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___________________ 

 

SECARA garis besar, media massa pada dasawarsa sekarang ini dapat 

dibedakan ke dalam tiga (3) jenis berdasarkan ciri dan karakteristiknya, yakni, 

1) Media massa tercetak, yang di dalamnya melingkupi surat kabar, majalah, 

dan tabloid; 2) Media massa elektronik, termasuk di dalamnya televisi siaran, 

radio siaran, dan film; serta 3) Media massa baru yakni media online atau 

online media/cybermedia, yakni internet. 

 

1] Media Massa Cetak 

Menurut Andrew Hart (1998) dari ”Understanding The Media”, media 

cetak disebut juga represensasional media karena media tersebut 

menggunakan kode-kode simbolik cetakan, grafik dan fotografi.  Keunggulan 

dari media ini mampu membuat pesan supaya bisa disimpan melewati jarak 

yang jauh dan direproduksi untuk memenuhi kebutuhan informasi khalayak. 

Media massa yang dicetak memiliki ciri khas, yakni dicetak dalam lembaran 

kertas.  Dari segi format dan ukuran kertas, media massa cetak secara rinci 

meliputi :  

 Koran atau suratkabar (ukuran kertas broadsheet atau 1/2 plano) 

 Tabloid (1/2 broadsheet) 

 Majalah (1/2 tabloid atau kertas ukuran folio/kwarto) 

 Buku (1/2 majalah) 

 Newsletter (folio/kwarto) 
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 Buletin (1/2 majalah).   

Sedangkan Isi pesan atau materi pada media massa umumnya terbagi 

atas tiga bagian atau tiga jenis tulisan, yakni berita, opini, dan feature. 

 

1.1 Sejarah Media Cetak 

Sebelum adanya perkembangan teknologi percetakan, penyair Yunani 

menghasilkan karya epik seperti Odissey (800 SM) dan Tale of Genji (abad11).  

Perkembangan tulisan, kertas dan teknologi percetakan dimulai di Timur 

Tengah dan Cina yang diawali pada tahun 105 M dimana orang-orang Cina 

mulai membuat kertas dengan bahan dasar kain gembel.  Selanjutnya, sebuah 

alat pencetak berhasil dibuat dari blok kayu di jaman Dinasti Tang.  Mesin 

cetak itu berkembang jadi tipe tanah liat yang dapat digerakkan tahun 1000 M. 

Sebelumnya, membaca dan menulis hanya menjadi pekerjaan bagi para juru 

tulis dan pendeta. Pada saat itu, buku hanya disusun berdasarkan tradisi oral 

jaman dahulu.  Dasar perkembangan media cetak adalah pertumbuhan literasi 

di Eropa. Semakin lama, semakin banyak orang yang memiliki cukup uang dan 

tertarik pada buku.  Akibatnya, produksi buku meningkat tajam sehingga pada 

akhirnya memberikan keuntungan dari aspek ekonomis atau finansial.  Hal ini 

memengaruhi harga buku yang menjadi lebih murah.  

Di Amerika, media cetak berawal dari kopian buku religius.  Salah satu 

tokoh yang berperan pada penerbitan di koloni Amerika adalah Benjamin 

Franklin yang menerbitkan salah satu buku non religius Amerika tahun 1732. 

Tahun sebelumnya (1731), Franklin juga mengawali perpustakaan 

berlangganan di dunia.  Sekitar tahun 1700 majalah mulai berkembang di 

Inggris. Majalah pertama di Amerika terbit pada tahun 1741 di Philadelphia.  

Saat itu sedang terjadi pergolakan revolusi sehingga banyak majalah yang 

membahas politik. Akhir tahun 1700, majalah di Amerika hanya ditujukan 

kepada kaum minoritas yaitu kaum berpendidikan, kaum elit kaya dan kelas 

menengah yang sedang tumbuh. Pada tahun 1800 terjadi sebuah trend baru 

yang benama miscallenies, saat itu majalah berevolusi menuju spesialisasi.  Di 

akhir 1800 an dan awal 1900 an, majalah mulai mengambil alih koran dalam 

reportase investigasi dan perang suci untuk reformasi. Sekarang, kebanyakan 

judul majalah diproduksi dengan teknologi computer-to-plate yang 

mentransfer image halaman yang dibuat di dalam komputer langsung ke plat 
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percetakan.  Inovasi lainnya adalah custom publishing, yang sudah diperluas 

lagi dengan teknologi print-on-demand yang mencetak seluruh buku hanya 

bila ada permintaan dari konsumen.  Pasca 1990 an, pengiriman elektronik 

lewat internet menjadi alternatif penerbitan majalah.  

Pada tahun 1848 beberapa Koran New York memulai servis berita 

asosiasi pers New York untuk membagi biaya meliput berita. Servis ini 

kemudian berkembang dengan kemampuan untuk mengirim berita melalui 

telegraf, menjadi wire service pertama. Pada perkembangannya, koran pada 

masa ini menambah elemen visual, fotografi berita.  Tabloid merupakan koran 

yang berfokus pada kejadian populer dan sensasional. Tahun 1910, industri 

koran tumbuh melebihi kemampuan sumber dayanya. Hal ini menyebabkan 

merger dan konsolidasi untuk memangkas jumlah industri koran.  

