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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Citizen Journalism 

pada Program “Berita dari Anda” di Radio PR FM 107.5 FM News 

Channel Bandung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Latar belakang 

Penerapan, Proses Penerapan dan Partisipasi Masyarakat atau 

pendengar sebagai Jurnalis warga di Radio PR FM News channel 

Bandung . 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori komunikasi dua 

arah dan teori gatekeeping, metode yang digunakan Metode Penelitian 

Kualitatif Deskripsi. Objek Penelitian adalah Penerapan Citizen 

Journalism pada program “Berita dari Anda” dan teknik  pengumpulan 

data berupa observasi dan wawancara.  

Hasil dari penelitian ini Citizen Journalism atau jurnalis warga 

memang tidak memiliki keahlian menjadi seorang jurnalis, jurnalis 

warga hanya sebagai pelapor utama tapi tidak dapat menyiarkan. 

Warga hanya bertindak sebagai layaknya seorang jurnalis tetapi hanya 

menerima, menyampaikan dan melaporkannya, yang bertanggung 

jawab penuh adalah lembaga pers atau lembaga yang menerapkan 

Citizen Journalism dalam siarannya.  

 

Kata Kunci: Radio, Citizen Journalism, Teori Komunikasi Massa, 

Jurnalistik 



 

ABSTRACK 

This study discusses the implementation of the Programme of 

Citizen Journalism "News of You" on Radio PR News Channel FM 

107.5 FM Bandung. 

This study aims to determine the background of Implementation, 

Application Process and Public Participation or listener as a citizen 

journalist on Radio PR News channel FM Bandung. 

In this study the authors used the theory of two-way 

communication and gatekeeping theories, methods used Qualitative 

Research Method Description. The application object is Citizen 

Journalism Research in the program "News from you" and data 

collection techniques such as observation and interviews. 

The results of this study or Citizen Journalism citizen 

journalists did not have the skills to be a journalist, citizen journalists 

just as the main complainant but can not broadcast. Residents only 

acted as befits a journalist but only receive, deliver and report, which 

is responsible for the full press agencies or institutions that implement 

Citizen Journalism in broadcasting. 
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