BAB II
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Tentang SuaraKomunitas.net
Suarakomunitas.net bagian dari platform ketersediaan sistem informasi dan
komunikasi “Suara Komunitas”, milik COMBINE Resource Institution.
Suarakomunitas.net

merupakan website yang dikelola oleh media-media

komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Media komunitas yang tergabung
sebagian besar adalah radio komunitas, media cetak komunitas, dan kontributor
individual yang bertujuan untuk menegakkan hak kebebasan berekspresi warga
negara dengan melakukan kerja-kerja jurnalistik untuk mendorong tata kelola
kebijakan

publik

yang

memihak

pada

rakyat

yang

terpinggirkan

(http://suarakomunitas.net/laman/siapa-kami/).
Dalam platform Suara Komunitas yang menjadi media interaktif dengan
ragam teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut :
-

Situs Web 2.0 (terhubung dengan social networking, ruang komentar
pembaca dan teks berjalan)

-

SMS Gateway

-

Pengelolaan konten : dari teks menjadi audio dan bisa diakses melalui
Streamming

-

Radio Komunitas

-

Mailinglist
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Suarakomunitas.net berdiri pada Juli 2008 yang merupakan portal jaringan
pewarta warga Indonesia yang mengelola informasi dan gagasan warga untuk
mempengaruhi kebijakan – kebijakan publik yang berpihak ke masyarakat akar
rumput (Company Profile Suarakomunitas.net).

Gambar 2.1 Tampilan Utama Suarakomunitas.net
Sumber : suarakomunitas.net
Suarakomunitas.net juga menggunakan sosial media lain seperti facebook
dan twitter untuk menyediakan berbagai informasi untuk para pengguna (user).
Ada lima kanal yang bisa dinikmati oleh user di Suarakomunitas.net, yakni
Berita, Pendapat, Pengalaman, Sastra dan Kisah. Selain lima kanal yang
merupakan fitur utama dari Suarakomunitas.net, terdapat pula fitur-fitur seperti
Dari Wilayah, AudioPODCast, Streaming, Media Sosial, Berita Foto, dan Hotline
SMS.
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Suara Komunitas memimpikan suara-suara dari masyarakat memiliki
kekuatan tawar di hadapan pihak-pihak yang berwenang sehingga ikut dan
mampu menentukan arah kemajuan bangsa. Masyarakat tidak lagi diam,
melainkan harus lantang bersuara. Tindakan masyarakat untuk bersuara atau
memproduksi berita seperti Suara Komunitas ini disebut sebagai Jurnalisme
Warga.
Di bawah ini, peneliti melampirkan beberapa foto berkaitan dengan
tampilan serta fitur-fitur di Suarakomunitas.net yang dapat memberikan gambaran
atau memperjelas mengenai media komunitas yang menjadi objek penelitian ini.

Gambar 2.2 Tampilan Fitur Dari Wilayah di Suarakomunitas.net
Sumber : Suarakomunitas.net
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Gambar 2.3 Facebook Suarakomunitas.net
Sumber: Suarakomunitas.net

B.

Logo Suarakomunitas.net

Gambar 2.4 Logo Suarakomunitas.net
Sumber: http://static.suarakomunitas.org/images/sk_print.png

C. Visi dan Misi Suarakomunitas.net
Berikut adalah visi dan misi dari Suarakomunitas.net yang diintisarikan
dari http://suarakomunitas.net/laman/siapa-kami/
Visi :
52

Suara Komunitas mendorong hak kebebasan berekspresi warga negara
Misi :
(1) menyelenggarakan kegiatan pengelolaan informasi warga melalui
metode jurnalistik,
(2) mengembangkan kapasitas anggota di bidang jurnalistik dan medium
advokasi warga yang bertujuan mempengaruhi proses pembuatan
kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat akar rumput.