 

1.2 Karakteristik Media Cetak 

Budi Santoso (1996) menyebutkan, media cetak sebenarnya memiliki 

beberapa karakteristik yang tidak bisa ditandingi oleh bentuk media massa 

lainnya, seperti media massa elektronik berbentuk televisi siaran, antara lain : 

 Membaca, merangsang orang untuk berinteraksi dengan aktif, 

berpikir dan mencerna secara reflektif dan kreatif, sehingga lebih 

berpeluang membuka dialog dengan pembaca di samping 

memungkinkan untuk mengulas permasalahan secara lebih 

mendalam, lebih spesifik dan komprehensif. 

 Media cetak, koran atau majalah relatif lebih jelas siapa publiknya, 

sementara media elektronik seringkali sulit mengukur dan 

mengetahui siapa konsumen mereka. Dengan demikian koran atau 

majalah lebih mewakili opini kelompok masyarakat tertentu.  

 Kritik sosial yang disampaikan melalui media cetak akan lebih 

berbobot atau lebih efektif karena diulas secara lebih mendalam dan 

bisa menampung sebanyak mungkin opini pengamat serta aspirasi 

masyarakat pada umumnya. 

 Media cetak lebih bersifat fleksibel, mudah dibawa ke mana-mana, 

bisa disimpan (dikliping), bisa dibaca kapan saja, tidak terikat waktu 

dan masih banyak lagi. 
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 Dalam hal penyajian iklan, walaupun media cetak dalam banyak hal 

kalah menarik dan atraktif dibanding media elektronik namun di 

segi lain bisa disampaikan secara lebih informatif, lengkap dan 

spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. 

Beberapa karakteristik media cetak di atas memberi gambaran bahwa 

bagaimanapun eksistensinya sebuah media tetap akan dibutuhkan oleh 

masyarakat dan oleh karenanya pula iklan tidak akan pernah lari dari sana.  

Hal ini telah terbukti di Jepang, dari 70 juta seluruh oplah surat kabar, 98 

persennya berupa pelanggan tetap, karenanya surat kabar masih menguasai 

porsi terbesar di belanja iklan (80%). Sementara di Jerman lebih dari 60% 

keputusan untuk membeli sesuatu masih dirangsang oleh iklan koran.  

Sedangkan di Amerika koran masih menjadi media iklan terbesar karena 

masih meraih lebih dari 61% pembaca dewasa di hari biasa dan 70% pada hari 

minggu. Di Indonesia sendiri, total belanja iklan sebesar Rp 831 milyar dengan 

pembagian koran sebesar Rp 360 milyar (43,1%), sementara majalah Rp 91 

milyar (10,9%) dan televisi Rp 212 milyar (25,4%).  (P3I, 1991) 

Menurut J.B. Wahyudi (1998), media cetak, dalam hal ini surat kabar 

dan majalah memiliki kelebihan dan kelemahan yang menjadi karakteristik 

tersendiri bagi media tersebut, antara lain : 

 Proses pencetakan 

 Isi pesan tercetak, dapat dibaca di mana dan kapan saja 

 Hanya menyajikan peristiwa atau pendapat yang telah terjadi 

 Isi pesan dapat dibaca berulang-ulang 

 Tidak dapat menyajikan pendapat narasumber secara langsung 

 Penulisan dibatasi oleh kolom dan halaman 

 Makna berkala dibatasi oleh hari, minggu, bulan 

 Distribusi melalui darat atau laut serta udara 

 Bahasa yang digunakan bahasa formal 

 Kalimat dapat panjang dan terperinci 

 

1.3 Jenis Media Cetak 

Pada awalnya, media cetak hanya memiliki satu bentuk, yakni surat 

kabar, namun seiring perkembangan jaman serta perkembangan teknologi dan 

inovasi di bidang mesin percetakan serta teknologi lainnya, maka media cetak 
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pun mengalami inovasi bentuk.  Oleh karena itu, pada masa kini terdapat 

sejumlah bentuk dari media massa cetak tersebut, antara lain :  

 

1. Surat Kabar (Koran) 

Dalam peradaban umat manusia, surat kabar merupakan media massa 

cetak paling tua dibandingkan media massa cetak lainnya, seperti buku, 

majalah dan tabloid.  Hingga saat ini, surat kabar merupakan media massa 

cetak yang paling banyak dinikmati oleh para pembaca (reader) di seluruh 

dunia. Koran atau surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah 

dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas 

koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik, bisa politik, 

kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, maupun topik hiburan lainnya.  Ada juga 

surat kabar yang dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya 

berita untuk penggemar olahraga tertentu, atau berita bagi para penggemar 

seni atau sastra.  

Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap hari, kecuali pada 

hari-hari libur.  Selain itu, juga terdapat surat kabar mingguan yang biasanya 

lebih kecil dan kurang prestisius dibandingkan dengan surat kabar harian.  

Pemilik surat kabar, atau sang penanggung jawab, adalah sang penerbit, orang 

yang bertanggungjawab terhadap isi surat kabar disebut editor.   

 

 Pengertian Surat Kabar  

Secara etimologis surat kabar atau juga dapat disebut koran berasal dari 

bahasa Belanda “Krant” dan dari bahasa Perancis “Courant”. Lidah orang 

Indonesia kemudian menyebutnya koran atau surat kabar. D. Hans, ahli 

persuratkabaran dari Belanda menyebutkan, surat kabar merupakan 

penghubung batin serta santapan rohani yang sukar ditinggalkan.  

