sebagai cara jurnalis mengakses informasi melalui sumber-sumber berita (news 
sources). 

Sumber berita yang dapat diakses oleh jurnalis diantaranya dapat berasal dari press release,  
newsroom diaries, emergency services, charities and pressure group, local government, trade  
organisation,  consumer groups,  internet  research,  wire  and email.  Sumber-sumber berita  ini 
menjadi acuan jurnalis dalam menemukan berita sekaligus memperkaya informasi tentang isu 
yang telah ditemukan. Pada masa sekarang, menurut peneliti,  sosial media seperti twitter dan 
facebook dapat menjadi sumber berita, dimana informasi yang disampaikan dari beberapa tokoh 
anonim, seringkali memberikan informasi yang dianggap penting oleh media. 

Pada tahap mencari berita, jurnalis dapat menggali sumber berita melalui tahap konfirmasi 
dan verifikasi dengan melakukan wawancara terhadap sumber-sumber tersebut. Pada tahap ini 
pula  jurnalis  dapat  memilih  siapa  saja  sumber-sumber  yang  dipercaya  mampu  memberikan 
informasi mendalam terkait isu yang dipilih. Seorang jurnalis dapat menentukan apakah berita 
yang  diangkat  membutuhkan  klarifikasi  informasi  melalui  wawancara  terhadap  sumber  atau 
memperdalamnya dengan melakukan konfirmasi melalui sumber informasi lain yang relevan. 

Era  media  baru  memungkinkan  jurnalis  untuk  mencari  informasi  melalui  internet  lalu 
mengemasnya kembali untuk disampaikan kepada khalayaknya. Hal ini dimungkinkan terjadi, 
karena pada dasarnya, menurut Flemming et al (2006: 30), “news is all about infromation that  
you as a journalist receive and re-package for public consumption”. Era media baru juga telah 
memungkinkan jurnalis memiliki cara yang berbeda dalam memproduksi dan mendistribusikan 
berita, seperti yang ditegaskan oleh Becker & Vlad (2009: 59), “The Internet has changed much 
about the way news is produced and distributed. Journalists now can do their work on their own  
and  distribute  their  messages  on  their  own.” Sehingga  pertimbangan-pertimbangan  untuk 
melakukan konfirmasi terhadap isu yang diangkat dimungkinkan untuk dilakukan berbagai cara, 
seperti penggalian wawancara atau sumber lain.

Internet juga telah memberi dampak pada pendistribusian berita yang dibuat oleh jurnalis. 
Mereka  dapat  menulisnya  untuk kegiatan  profesionalnya  dengan  membawa nama medianya, 
namun  sebagai  individu  mereka  juga  dapat  menurunkan  berita  yang  ditulis  melalui  akun 
pribadinya di sosial media.

Menulis  berita. Tahap menulis berita ini adalah tahap dimana jurnalis melakukan proses 
akhir dari tahapan kerja jurnalis sebelum mendistribusikannya melalui media. Hal-hal yang perlu 
diperhatikan oleh jurnalis dalam menulis berita menurut Fleming et al (2006: 44;49) secara garis 
besar menyebutkan tentang pentingnya prinsip human angle, facts dan balance. 

Pada persoalan  human angle  dapat dijelaskan sebagai cara seorang jurnalis menulis berita 
dari sisi manusia, Menurut Flemming et al (2006: 44), “More and more news stories concrete on  
people.” Dengan demikian, tuntutan seorang jurnalis dalam menulis berita adalah mengemasnya 
dengan mengambil sisi manusia. Berita-berita yang berimpilikasi pada kehidupan manusia akan 
lebih menarik bagi para pembaca/ khalayak.

Prinsip selanjutnya adalah fakta.   Fakta di sini diartikan sebagai cara seorang jurnalis 
untuk menulis berita sesuai dengan fakta yang terjadi. Berita yang dihasilkan merupakan berita 
yang  benar  dan  dapat  dibuktikan  kesahihannya  karena  telah  melalui  pengecekan  terhadap 
sumber.  Fakta menjadi penting karena hal ini  menyangkut kredibilitas seorang jurnalis.  Jika 



jurnalis melakukan kesalahan akan berdampak pada hilangnya kredibilitas di mata khalayak. 
““Get  the  facts  right.  Sometimes  this  can mean  getting  the  simplest  
things right, for example, copying figures out of a council report. Just  
because it is simple does not mean that it’s always done correctly. Indeed,  
because  it  seems  so  straightforward,  many  reporters  do  not  bother  
checking what they have done until  the fact  in question has appeared  
wrong in the paper. Again this makes the story lose credibility and can  
potentially  be very  expensive.  Having established that  the information  
you have is a fact, make sure you write it down correctly” (Flemming et 
al, 2006: 49). 