D. Fitur - Fitur Suarakomunitas.net
Suarakomunitas.net memiliki fitur-fitur yang memudahkan user mengakses
informasi. Fitur- fitur yang terdapat di Suarakomunitas.net yakni:
 Berita
Pada kanal ini, terdapat berita – berita hardnews yang di tulis oleh citizen
journalist atau jurnalis warga dari semua wilayah cakupan Suarakomunitas.net
(Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara,
Maluku Utara, dan Papua Barat).
 Pendapat
Pada kanal ini, terdapat tulisan opini dari jurnalis warga mengenai sesuatu hal
dari semua wilayah cakupan Suarakomunitas.net (Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan
Papua Barat).
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 Pengalaman
Pada kanal ini, terdapat berita softnews yang mengutamakan sisi human
interestnya dari semua wilayah cakupan Suarakomunitas.net.
 Sastra
Pada kanal sastra, jurnalis warga diberikan ruang untuk mengembangkan
jurnalisme sastra dalam menghasilkan karya jurnalistik diluar berita hardnews,
softnews, dan feature. Pada kanal ini juga, jurnalis warga bisa memposting
tulisan berupa cerpen atau puisi. Berikut adalah tampilan Suarakomunitas.net
pada kanal sastra.

Gambar 2.5 Tampilan Kanal Sastra
Sumber: http://suarakomunitas.net/baca/sastra/

 Kisah
Pada kanal ini, memuat berita-berita feature dari jurnalis warga di seluruh
cakupan Suarakomunitas.net.
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Selain lima kanal yang merupakan fitur utama dari Suarakomunitas.net,
terdapat pula fitur-fitur seperti Dari Wilayah, AudioPODCast, Streaming, Media
Sosial, Berita Foto, dan Hotline SMS. Fitur Dari Wilayah merupakan fitur yang
disediakan di website Suara Komunitas secara khusus. Suara Komunitas
memproyeksikan setiap wilayah yang ada di Indonesia mampu bersuara tentang
keadaan di wilayahnya masing-masing. Sehingga, Suara Komunitas mampu
menjadi acuan dalam melihat kondisi nyata masyarakat yang ada.
Fitur AudioPODCast merupakan berita yang disajikan dalam file audio
digital (biasanya dalam bentuk file MP3 atau AAC) sehingga user dapat
menikmati informasi dalam bentuk audio digital, sehingga tidak membosankan
jika

hanya

membaca

artikel.

Fitur

Streaming

merupakan

fitur

dari

Suarakomunitas.net yang memungkinkan user untuk mendengarkan radio-radio
komunitas yang tergabung dalam jaringan.
Suarakomunitas.net memanfaatkan pula media sosial seperti facebook dan
twitter untuk menyebarkan informasi-informasi yang ditulis oleh jurnalis warga.
Hotline SMS merupakan fitur yang memungkinkan jurnalis warga atau
masyarakat umum memberikan informasi atau komentar melalui SMS ke nomor
081804389000.

E. Ketentuan dan Kebijakan di Suarakomunitas.net
Berikut adalah ketentuan dan kebijakan di Suarakomunitas.net yang disadur
dari http://suarakomunitas.net/laman/siapa-kami/ :
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E.1 Informasi apa yang dikelola oleh Suara Komunitas?
Suara Komunitas menyebarluaskan informasi-informasi lokal yang selama
ini jarang terliput oleh media-media besar, baik berupa tulisan, foto, video, dan
audio tanpa menimbulkan konflik terlebih yang berkaitan dengan SARA. Suara
Komunitas menyebarluaskan informasi-informasi yang dibuat para pegiat media
komunitas kepada para pihak-pihak yang berwenang.
E.2 Perlindungan dalam mencari informasi
Setiap jurnalis warga yang tergabung dalam Suara Komunitas akan dibekali
dengan kartu pers yang secara khusus dikeluarkan oleh Suara Komunitas. Kartu
pers ini adalah jaminan bahwa pegiat media komunitas bebas untuk mencari
informasi yang ada di sekitarnya untuk disampaikan ke khalayak umum. Hal ini
diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU no 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan
bahwa “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak
mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

E.3 Kode etik Pewarta Suara Komunitas
Setiap jurnalis warga, khususnya yang telah memegang kartu pers, harus
tunduk

pada

Kode

Etik

Pewarta

Suara

Komunitas.