Penghubung batin dimaksud dengan surat kabar setiap insan manusia sebagai 

makhkuk sosial dapat mengadakan hubungan dengan siapa saja.  Sedangkan 

santapan batin bahwa apa yang disajikan merupakan bahan-bahan 

pengetahuan yang sangat diperlukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. 

Sementara DR. N. Cramer menyatakan bahwa surat kabar adalah 

memberikan informasi, mendidik sebagai dosen, memudahkan pengertian, 

membina, mengadakan kontrol, membina pendapat umum dan juga 
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mempunyai kedudukan yang antagonis dengan parlemen. Surat kabar sebagai 

pemberi informasi karena dengan pemberitaan-pemberitaan yang 

menggambarkan segala sesuatu yang sedang berlangsung disekitarnya. Hal ini 

memberikan titik terang kepada para pembaca tentang apa yang terjadi atau 

peristiwa apa yang sedang berlangsung di sekitarnya. Namun ada beberapa 

orang yang tidak sependapat dengan Cramer tadi, di antaranya K. Basehwitz. 

Menurutnya seorang wartawan tidak boleh memaksakan sesuatu kepada para 

pembacanya, tidak seperti halnya seorang dosen atau guru yang memberikan 

kuliah.   

Sementara itu, George Fox Mott dalam bukunya “New Survey of 

Journalism” mengatakan, surat kabar adalah pelayan masyarakat, penghubung 

masyarakat, dan pemimpin masyarakat serta penjual pengetahuan.  Istilah 

pelayan digunakan Mott dengan maksud setiap surat kabar bertugas melayani 

kebutuhan masyarakat akan informasi. Contohnya, setiap masyarakat berhak 

mengetahui sidang-sidang parlemen atau sidang DPR untuk mengetahui 

materi sidang, namun tidak semua masyarakat dapat mengikutinya.  Dalam 

aspek ini surat kabar bertindak sebagai pelayan masyarakat agar setiap 

keputusan ataupun berita-berita tentang sidang tersebut dapat sampai kepada 

masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemimpin masyarakat, adalah 

ada kaitannya dengan apa yang dikatakan Crammer, yakni hakekat membina 

masyarakat sebagai salahsatu fungsi dari seorang pemimpin masyarakat. 

 

 Fungsi Surat Kabar 

Sebagai salahsatu bentuk media massa yang paling tua, surat kabar 

memiilki sejumlah fungsi yang sejalan dengan fungsi Jurnalistik itu sendiri, 

antara lain : 

 Menerbitkan Berita – Surat kabar harus segera melaporkan beritanya 

secara lengkap agar publik puas membacanya. Publik berharap 

dapat membaca suatu berita secara lengkap di surat kabar, 

karenanya surat kabar harus menyiapkan segala sesuatu dengan 

benar. Namun demikian, ada beberapa surat kabar yang menyiarkan 

berita sesuai dengan kebijaksanaan pada redaksi.  Hal ini 

dimaksudkan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak 

diiinginkan sesuatu dengan pernyataan bahwa berita harus 
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diterbitkan dengan teliti (news must be reported accurately) serta 

teliti dalam hal interpretasi.  Sebab dalam kapasitas ini, surat kabar 

bertindak sebagai penerjemah.  Di samping ketelitian, berita juga 

harus diterbitkan secara fairly, artinya harus menceritakan suatu 

peristiwa berdasarkan fakta yang ada.  Karenanya, si penulis berita 

juga harus dapat membedakan antara fact dan opinion. 

 Memberikan Komentar Terhadap Suatu Berita – Fungsi ini 

memungkinkan si pembaca menemukan maksud dari sesuatu berita 

dan apa yang dikatakan orang lain tentang berita tersebut.  Upaya 

untuk memenuhi fungsi ini adalah dengan editorial atau tajuk 

rencana, yakni opini redaksi terhadap suatu masalah dengan tujuan 

untuk memperjelas suatu berita pada pembaca dengan cara 

memberikan interpretasi dan latar belakang. 

 Menghibur Pembaca – Selain berita yang “berat”, surat kabar juga 

kerap menerbitkan sejumlah informasi yang ringan yang dapat 

memberikan rasa rileks atau hiburan kepada para pembaca.  Artikel-

artikel ringan termasuk tulisan feature dalam surat kabar jika dibaca 

oleh khalayak akan memberikan hiburan dan rasa senang. 

 Menolong Pembaca – George Fox Mott dalam bukunya “News Survey 

of Journalism” menyatakan, surat kabar dapat membantu dalam hal 

pemimpin dan pelayanan, juga resensi film dan buku. 

 Menerbitkan Iklan – Advertising atau periklanan, baik berupa 

barang maupun jasa membantu perkembangan terhadap surat 

kabar.  Sebab tanpa adanya advertising tersebut, publik yang ingin 

membaca surat kabar tersebut harus membayar (membeli) dengan 

harga yang sangat mahal. Advertising dapat meningkatkan taraf 

hidup, karena dapat menimbulkan keinginan.  Advertising meliputi 

apa yang disebut dengan AIDDA, yakni Attention, Interest, Desire, 

Decision dan Action.  