Prinsip yang tidak kalah penting dalam penulisan berita oleh jurnalis adalah balance atau 
keberimbangan.  Keberimbangan di  sini  dapat  diartikan sebagai  cara penulisan jurnalis  yang 
memuat dua sisi pihak yang berkepentingan sehingga akan diperoleh keadilan. Keberimbangan 
juga akan menentukan kredibiltas seorang jurnalis. 

“Balance gives the story credibility, helps the reader understand what the  
issues connected with the story are and, importantly, can make the story a  
lot better. It is also vital to be able to show balance if you are being sued”  
(Flemming et al, 2006: 49). 

Model Komunikasi Westley dan MacLean

Untuk melukiskan proses kerja jurnalistik yang dilakukan jurnalis, akan digunakan model 
komunikasi Westley dan MacLean. Hal ini agar alur kerja jurnalis yang menjadi salah satu fokus 
penelitian  ini  dapat  lebih  mudah  dipahami.  Model  komunikasi  ini  juga  akan  digunakan  untuk 
menjelaskan bagaimana social media mempengaruhi proses kerja jurnalistik. 

Bruce  Westley  dan  Malcolm  MacLean  (1957)  merumuskan  model  yang  mencakup 
komunikasi antarpribadi dan komunikasi massa. Hal utama yang membedakan antara komunikasi 
interpersonal  dan  massa  menurut  Westley  dan  MacLean  adalah  pada  umpan  balik  (feedback). 
Dalam komunikasi  interpersonal,  umpan  balik  langsung  dan  segera,  sedang  dalam komunikasi 
massa, umpan baliknya bersifat tidak langsung dan tertunda.

Gambar 1
Model Westley dan MacLean (Mulyana, 2011: 157)

Model  Westley  dan  MacLean  menunjukkan  ada  lima  unsur  dalam  proses  komunikasi 
antarpribadi,  yaitu:  objek  orientasi,  pesan,  sumber,  penerima,  dan  umpan  balik.  Sumber  (A) 
menyoroti  suatu objek atau peristiwa tertentu dalam lingkungannya (X) dan menciptakan pesan 
mengenai  hal  itu  (X’)  yang  ia  kirimkan  kepada  penerima  (B).  Pada  gilirannya,  penerima 
mengirimkan umpan balik (fBA) mengenai pesan kepada sumber (gambar 1).



Gambar 2
Model Westley dan MacLean (Mulyana, 2011: 158)

Sementara dalam proses komunikasi massa, Westley dan MacLean menambahkan unsur C 
atau penjaga gerbang (gatekeeper) atau organisasi media yang menerima pesan (X’) dari sumber A 
(misalnya  reporter),  yang  menerima  pesan  pula  dari  lingkungannya  (X1,  X2,  X3,  Xn). 
Menggunakan informasi ini, penjaga gerbang atau media kemudian menciptakan pesannya sendiri 
(X”) yang ia kirimkan kepada khalayak penerima (B). Maka terbentuklah suatu sistem penyaringan 
karena khalayak tidak memperoleh informasi langsung dari sumbernya, melainkan dari media yang 
menyaring informasi dari  berbagai sumber.  Media sendiri  pun memperoleh input informasi dari 
reporter yang ditugaskannya turun ke lapangan (atau menemui narasumber). 

Dalam komunikasi massa,  umpan balik  dapat  mengalir  melalui  tiga arah:  dari  penerima ke 
penjaga gerbang, dari penjaga gerbang ke sumber, dan dari penerima langsung ke sumber (tampak 
gambar 2).

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan metode survey.  Menurut Babbie 

(2006) survey sebagai cara observasi, dimana penelitian survei mencakup langkah-langkah sebagai 
berikut : (1) pembuatan kuesioner, (2) pemilihan sampel, (3) pengumpulan data melalui wawancara 
atau kuesioner-kuesioner yang dilakukan sendiri.     

Pengambilan data diperoleh dengan menggunakan bantuan kuesioner sebagai instrumennya. 
Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah wartawan di seluruh Indonesia. Sampel penelitian 
ditetapkan sebesar 363 responden dengan asumsi tingkat kesalahan sebesar 5,24 %. Sampel diambil 
dengan metode kuota sampling, yang membagi responden secara proporsional pada 7 area, yaitu 
Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Papua. 

Teknik analisa  data  dalam penelitian ini  adalah menggunakan statistik  deskriptif  dan uji 
crosstabulation.  