Jika

kedapatan

menyalahgunakan profesi atau menerima suap, maka kartu pers akan ditarik dan
mendapat sanksi moral dan disingkirkan dari jaringan pegiat-pegiat media
komunitas di seluruh Indonesia.
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E.4 Lisensi
Seluruh produk Suara Komunitas berada dalam lisensi Creative Commons
(CC-BY-SA). Siapapun diperbolehkan menggunakan sebagian atau seluruh
produk Suara Komunitas dengan menyebutkan sumbernya dan mereka juga
memperbolehkan produknya untuk digunakan dengan aturan serupa.
F. Proses

Produksi

Berita

Oleh

Pewarta

Komunitas

di

Suarakomunitas.net
Proses produksi berita yang terjadi di Suarakomunitas.net tidak jauh berbeda
dengan proses produksi berita pada media online pada umumnya. Berdasarkan
wawancara dengan Pimpinan Umum Suarakomunitas.net, Sarwono, peneliti
mengetahui bagaimana proses produksi berita oleh pewarta

komunitas di

Suarakomunitas.net.
Proses produksi berita di Suarakomunitas.net ialah Persiapan peliputan,
peliputan, dan pembuatan berita atas hasil liputan. Menurut Sarwono, para
pewarta komunitas selalu diingatkan untuk selalu memperhatikan proses
persiapan peliputan sebelum pewarta pergi ke lapangan guna melakukan tugas
liputan. Proses persiapan peliputan yang pertama yakni, mencari tahu mengenai
persoalan yang akan kita liput.
Pencarian informasi pra liputan bisa dilakukan melalui membaca dari koran
atau mencari melalui internet agar memperoleh gambaran dari latar peristiwa
sehingga dapat menuntun dalam bertanya kepada narasumber dan dalam memilih
angle yang tepat. Proses persiapan peliputan yang kedua ialah membuat garis
besar liputan atau outline, hal ini bertujuan untuk membantu pewarta agar fokus
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pada penelusuran sumber utama peristiwa, dan proses persiapan yang ketiga
adalah mempersiapkan peralatan (note, pulpen, perekam, kamera, atau kamera
video).
Tahapan berikutnya yakni peliputan, merupakan salah satu kegiatan
jurnalistik yang paling penting. Dengan melakukan liputan, para pewarta pergi ke
lapangan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang selanjutnya akan diolah
menjadi sebuah berita. Pewarta komunitas dari setiap wilayah diberikan username
dan password untuk melakukan log in ke Suarakomunitas.net.
Setiap wilayah, ada satu pewarta komunitas yang ditunjuk sebagai Editor.
Editor yang bertugas melakukan editing sebelum mempublish tulisan pewarta
komunitas pada website Suarakomunitas.net. Sarwono (2014) menambahkan,
setiap pewarta komunitas dibuatkan kartu pers sebagai tanda pengenal mereka
saat melakukan liputan.

Untuk orang umum yang hendak berkontribusi di

Suarakomunitas.net bisa dengan menggunakan user koresponden dan password
combine (Wawancara dengan Sarwono, 7 April 2014).

G. Struktur Organisasi Suarakomunitas.net
Dewan Pakar

: Akhmad Nasir dan Sinam NS

Dewan Kode Etik

: Tohap P. Simamora, Wahyu Mulyawan, dan
Nurhayati Kahar

Pemimpin Umum

: Sarwono

Pemimpin Redaksi

: Yossy Suparyo

58

H. Kantor Redaksi Suarakomunitas.net
Jalan KH Ali Maksum No 183, Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon,
Bantul, Yogyakarta 55188.
Telp/Fax: 0274-411123
E-mail: redaksi[at]suarakomunitas.net
Website: http://suarakomunitas.net
Twitter: @suarakomunitas
Facebook: http://www.facebook.com/groups/suarakomunitas/
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