 

 Karakteristik Surat Kabar 

   Paryati Sudarman (2008) dalam bukunya ”Menulis di Media Massa” 

menyebutkan, surat kabar sebagai bentuk dari media massa cetak yang paling 

tua memiliki karakteristik sebagai berikut : 
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 Publisitas – Salahsatu ciri utama dan pertama dari surat kabar 

adalah publisitas.  Hal ini menunjukkan bahwa surat kabar 

ditujukan untuk publik secara luas.  Karena peruntukan khalayak 

tersebut, maka sifat dari surat kabar adalah umum.  Berita sebagai 

produk surat kabar yang disajikan dalam jangka waktu tertentu 

disebarkan seluas-luasnya dan secara merata, yaitu dalam bentuk 

penyajian yang sama dan mudah diperoleh siapapun. 

 Periodisitas – Surat kabar memiliki keteraturan dalam terbitannya.  

Misalnya surat kabar harian, terbit setiap hari Senin hingga Minggu 

dan seterusnya. Surat kabar mingguan terbit setiap minggu, 

sementara surat kabar dwi minggu terbit dua minggu sekali. Secara 

teratur surat kabar terbit sesuai dengan periodesitasnya. Sifat 

periodik atau kontinyu menurut Hartman merupakan, ”sifat yang 

spesifik dari surat kabar”.   Ciri ini penting karena berhubungan 

dengan cara kerja perusahaan surat kabar, agar semua peralatan 

atau mekanisme dirawat dengan baik untuk menjaga kontinuitas. 

Kontinuitas tergantung pada orang dan alat-alat (mekanisme). 

 Universalitas – Sifat ini terlihat dari isi surat kabar yang 

beranekaragam atau kesemestaan (universal) dan dari seluruh 

dunia.  Dengan demikian, isi dari surat kabar itu meliputi seluruh 

aspek kehidupan umat manusia, seperti masalah pertahanan, 

ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. 

 Aktualitas – Menurut kata asalnya berarti ”kini” dan ”keadaan 

sebenarnya”.  Kedua-duanya erat sekali dengan berita yang disiarkan 

surat kabar.  Aktualitas merupakan ciri terpenting dari media massa 

karena pada umumnya pembaca menginginkan berita-berita yang 

aktual (hangat) atau baru terjadi. Jika mengacu pada konsep berita, 

aktualitas adalah sesuatu yang cepat dilaporkan, mengenai fakta-

fakta atau opini yang penting dan menarik bagi masyarakat luas.  

Misalnya tentang peristiwa kebakaran, kerusuhan massa, bencana 

alam, kriminalitas, atau korupsi pejabat negara, dan lain sebagainya.  

Menurut Alex Sobur (1999) seorang akademisi Ilmu Komunikasi, 

sedikitnya ada dua (2) macam pengertian aktualitas, 1) Aktualitas 

objektif, yakni bersifat baru dan hangat yang benar-benar melekat 
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pada peristiwa tersebut; dan 2) Aktualitas subjektif, yakni sifat baru 

dan hangat yang hanya menurut cara pandang pembaca. 

 Dokumentatif – Artinya berbagai fakta, berita, informasi, opini yang 

termuat di surat kabar dapat didokumentasikan/dikliping. Jika 

sewaktu-waktu itu dibutuhkan, maka dapat dibuka kembali.  

Bahkan jika tulisan yang dimuat di media massa telah banyak, maka 

dapat di dokumentasikan dalam bentuk buku. 

 

2. Majalah 

Salahsatu bentuk dari media massa yang dikenal luas sejak masa lalu 

adalah majalah.  Dikalangan kaum elit, kehadiran majalah sejak tahun 1704 di 

Inggris dimulai dengan terbitnya majalah-majalah seperti Review, Tatler, dan 

Spectator. Semuanya terbit di London (Wilson, 1989).  Sementara di Amerika 

serikat, majalah baru terbit tahun 1941 yang mendorong terbitnya Christian 

History (1743) dan Saturday Evening Post (1821). Namun demikian, kehadiran 

majalah sampai tahun 1830 tidak dapat dikategorikan sebagai media massa 

karena hanya diperuntukkan bagi kaum elit. Karenanya, majalah adalah 

bentuk lain dari media massa cetak yang segmented akan pasar tertentu. 

Kehadirannya sebagai media massa baru dimulai sejak tahun 1865 yang 

ditandai dengan sejumlah penerbitan majalah untuk publik di Amerika 

Serikat, sebut saja Majalah Reader Digest tahun 1922, TV Guide tahun 1948 dan 

Majalah Playboy tahun 1953.  Selanjutnya, pada masa antara tahun 1960-an 

sampai sekarang sejumlah majalah ternama terbit sebagai media massa, 

seperti Life Magazine tahun 1972, Times dan Newsweek.   

 

 Pengertian Majalah 

Menurut YS. Gunadi (1998) dalam bukunya yang berjudul “Himpunan 

Istilah Komunikasi”, majalah didefinisikan sebagai media yang bercirikan 

bahwa penerbitannya dilakukan secara berkala yang berisi bermacam-macam 

artikel dalam subyek yang bervariasi. Majalah biasa diterbitkan secara 

mingguan, dwi-mingguan atau bulanan. Majalah biasanya memiliki artikel 

atau tulisan mengenai topik atau masalah populer yang ditujukan kepada 

masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti 

oleh banyak orang.  
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 Jenis-Jenis Majalah 

Menurut Dominick (2008), berdasarkan segmentasi pembacanya, 

majalah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain : 

 Majalah Konsumen Umum – Adalah jenis majalah yang 

diperjualbelikan untuk umum.  Isi atau rubrik dari majalah tersebut 

bersifat umum, sehingga dapat dimasuki dengan berbagai tulisan 

yang unik dan menarik bagi khalayak umum. 