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pola Penggunaan Internet oleh Jurnalis 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa tingkat penggunaan internet oleh jurnalis rata-
rata tergolong tinggi.  63,5 % responden menyatakan mengakses internet lebih dari 5 jam sehari, 
dan 90,6 % mengakses internet lebih dari 3 jam sehari.   Hal yang sama juga ditunjukkan pada 
frekuensi mengakses internet, dimana 67,3 %  responden menyatakan mengakses internet lebih dari 
6 kali dalam sehari dan 81,5 % menyatakan mengakses internet lebih dari 3 kali dalam sehari. Lebih 



lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2

Lama Mengakses Internet
No Lama Men-

gakses In-
ternet

Persentase Frekuensi

1 < 1 jam .8 3

2 1-2 jam 8.6 31

3 3-4 jam 27.1 98

4 5-6 jam 19.3 70

5 > 6 jam 44.2 160

Tabel 3
Frekuensi Mengakses Internet

No. Mengakses 
Internet

Persentase Frekuensi
1 1-3 kali 18.2 66

2 4-6 kali 24.3 88

3 7-10 kali 15.7 57

4 > 10 kali 41.7 151

Tingkat  penggunaan  internet  yang  tinggi  oleh  jurnalis  ini  menunjukkan  internet  telah 
menjadi  media  yang  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  jurnalis.  Jurnalis  mencari  informasi, 
mempublikasikan  informasi,  ataupun  sekedar  berkomunikasi  dengan  rekannya  menggunakan 
internet. Disadari atau tidak, internet pun telah memasok sejumlah besar informasi kepada jurnalis. 
Meskipun, rata-rata jurnalis mengaku mengevaluasi kembali informasi yang diperolehnya terkait 
kredibilitas dan kelayakan informasi yang mereka peroleh di social media, sebelum ditindaklanjuti 
menjadi  berita.  Sebagaimana pengakuan sejumlah jurnalis,  diantaranya Tifanny Raytama,  News 
Anchor Trans TV, bahwa, “nggak bisa dipungkiri  kalo social  media dan media online ini  lebih 
cepat. Jadi kita juga memantau mereka. Mereka cepat, tapi bukan berarti akurat. Social media hanya 
kita jadikan supporting saja.”

Hal yang sama juga dinyatakan Wayan Eka Putra, Manager News Service Metro TV, “Kalau 
masalah peristiwa,  semua media kita  pantau,  termasuk social  media.  Social  media sekarang ini 
punya potensi besar untuk kita pantau sebagai source..... Bagi saya pribadi, Twitter itu bikin pusing 
karena terlalu banjir informasi.. Dan sekarang ini, Twitter digunakan untuk mendapatkan informasi, 
tetapi tetap harus diverifikasi dulu.”

Hal-hal  di  atas,  menunjukkan  bahwa sulit  diingkari  internet  kini  telah  menjadi  sumber 
stimuli informasi yang diterima jurnalis secara intensif setiap harinya. 

Terkait  dengan  perangkat  yang  digunakan  jurnalis  untuk  mengakses  internet,  ternyata 
ditemukan bahwa sebagian besar jurnalis (63,5 %) masih mengaksesnya melalui perangkat yang 
permanen seperti PC/ Laptop. Hanya sebagian kecil yang mengaksesnya melalui perangkat mobile 
seperti HP (24,3 %) dan  tablet (6,4 %). 

Tren tersebut menjadi kecenderungan umum pada jurnalis yang bekerja di berbagai jenis 
media.  Pengecualian  ada  pada  jurnalis  televisi,  yang  mayoritasnya  yaitu  sebesar  51  %  justru 
mengakses internet melalui HP, berbanding dengan 38,8 % yang mengaksesnya melalui PC/ laptop. 
Hal  ini  mungkin  terkait  dengan  pekerjaan  jurnalis  televisi  yang  banyak  berada  di  lapangan, 
sehingga perangkat  mobil  seperti  HP merupakan perangkat  yang lebih  mudah mereka  gunakan 
untuk mengakses internet. 



Tabel 4
Crosstabulation Institusi Media Jurnalis 

dan Perangkat Mengakses Internet

Perangkat Mengakses Total

HP PC/ Laptop Tablet Lain-lain

Institusi 

Media 

Jurnalis

Televisi Count 25 19 3 2 49

% 51.0% 38.8% 6.1% 4.1% 100.0%

Radio Count 2 10 0 0 12

% 16.7% 83.3% .0% .0% 100.0%

Koran/ tabloid Count 31 92 14 10 147

% 21.1% 62.6% 9.5% 6.8% 100.0%

Majalah Count 8 58 5 3 74

% 10.8% 78.4% 6.8% 4.1% 100.0%

Online Count 16 39 1 3 59

% 27.1% 66.1% 1.7% 5.1% 100.0%

Kantor Berita Count 5 8 0 0 13

% 38.5% 61.5% .0% .0% 100.0%

Lebih dari 1 media Count 1 3 0 3 7

% 14.3% 42.9% .0% 42.9% 100.0%

Lain-lain Count 0 1 0 0 1

% .0% 100.0% .0% .0% 100.0%

Total Count 88 230 23 21 362

% 24.3% 63.5% 6.4% 5.8% 100.0%

Terkait  dengan  tipe  aktivitas  di  internet,   ditemukan  ternyata  sebagian  besar  jurnalis  di 
Indonesia,   29,6  %  merupakan  pengguna  yang  aktifitas  dominannya  di  internet  adalah 
menggunggah  karya  pribadi  ke  blog  atau  situs  pribadi.  Sedangkan,  27,3  %  jurnalis  memiliki 
aktifitas dominan hanya membaca blog, forum, atau status teman di situs jejaring sosial. Hal ini 
menunjukkan  sebaran  yang  relatif  seimbang  pada  jurnalis  Indonesia  terkait  dengan  keaktifan 
mereka di internet. 

Merujuk pada kategori social technographic ladder® yang dibuat oleh Forrester Research, 
Inc  (sumber:  http://empowered.forrester.com/ladder2010/),  terdapat  7  tipe  aktivitas  pengguna 
internet di dunia maya. Kategori itu dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 3
Social Technographic Ladder® (sumber: http://empowered.forrester.com/ladder2010/)

http://empowered.forrester.com/ladder2010/


Creators make social content go. They write blogs or upload video, music, or text.
Critics respond to content from others. They post reviews, comment on blogs, participate in forums, and edit  
wiki articles.
Collectors organize content for themselves or others using RSS feeds, tags, and voting sites like Digg.com.
Joiners connect in social networks like MySpace and Facebook.
Spectators consumer social content including blogs, user-generated video, podcasts, forums, or reviews
Inactives neither create nor consumer social content of any kind
(sumber: http://empowered.forrester.com/ladder2010/)

 
Belakangan, model ini diperbarui oleh  Josh Bernoff  dengan menambahkan satu kategori 

lagi yaitu conversationalist. Sebagaimana dinyatakan Bernoff, 
“Conversationalists reflects two changes. First, it includes not just Twitter members, but also people who  
update social  network status to converse (since this activity in Facebook is actually more prevalent than 
tweeting). And second, we include only people who update at least weekly, since anything less than this isn't  
much of a conversation.” (sumber: http://forrester.typepad.com/groundswell/2010/01/conversationalists-get-
onto-the-ladder.html)

Berdasarkan kategori  itu,  maka sebaran tipe jurnalis  di  Indonesia berdasarkan partisipasi 
mereka di internet adalah sebagai berikut: 

Tabel 5
Tipe Aktivitas Penggunaan Internet oleh Jurnalis Indonesia

No. Aktivitas Jurnalis di 
Internet

Tipe Aktivitas Persentase Frekuensi

1 Mengunggah karya ke 
blog atau situs pribadi

Creators 29.6 107

2 Hanya membaca blog, 
forum, status teman di 
jejaring sosial

Spectators 27.3 99

3 Mengupdate status di 
akun social media

Conversationalists 14.9 54



4 Mengaktifkan RSS un-
tuk mengoleksi  infor-
masi

Collectors 13.3 48

5 Membuka akun social 
media pribadi/ mengun-
jungi akun social media 
orang lain

Joiners 12.4 45

6 Memberi comment 
pada blog orang lain/ 
berpartisipasi di forum 
online

Critics 2.5 9

Seperti terlihat, jurnalis di Indonesia berkumpul di dua titik ekstrem, yaitu di satu sisi pada 
kategori creators dan di sisi lain sebagai spectators. Di tengah, responden jurnalis tersebar pada 
kategori  peran sebagai  conversationalists,  collectors,  dan joiners.  Kelompok yang paling minim 
adalah  jurnalis  yang memainkan perannya sebagai  critics  di  dunia maya.  Sedangkan,  tidak  ada 
jurnalis yang tergolong kelompok inactives. 

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa jurnalis Indonesia tergolong cukup tinggi 
partisipasinya di  dunia maya.   47 % berpartisipasi  secara aktif  mengkontribusikan informasi  di 
dunia maya (creators, conversationalists, dan critics), sedangkan sisanya (53%) berpartisipasi secara 
pasif  dengan mengkonsumsi  dan mengoleksi  informasi.  Angka ini  pun relatif  cukup tinggi  jika 
dibandingkan dengan tingkat partisipasi jurnalis di dunia maya pada negara lain. Misalnya saja studi 
yang dilakukan oleh Cision dan Canterbury Christ  Church University pada jurnalis di  8 negara 
(Kanada, AS, Inggris, Swedia, Australia, Perancis, Finlandia, dan Jerman) di tahun 2012. Hasil studi 
ini  menunjukkan  di  6  negara,  jumlah  rata-rata  jurnalis  yang  berpartisipasi  secara  aktif 
mengkontribusikan materi informasi (architects dan promoters) di dunia maya hanya di bawah 40%. 
Hanya jurnalis di dua negara, AS dan Perancis yang memiliki jumlah jurnalis berpartisipasi aktif  
mengkontribusikan informasi di dunia maya di atas 40%.   