 Majalah Bisnis – Adalah majalah-majalah yang berkaitan dengan 

dunia bisnis. Sering kali majalah bisnis juga disebut sebagai trade 

publication.  Majalah ini biasanya tidak dijual di pasaran umum atau 

di tempat umum, karena biasanya sasaran pembacanya adalah 

kalangan terbatas, yaitu para kaum profesional. Di negara maju, 

majalah jenis ini banyak diterbitkan. Menurut data Business 

Publication Rates and Data terdapat sekitar 4 ribu nama majalah 

bisnis jenis ini.  

 Majalah Kritik Sastra dan Ilmiah – Pada umumnya majalah ini 

memiliki sirkulasi yang lebih sedikit.  Karena hanya diterbitkan oleh 

organisasi-organisasi nonprofit seperti universitas, yayasan, 

organisasi profesional dan lainnya. 

 Majalah Khusus Terbitan Berkala – Adalah majalah yang khusus 

terbit secara berkala (newsletter}, dan biasanya majalah jenis ini 

diterbitkan dalam bentuk khusus.  Majalah khusus biasanya 

menyajikan berbagai produk dan didistribusikan secara gratis 

karena sudah mendapat keuntungan dari iklan. 

 Majalah Humas – Merupakan majalah yang diterbitkan oleh 

perusahaan, dan biasanya majalah ini diterbitkan untuk 

membangun citra baik perusahaan terhadap publiknya.  Baik publik 

internal seperti karyawan maupun publik eksternal seperti 

pemegang saham, para pelanggan dan lainnya.   

 

Selain majalah berdasarkan jenis segmentasinya yang telah disebutkan 

di atas, ada juga majalah yang diterbitkan berdasarkan segmentasi usia 

pembacanya, seperti majalah untuk anak-anak, remaja dan majalah khusus 

dewasa. 
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 Karakteristik Majalah 

Dibandingkan surat kabar, majalah memiliki karateristik yang berbeda, 

di antaranya, isinya lebih mendalam; nilai aktualitasnya lebih lama; banyak 

menyajikan gambar atau foto; dan sampul (cover) lebih menarik dan atraktif.  

a. Isinya Lebih Mendalam – Berita disajikan lebih mendalam daripada 

tulisan-tulisan berita untuk surat kabar. Hal ini mengingat 

periodesitas terbitan majalah lebih lama dibandingkan surat kabar.  

Pada umumnya, majalah terbit seminggu sekali (majalah 

mingguan), dua minggu sekali (dwimingguan) bahkan satu bulan 

sekali (bulanan). Dengan demikian, tulisannya dibuat lebih 

mendalam (in depth), agar isinya up to date.      

b. Nilai Aktualitasnya Lebih Lama – Apabila surat kabar nilai 

aktualitasnya cukup satu hari (terutama surat kabar harian), maka 

untuk majalah nilai aktualitasnya bisa lebih panjang, bisa satu 

minggu, dua minggu bahkan satu bulan.  Karena itu, biasanya isi 

(content) tulisan dalam majalah cenderung lebih tebal daripada 

surat kabar dan untuk membacanya tidak selesai satu kali duduk. 

c. Banyak Menyajikan Gambar/Foto – Pada majalah penyajian dalam 

bentuk gambar atau foto biasanya lebih banyak daripada surat 

kabar.  Gambar-gambar atau foto-foto pada majalah biasanya kaya 

akan wama dan lebih menarik serta berkualitas dari surat kabar. 

d. Sampul (Cover) Lebih Menarik dan Atraktif – Sampul dalam majalah 

bagaikan pakaian yang dapat mengundang perhatian para calon 

pembacanya.  Sampul pada majalah biasanya menggunakan kertas 

yang bagus (luxs) disertai gambar yang menarik, menyolok dan 

berkualitas serta judul headline yang cenderung bombastis.  

 

2] Media Massa Elektronik  

Pesatnya kemajuan media informasi dewasa ini cukup memberikan 

kemajuan yang signifikan. Jurnalistik sudah berkembang sangat pesat, tidak 

lagi sebatas jurnalistik media cetak, tetapi juga telah merambah media 

elektronik, seperti radio dan televisi.  Bahkan kini sudah memasuki era media 

online atau cyber media yang dikenal dengan istilah jurnalistik online. Media 

elektronik itu sendiri merupakan jenis media massa yang isinya disebarluaskan 
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melalui pancaran suara atau tampilan gambar dan suara dengan menggunakan 

teknologi elektro, seperti radio, televisi, film, serta internet.  Media massa 

elektronik merupakan medium dari kegiatan jurnalistik elektronik, yakni 

kegiatan peliputan dan penyebaran berita dan informasi dengan menggunakan 

fasilitas yang bersifat elektronik yang memiliki teknologi canggih, misalnya 

melalui pemancar radio dan siaran televisi.  

 

2.1 Karakteristik Media Elektronik 

Proses kerja maupun ciri dari media elektronik tentunya berbeda 

dengan media cetak.  Media elektronik menggunakan kode-kode untuk 

membawa pesan atau informasi, tergantung pada alat-alat teknik yang 

digunakannya, baik itu dalam proses encoding maupun proses decoding. Media 

elektronik juga mengandung alat-alat teknik yang telah dikembangkan secara 

khusus untuk tujuan komunikasi. Radio siaran misalnya, memengaruhi 

khalayak secara tidak langsung, person to person, menawarkan dunia unspoker 

communication antara penulis dan pendengar, serta punya kekuatan merubah 

faktor psycho dan society ke dalam suatu ruangan single.  Sedangkan televisi 

menawarkan bentuk nonverbal seperti gesture dengan pemandangan televisi 

sebagai layarnya. Gambar biasanya lemah dalam data, gambar di televisi bukan 

bidikan yang diam, namun ia bisa memberikan paket informasi yang lengkap. 