Gambar 4
Tipe Aktivitas Jurnalis dalam Menggunakan Internet (Social Media) 

di Beberapa Negara (diakses dari: 
http://obswebjournalisme.files.wordpress.com/2012/10/social-journalism-study-cision-2012.pdf)

Kebutuhan yang Dipenuhi Jurnalis dari Social Media
Berikutnya, setelah mengetahui profil penggunaan internet oleh jurnalis, penelitian berupaya 

menjawab secara lebih spesifik penggunaan social media oleh jurnalis. Hal ini mencakup kebutuhan 
apa yang dicari ataupun dipenuhi jurnalis dari social media dan bagaimana social media tersebut 
digunakan.



No. Kebutuhan dipenuhi dari social media Jumlah Persentase

1 Membangun relasi 332 91.7
2 Berdiskusi dan bertukar informasi 331 91.5

3 Mengupdate diri dengan berita 327 90.3

4 Memperoleh pengetahuan terkait perkembangan diri 323 89.2
5 Menghibur diri 287 79.3

6 Menunjukkan kredibilitas diri 268 74

7 Menegaskan status sebagai jurnalis 202 55.8

No Persentase Frekuensi

1 Twitter 67.8 246

2 Facebook 55.9 203

3 Blog 46.8 170

4 Online forum 27 98

5 Youtube 24.8 90

6 Professional Social Network 17.4 63

7 Instagram 9.1 33

8 Path 2.2 8

Jenis Socmed yang digunakan 
utk mencari ide, informasi, data, 
dan narasumber

Terkait  kebutuhan yang dipenuhi jurnalis dari  social  media,  hasil  penelitian memperoleh 
temuan jawaban responden sebagai berikut: 

Tabel 6
Kebutuhan yang Dipenuhi Jurnalis Indonesia dari Social Media

Terlihat,  bahwa social  media  terutama digunakan oleh  jurnalis  untuk membangun relasi 
dengan orang baru.  Hal  ini  termasuk pula  dengan narasumber.  Sebagaimana dinyatakan Taufik 
Mihardja, Director Kompas.com, “Saya minta mereka mengikuti, mem-follow, orang-orang yang 
jadi narasumber mereka. Akun social media online juga harus di-follow.”

Kemampuan social media untuk membangun koneksi ini menunjukkan keunggulan utama 
social media bagi jurnalis dibanding jenis-jenis media lainnya. Social media mampu memberi akses 
yang luar biasa kepada para jurnalis untuk menghubungi dan memantau pihak-pihak yang menjadi 
narasumber mereka, hal yang sulit mereka lakukan sebelum social media ada.    

Pada  peringkat  berikutnya,  adalah  bahwa  social  media  digunakan  untuk  berdiskusi  dan 
bertukar informasi dengan rekan sesama jurnalis lainnya.  Sehingga, dua kebutuhan teratas yang 
dipenuhi  social  media  bagi  jurnalis  ini  menunjukkan  keunggulan  social  media  sebagai  media 
interaktif  yang  memungkinkan  jurnalis  untuk  berjejaring,  berdiskusi,  membangun  relasi,  dan 
menjalin kontak dengan narasumber. 

Berikutnya,  terkait  jenis  social  media  yang  digunakan  jurnalis,  seperti  mungkin  dapat 
diduga,  twitter  menempati  urutan  teratas  dengan  67,8%  responden  menyatakan  menggunakan 
twitter untuk mendukung pelaksanaan tugas jurnalistik mereka. Di tempat kedua, adalah Facebook 
yang juga menawarkan benefit berjejaring seperti halnya twitter. 

Tabel 7
Jenis Social Media yang Digunakan Jurnalis Indonesia 

Selanjutnya,  terkait  dengan  bagaimana  jurnalis  menggunakan  social  media  untuk 
melaksanakan tugas jurnalistik, diperoleh jawaban sebagai berikut:



Tabel 8
Penggunaan Social Media untuk Tugas Jurnalistik 

Berdasarkan tabel  hasil  temuan di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa social  media memang 
mempengaruhi keseluruhan proses kerja jurnalis dari mulai penyeleksian berita, pencarian sumber 
informasi  berita,  hingga  penulisan  berita.  Pada  tempat  teratas,  social  media  ternyata  terutama 
digunakan  jurnalis  pada  tahap  pencarian  sumber  informasi  berita  melalui  pencarian  data  atau 
informasi.  Di  sinilah  jurnalis  memanfaatkan  dokumen  berupa  foto/  gambar  yang  diunggah 
pengguna lain  yang relevan dengan berita  yang sedang ditulisnya.  Misalnya  seperti  dinyatakan 
Manager News Service Metro TV, Wayan Eka Putra, “...bisa saja misalnya kita dapat gambar foto 
tentang kecelakaan Lion dari pengguna social media, itu kita jadikan visual di social media.”  

Penelitian juga menemukan bahwa social media banyak digunakan oleh jurnalis pada tahap 
penyeleksian berita,  yaitu pencarian ide berita,  mencari  isu yang menjadi  perhatian publik,  dan 
memonitor  perkembangan isu.  Pernyataan-pernyataan berikut  dapat  mengilustrasikan bagaimana 
jurnalis sangat memanfaatkan social media untuk aktivitas penyeleksian berita tersebut. 