 

2.2 Jenis Media Elektronik 

 Secara garis besar, media massa elektronik dapat dibagi atas radio, 

televisi dan film.  Ketiganya memiliki kelebihan dibandingkan dengan media 

massa lainnya, yakni lebih menarik; jangkauannya lebih luas; dan tidak 

memerlukan keahlian khusus.  Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari 

media elektronik dibandingkan media massa lainnya (cetak), di antaranya 

adalah bahwa  informasi yang disiarkan bersifat selintas atau secara sekilas 

karena terbatas waktu atau durasi, tidak dapat diulang serta memerlukan 

biaya yang mahal. 

 

1. Radio Siaran 

 Kehadiran radio sebagai media massa elektronik bersamaan dengan 

hadirnya film sekitar tahun 1888 ketika Heinrich Hertz pada mulanya 
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mentransmisikan aliran melalui gelombang-gelombang udara.  Sebelum 

televisi muncul, radio siaran merupakan sistem komunikasi massa dominan.  

Bahkan radio mendapat julukan sebagai kekuasaan kelima atau “The Fifth 

Estate” setelah pers (surat kabar). Dianggap sebagai kekuatan kelima demikian 

karena radio memiliki faktor-faktor yang memengaruhi kekuatannya, antara 

lain : 

a) Daya Langsung – radio siaran berkaitan dengan proses penyusunan 

dan penyampaian pesan pada pendengarnya yang relatif cepat.  

b) Daya Tembus – melalui benda kecil yang bernama radio siaran, 

maka pendengar atau khalayak dapat mendengarkan siaran berita 

secara langsung dari BBC di London, atau ABC di Australia.  

c) Daya Tarik – disebabkan sifatnya yang serba hidup berkat tiga 

unsur yang ada padanya, yakni musik, kata-kata dan efek suara. 

Dibandingkan dengan televisi, radio memiliki beberapa kelebihan, 

diantaranya memiliki biaya operasional yang lebih murah, lebih cepat dalam 

penyebarluasan informasi, serta dapat lebih luas jangkauannya. Oleh karena 

itu, radio masih tetap menjadi media elektronik yang banyak diminati 

khalayak pendengar.  Berdasarkan rilis dari AC Nielsen Media Index 2001, 

sekitar 39,3 % dari penduduk dewasa di lima kota besar di Indonesia masih 

menjadi pendengar setia radio.  Hal ini menunjukkan bahwa potensi 

pendengar radio sangat besar dan dapat dijadikan pilihan sebagai media yang 

efektif untuk penyebarluasan informasi. 

 

 Pengertian Radio 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal 

dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang 

elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa 

juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini 

tidak memerlukan medium pengangkut (molekul udara). Gelombang radio 

adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik yang terbentuk ketika objek 

bermuatan listrik dimodulasi (dinaikkan frekuensinya) pada frekuensi yang 

terdapat dalam frekuensi gelombang radio (RF) dalam suatu spektrum 

elektromagnetik. Gelombang radio ini berada pada jangkauan frekuensi 10 

hertz (Hz) sampai beberapa gigahertz (GHz), dan radiasi elektromagnetiknya 
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bergerak secara osilasi elektrik maupun magnetik.  Ketika gelombang radio 

dipancarkan melalui kabel, osilasi dari medan listrik dan magnetik tersebut 

dinyatakan dalam bentuk arus bolak-balik dan voltase di dalam kabel.  Hal ini 

kemudian dapat diubah menjadi signal audio atau lainnya yang membawa 

informasi. 

 

 Perkembangan Radio Siaran 

 Dibandingkan dengan televisi, radio mungkin kalah “gemerlap” dalam 

hal menyajikan hiburan.  Tapi sebagai media informasi, radio tidak bisa 

dipandang sebelah mata.  Dulu orang mungkin merasa bosan mendengar 

berita dari RRI, yang kebanyakan tidak menarik tetapi harus direlay atau 

disiarkan oleh semua radio.  Namun sekarang, publik bisa mendengar semua 

berita yang menarik dan tidak harus menunggu jadwal yang tetap karena 

setiap saat berita bisa disiarkan, dan semua radio bisa mengemas berita 

masing-masing. Hal tersebut dikarenakan sejak tahun 1998, radio swasta tidak 

lagi wajib merelay semua siaran berita dari RRI, yang dulu 13 kali dalam sehari.  

Sekarang, kewajiban itu hanya 3 kali sekali. 

 Wartawan radio pun sekarang tampil dengan “senjata” lengkap, bahkan 

RRI Pro 2 FM yang dikelola pemerintah larut dalam persaingan dengan radio 

swasta.  Dimaksud senjata di sini adalah setiap reporter dilengkapi dengan tafe 

recorder, telepon genggam, serta kendaraan operasional.  Jadi, sekarang ini, 

dalam suatu peristiwa, reporter radio cukup menyodorkan telepon genggam 

kepada narasumber dan pendengar radio dalam waktu seketika dapat 

langsung mendengarnya.  Misalnya reporter Radio El-Shinta saat menjalankan 

tugas jurnalistiknya. Survey yang dilakukan AC Nielsen dan RSI menyebutkan, 

siaran kata (berita dan sejenisnya) di Pro 2 FM didengar rata-rata oleh 600 ribu 

orang. Sedangkan program musik hanya 400 ribu orang.  Pada saat ini, siaran-

siaran radio diarahkan lebih spesifik untuk melayani khalayak tertentu dan 

membuat variasi terhadap program-programnya demi pemenuhan kebutuhan 

informasi para pendengarnya. 

 

 Karakterstik Radio Siaran 

Onong Uchjana Effendy yang dikutip Sumadiria (2008) dalam bukunya 

“Bahasa Jurnalistik” menyebutkan, apa yang disajikan untuk dibaca belum 
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tentu dimengerti oleh khalayak apabila disajikan melalui radio siaran.  

Pasalnya, susunan berita untuk surat kabar tidak akan mencapai tujuannya 

apabila dibacakan di depan mikrofon radio siaran.  Karena itu, radio siaran 

memiliki karakteristik yang timbul karena dua hal, 1) sifat radio siaran; dan 2) 

sifat pendengar radio. 

 

 Sifat Radio Siaran 

Jurnalistik media elektronik auditif atau jumalistik radio siaran lebih 

banyak dipengaruhi dimensi verbal, teknologikal, dan fisikal. Verbal; 

berhubungan dengan kemampuan menyusun kata, kalimat, dan paragi secara 

efektif dan komunikatif. Teknologikal; berkaitan dengan teknologi yang 

memungkinkan daya pancar radio dapat ditangkap dengan jelas dan jemih 

oleh pesawat radio penerima.  Sedangkan Fisikal; erat kaitannya dengan 

tingkat kesehatan fisik dan kemampuan pendengaran khalayak dalam 

menyerap dan menerima setiap pesan kata atau efek suara yang disampaikan. 

Adapun sifat radio siaran itu sendiri menurut Onong Uchjana Effendy 

(1978) meliputi 6 (enam) aspek yang berbeda dengan sifat media massa 

elektronik lainnya, antara lain : 

a.  Auditori – Bahwa sifat auditori sebagai konsekuensi dari radio siaran 

untuk didengar. Pesan radio siaran harus disusun secara singkat dan 

jelas, atau concise dan clear, atau harus be cristal clear. 

b.  Radio is The Now – Mestinya siaran radio dibandingkan media 

massa lainnya lebih aktual. Selain hitungannya dalam detik, proses 

penyampaiannya lebih aktual.  Sering kali melakukan liputan 

langsung dari tempat kejadian (reporting to update). 

c.  Imajinatif – Bahwa pendengar radio siaran bersifat imajinatif. 

Imajinasi berbeda dari setiap pendengarnya sesuai dengan frame of 

reference pendengar tersebut. 

d.  Akrab – Sifat yang lain adalah akrab dan intim. Seorang penyiar 

radio seolah-olah berada di kamar pendengar, menemani pendengar 

yang sedang melakukan aktivitasnya. 

e.  Gaya Percakapan – Keep it simple, keep it short, keep it 

conversational adalah rumusan penulisan berita radio. Penyampaian 
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pesan harus bergaya percakapan. Menulis naskah radio siaran 

haruslah sebagaimana berbicara kepada khalayak sasaran.  

f.  Menjaga Mobilitas – Mobilitas pendengar terjaga, karena pendengar 

tidak meninggalkan pekerjaan ketika mendengarkan radio. 

 

 Sifat Pendengar Radio Siaran 

Pendengar adalah sasaran komunikasi massa melalui radio siaran. 

Komunikasi dapat dikatakan efektif, apabila pendengar terpikat perhatiannya, 

tertarik terus minatnya, mengerti, tergerak hatinya dan melakukan kegiatan 

apa yang diinginkan pembicara. Sifat pendengar radio siaran yang 

menentukan gaya bahasa radio tersebut menurut Onong U. Effendy (1983) 

mencakup empat hal, yakni : 

a.    Heterogen – Pendengar adalah massa, yakni sekumpulan orang yang 

sangat banyak yang sifatnya heterogen, terpencar-pencar di 

berbagai tempat, baik di wilayah perkotaan sampai pelosok 

perdesaan. Mereka berbeda dalam jenis kelamin, umur, tingkat 

pendidikan dan taraf kebudayaan. Selain itu, pendengar berbeda 

dalam pengalaman dan keinginan, tabiat dan kebiasaan, yang 

semuanya menjadi dasar bagi pemilihan gaya bahasa radio sebagai 

penyalur pesan kepada pendengar. 

b. Pribadi – Sesuatu uraian disampaikan kepada pendengar yang 

berada di rumahnya secara pribadi. Pembicara radio seolah-olah 

bertamu dan memberikan uraian kepada seseorang dalam suatu 

rumah tangga.  Dalam situasi seperti itu tidak mungkin si 

pembicara dalam memberikan uraiannya berbicara dengan 

semangat dan berapi-api seperti pidato kepada massa rakyat yang 

berkumpul di lapangan.  Ia harus berbicara seperti bicaranya 

seorang teman yang datang bertamu.  Sudah tentu dengan ramah-

tamah, sopan-santun, dan tanpa kata-kata bombastis. 

c. Aktif – Pada mulanya para ahli komunikasi mengira pendengar 

radio itu pasif. Ternyata tidak demikian, setelah Wilbur Schramm, 

Paul Lazarsfeld dan Raymound Rauer melakukan penelitian 

terhadap pendengar radio. Hasilnya, apabila menjumpai sesuatu 

yang menarik di stasiun radio, pendengar akan aktif berpikir, aktif 
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melakukan interpretasi, bahkan akan menginterpretasikan apakah 

yang diucapkan oleh penyiar radio itu benar atau tidak. 

d. Selektif – Pendengar radio bersifat selektif.  la dapat dan akan 

memilih suatu program radio siaran yang disukainya. Karenanya, 

setiap pesawat radio dilengkapi dengan alat yang memungkinkan 

pendengar melakukan pilihannya itu.   