“Justru isu-isu menarik sekarang ini muncul dari media social,  terutama Twitter. Apalagi 
kalau kita main di online, ya.” (Taufik Mihardja, Director Kompas.com)

“Informasi yang menarik ini biasanya dicari oleh produser. Tapi, bisa aja ketika divisi lain 
punya info yang menarik, kita bisa saling share... Nah, info-info seperti itu, sih, sekarang ini kita 
paling banyak dapet dari social media, dari Twitter” (Sahil Mulachela, Produser Hard Rock FM) 

“Kalau masalah peristiwa, semua media kita pantau, termasuk social media. Social media 
sekarang ini punya potensi besar untuk kita pantau sebagai source.” (Wayan Eka Putra, Manager 
News Service Metro TV)

Terkait dengan isu yang dinilai memiliki news values dan difollow up oleh jurnalis di social 
media, berikut adalah jawaban responden.

Tabel 9
Isu-isu difollow up di socal media. 

No Social Media digunakan untuk Jumlah Presentase

1 Mencari data atau informasi (teks, gambar) 212 58.4

2 Mencari tahu isu yang menjadi perhatian publik 200 55.1

3 Mencari ide berita 181 49.9

4 Memonitor perkembangan isu 176 48.5

5 Melakukan verifikasi data/ informasi 103 28.4

6 Memposting artikel yang ditulis 60 16.5

7 Berdiskusi dengan jurnalis lain mengenai isu 37 10.2

8 Mengidentifikasi opini tokoh 30 8.3

No. Jumlah Persentase

1
206 56.7

2
185 51

3 Tokoh, lembaga, atau orang terkenal 159 43.8

4
123 33.9

5
115 31.7

6
108 29.8

7
32 8.8

Isu-isu yang seringkali difollow up di 
social media 

Peristiwa mengejutkan dan tak terduga 
(bencana, dll)
Isu bersinggungan dengan kepentingan 
orang banyak (kenaikan TDL, BBM, dsb)

Update atau kelanjutan berita 
sebelumnya
Hobi, kisah lucu, komunitas, dll info 
ringan dan menghibur 

Prestasi, pencapaian, dan hal-hal positif 
pada seseorang
Skandal dan lain-lain hal buruk yang 
terjadi pada seseorang



Dari jawaban responden, diketahui bahwa peristiwa surprise atau unexpected events masih 
dinilai sebagai peristiwa yang memiliki news values paling tinggi di social media. Social media 
turut  memfasilitasi  jurnalis  dalam  memonitor  isu,  mengupdate  informasi,  dan  mengidentifikasi 
sumber-sumber  informasi  terkait  unexpected  events  yang terjadi  ini.  Hal  ini  mengingat  realitas 
bahwa sebagai user generated content sites, social media dapat menjadi wadah bagi para pengguna 
untuk berbagi informasi terkait peristiwa yang tengah terjadi. Dalam banyak kasus, para pengguna 
ini,  berperan  sebagai  citizen  journalist  yang  melaporkan  peristiwa  yang  berlangsung  dengan 
informatif sebagai pihak yang berada di lokasi kejadian. Dengan cara ini,  social media menjadi 
sumber yang sangat berharga bagi jurnalis dalam memonitor perkembangan isu yang terjadi pada 
peristiwa-peristiwa unexpected events seperti banjir dan berbagai bencana alam lainnya.  

Temuan menarik lainnya adalah terkait pengaruh social media terhadap pemberitaan yang 
dihasilkan.   

Tabel 10 
Kecenderungan Mengangkat Isu dari Social Media ke Media Tradisional

Tabel 11 
Kecenderungan Mewawancarai Seseorang di Social Media ke Media Tradisional

Seperti  terlihat  pada  tabel-tabel  di  atas,  sebagian  besar  jurnalis  (84,8  %)  nyatanya 
menyatakan pernah  mengangkat  isu  yang  berkembang  di  social  media  ke  media  konvensional. 
Demikian  pula,   dalam  hal  narasumber.  59,4%  responden  ternyata  menyatakan  pernah 
mewawancarai seseorang setelah melihat pendapatnya di social media.

Alur Kerja Jurnalis dengan Keberadaan Social Media 

Untuk  menganalisis  alur  kerja  jurnalis  dengan  keberadaan  social  media,  akan  digunakan 
model komunikasi Westley dan MacLean sebagaimana telah disinggung penjelasannya pada  bagian 
sebelumnya.

Para jurnalis  (responden penelitian ini)  adalah pekerja  media (A),  yang biasanya bertugas 
mencari, menulis, dan menyebarkan informasi melalui media massa. Sebagai pekerja media, para 
responden mendapat atau mencari informasi dari berbagai sumber (X1, X2 .... Xn). Merujuk pada 
model Westley dan MacLean, salah satu media yang digunakan wartawan sebagai sumber informasi 
(mencari  ide)  untuk  artikel  dan  berita  adalah  media  sosial.  Media  sosial  yang  paling  banyak 
digunakan para jurnalis untuk menulis artikel adalah: facebook (203 responden atau 55,9%); Blog 
170  (46.8%)  responden;  Twitter  (117  atau  32.2%)  responden;  Online  forum  (98  atau  27%) 
responden; Youtube (90 atau  24.8%)  responden;  Linkedln (63 atau  17.4%)  responden. Sementara 
Instagram  hanya  digunakan  oleh  33  (9.1%);  Path  (8  atau  2.2%);  dan  4shared  (7  atau  1.9%) 
responden. Data ini menunjukkan meskipun para jurnalis rata-rata mengakses internet 1 – 6 jam per 
hari, namun media sosial belum menjadi sumber utama bagi jurnalis. 

Media sosial memungkinkan siapa saja yang terkoneksi dengan internet (juga media sosial), 
dengan  mudah  saling  berinteraksi  dan  bertukar  pesan.  Implikasi  media  sosial  jika  dianalisa 
menggunakan model Westley dan MacLean, baik A (jurnalis), C (editor), dan B,  memiliki akses 

No Persentase Frekuensi 

1 tidak pernah 15.2 55
2 pernah 84.8 307

Mengangkat isu di 
socmed ke berita

No Persentase Frekuensi

1 tidak pernah 40.6 147
2 Pernah 59.4 215

Mewawancarai seseorang 
karena pendapatnya di 
socmed



pada berbagai informasi yang tersedia di media sosial. Hal ini sangat berbeda kondisinya dengan 
proses komunikasi massa dengan media tradisional, akses pada berbagai sumber informasi biasanya 
menjadi privillage pekerja media. Mereka menjadi gatekeeper. Mereka yang memilihkan informasi 
bagi  target  audiens-nya.  Jika menggunakan media baru,  pekerja  media  tetap melakukan fungsi  
gatekeeping, hanya saja, target audiens juga punya peluang terpapar berbagai informasi yang sama 
dengan  pekerja  media.  Audiens juga  dapat  memberikan  informasi  langsung  pada  A  dan  C. 
Penggunaan  media  sosial  menurut  Director  Kompas.Com,  Taufik  H.  Mihardja,  menyebabkan 
pekerja media harus lebih cepat dan banyak mendengar. “Sekarang berita tidak di-drive dari editor. 
Pembaca bisa men-drive the story. Terutama ini terjadi di media online, ya.”

Apakah media sosial mengubah proses kerja jurnalis? Meskipun informasi aktual dan faktual 
melalui media sosial berlimpah, jurnalis tetap harus mem-verifikasi informasi yang akan mereka 
muat. “Cek-n-ricek-nya masih tetap jalan. Sourcing kita yang berubah. Dulunya sourcing TV, radio, 
online, dan network. Sekarang social media kita cek secara regular,” demikian ungkap Head News 
Services  Jakarta  Globe,  Bhimanto  Suwastoyo.  Dengan demikian,  media  sosial  tidak  mengubah 
prinsip kerja para jurnalis. Media sosial hanya “Penambah energi, juga menjadi alternatif isu,” kata 
seperti kata Station Manager  Sindo Trijaya Fm, Gaib Maruto Sigit. “Juga memperkarya wawasan 
awak-awak media,” ungkap Manager News Service Metro Tv,  Wayan Eka Putra.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan awak media di atas, bisa dipahami bila hanya 
sebagian saja (181 atau  49,9%) responden yang mencari ide berita dari sosial media, dan hanya 212 
(58,4%) responden menggunakan media sosial untuk mencari data, atau hanya 103  (28.8%) sebagai 
sarana mem-verifikasi  informasi, 200 (55.1%) untuk melakukan riset opini publik, 176 (48.5%) 
untuk memonitor isu. 

Melalui  media  sosial,  audiens  maupun  pekerja  media  dapat  saling  berinteraksi  secara 
interaktif,  mudah,  cepat,  dan  relatif  murah.  Feedback  yang  dalam  media  tradisional  biasanya 
tertunda (perlu  waktu  untuk  sampai  ke  organisasi  media),  dengan  media  baru,  audiens  dapat 
menyampaikan feedback secara langsung dan segera. Media sosial menyebabkan A, B, C mendapat 
informasi berlimpah (luber).   Akibat lain dari  penggunaan media sosial,  apakah informasi yang 
beredar di media sosial layak dipercaya, tentu hal lain yang harus dipertimbangkan. 

Para jurnalis yang menjadi responden penelitian, meskipun mayoritas sebesar 307 responden 
(84%) mengaku pernah mengangkat isu dari media sosial menjadi berita, sumber referensi utama 
mereka (307 atau 84%) tetap situs berita resmi. Dapat diasumsikan para jurnalis ini percaya bahwa 
situs berita yang mereka baca telah melalui serangkaian proses kerja sebelum ia tayang atau dimuat. 
Artinya,  berbagai  situs  yang  diakses  para  jurnalis  ini,  mereka  persepsikan  dapat  dipercaya 
kebenarannya (mempunyai kredibilitas yang tinggi).

Berdasarkan pemaparan  di  atas,  perubahan utama penggunaan media  sosial  jika  dianalisa 
dengan  model  Wesley  dan  Maclean,  menyebabkan  pekerja  media  dan  audiens  media  terpapar 
banyak  informasi  sejenis.  Feedback dapat  disampaikan  segera  (tidak  lagi  tertunda),  sesuai 
karakteristik teknologi yang digunakan oleh media sosial. Jurnalis juga dapat berinteraksi secara 
personal dengan audiens yang merespon informasi dari medianya secara interaktif.

KESIMPULAN
Sebagai  penutup,  kembali  pada  pertanyaan  awal  penelitian:  apakah  social  media 

berpengaruh  terhadap dan mengubah pola  kerja  jurnalis?  Jawabannya,  sebagaimana pemaparan 
pada pembahasan di atas, tidak tunggal dan sederhana. Di satu sisi, jurnalis yang menjadi responden 
penelitian ini mengkonfirmasi bahwa social media bukanlah satu-satunya sumber informasi, dan 
bahkan hanya mereka tempatkan sebagai supporting. Sebagian besar juga meragukan kredibilitas 
informasi  yang  mereka  peroleh  dari  social  media,  dan  memilih  lebih  mengandalkan  media 
tradisional (78%). 

Namun  pada  sisi  yang  lain,  mayoritas  responden  (84%)  juga  mengakui  bahwa  mereka 
pernah  mengangkat  isu  yang  berkembang  di  social  media  menjadi  berita  pada  media  dimana 
mereka  bekerja.  Mayoritas  (59,4%)  juga  bahkan  mengakui  pernah  mewawancarai  narasumber 
karena memantau komentarnya di social media. Dengan perilaku penggunaan internet yang tinggi 



di kalangan jurnalis, yaitu 90,6 % rata-rata mengakses lebih dari 3 jam sehari (dimana sebagiannya 
digunakan untuk mengunjungi akun social media), maka pengaruh social media terhadap pola kerja 
jurnalis dan produk jurnalistik yang mereka hasilkan tidak dapat dianggap ringan. Temuan juga 
mengkonfirmasi  bahwa 90,3  % responden  jurnalis  mengaku  menggunakan  social  media  untuk 
mengupdate diri mereka dengan informasi dan berita, sehingga menunjukkan social media memang 
menyuplai banyak informasi kepada jurnalis. 

Pertanyaan berikutnya terkait informasi apa pada social media yang menarik bagi jurnalis, 
sehingga kemudian  difollow up sebagai  bahan berita,  3  jawaban teratas  yang diperoleh  adalah 
surprise/  unexpected events seperti  bencana (56,7%), magnitude atau isu-isu yang  berimplikasi 
pada  kepentingan  orang  banyak  seperti  kebijakan  pemerintah  (51%),  dan  isu-isu  menyangkut 
prominence (pejabat,  tokoh penting,  dsb) sebesar 43,8%. Sehingga isu yang dianggap memiliki 
news values pada social media tidak banyak berbeda dengan sebelumnya. Satu catatan yang dapat 
diberikan, isu unexpected events seperti  bencana menempati  peringkat teratas isu yang menarik 
bagi jurnalis untuk difollow up di social media menunjukkan kekuatan social media sebagai media 
citizen  journalism.  Dimana,  jurnalis  mengambil  banyak manfaat  dari  reportase  pengguna social 
media atas peristiwa penting yang terjadi dari lokasi kejadian.  

Terakhir,  dapat pula disimpulkan pola komunikasi yang terjadi diantara jurnalis,  sumber, 
organisasi  media,  dan  khalayak  dengan  keberadaan  social  media.  Social  media  memungkinkan 
munculnya  citizen  journalists  yang  menafsirkan  stimuli  informasi  dari  lingkungannya  dan 
memasoknya bagi jurnalis media. Jurnalis media kini terhubung dengan banyak akses informasi 
yang  membuatnya  mengalami  banjir  informasi.  Isu  seletivitas  terhadap  isi  informasi  dan 
pengecekan  terhadap  kredibilitas  informasi,  karenanya  menjadi  isu  krusial.  Bagi  sisi  khalayak 
sendiri,  kini terpapar dengan alternatif  pilihan informasi yang sangat melimpah. Khalayak tidak 
hanya dapat menerima informasi yang telah dikonstruksi oleh gatekeeper, namun memiliki banyak 
pilihan akses informasi dari akun social media yang mereka miliki. Hal ini membuat gatekeeper ada 
dalam tekanan untuk selalu memberikan informasi yang kredibel, objektif, dan akurat.  
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