 

Sementara JB. Wahyudin (1998) menyebutkan, radio siaran memiliki 

karakteristik yang menjadi kelebihan dan kelemahannya, yakni : 

 Proses pemancaran atau transmisi. 

 Isi pesan audio hanya dapat didengar sekilas saat ada siaran. 

 Tidak dapat diulang-ulang. 

 Dapat menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta pendapat 

yang sedang terjadi. 

 Dapat menyajikan pendapat (audio) narasumber secara langsung 

atau orisinal. 

 Penulisan berita atau informasi yang disampaikan dibatasi oleh 

detik, menit dan jam. 

 Makna berkala dibatasi oleh detik, menit dan jam. 

 Distribusi melalui pemancaran atau transmisi. 

 Bahasa yang digunakan dalam radio siaran bersifat formal dan non-

formal (bahasa tutur). 

 Kalimat singkat, padat, sederhana dan jelas. 

 

2. Televisi Siaran 

 Televisi dalam masa sekarang ini, sudah menjadi media massa yang 

memiliki pengaruh yang sangat besar apabila dibandingkan dengan radio dan 

internet.  Hal ini disebabkan siaran televisi sudah dapat ditonton oleh 

masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Sifat siaran televisi yang luas, 

menyebabkan aliran informasi dari berbagai penjuru arah mata angin dapat 

disiarkan ke pada khalayak di berbagai daerah.  Banyaknya stasiun televisi juga 

mendukung semakin bertambahnya jumlah penonton atau pemirsa televisi. 

Walaupun demikian, televisi tetap saja memiliki kekurangan sebagai media, 
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karena biaya operasional yang mahal, serta proses penyiaran berita yang cukup 

lama dan tidak fleksibel. 

 

 Perkembangan Televisi Siaran 

Dalam penemuan televisi, terdapat banyak pihak, penemu maupun 

inovator yang terlibat, baik perorangan maupun badan usaha. Televisi adalah 

karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun.  Awal dari televisi tentu 

tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar, yakni penemuan hukum 

gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh dua orang ilmuwan di 

bidang ilmu fisika bernama Joseph Henry dan Michael Faraday (1831).  Bahkan 

penemuan tersebut ditandai sebagai babak awal kelahiran atau tonggak 

dimulainya era komunikasi yang menggunakan elektronik. 

 Perkembangan televisi sebagai media elektronik pada awalnya dimulai 

dengan hadirnya kamera televisi yang ditemukan Vladimir Zworykin tahun 

1923.  Sampai dengan tahun 1948 kehadiran televisi diperuntukkan bagi 

masyarakat elit.  Baru ketika tahun 1946 televisi berwarna mulai diperkenalkan 

oleh jaringan stasiun televsi CBS dan NBC dimana pada tahun 1948 mulai 

menyiarkan berita dan hiburan secara teratur. Menurut Greenfiled (1977) dan 

Wilson (1989) pada tahun 1951 penyebarluasan gambar televisi dilakukan atas 

bantuan jaringan microwave sehingga mempermudah penerimaan gambar 

oleh khalayak yang berada atau berlokasi jauh dari stasiun pirsawannya.  

Kemudian di tahun 1956 televisi mulai menyiarkan kampanye presiden 

Amerika Serikat.  Sementara di negara-negara lain bermunculan badan-badan 

siaran televisi, seperti di Prancis, Jerman, Belgia, Luxemburg, Italia, Denmark, 

Belanda. Sejak tahun 1953 Asia mulai mengejar ketertinggalan dalam bidang 

televisi yang dimulai oleh Jepang dan Philipina tahun 1953, Thailand di tahun 

1955 dan Indonesia serta RRC tahun 1962, di susul Singapura dan Malaysia 

tahun 1963. 

 

 Pengertian Televisi Siaran 

 Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Televisi 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Television.  Kata television berasal 

bahsa latin tele artinya jauh dan visio artinya tampak.  Jadi, televisi berarti 

tampak atau dapat melihat dari jarak jauh.  Di Indonesia, kata ‘televisi' secara 
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tidak formal disebut dengan TV, tivi, teve atau tipi. Secara harfiah, pengertian 

televisi melingkupi sejumlah hal, antara lain 1) Sebuah alat komunikasi 

elektronik yang memungkinkan pemancaran gambar visual dan suara secara 

langsung (real time); 2) Sebuah alat penerima sinyal dan mendisplaikan dalam 

bentuk visual; 3) Secara kolektif merupakan program acara yang dipancarkan 

lewat stasiun televisi.  Jadi, televisi adalah sistem komunikasi penyiaran dan 

penerima gambar hidup dan suara dari jauh. Istilah tersebut sudah 

menyangkut semua aspek program acara televisi dan pemancarannya.  

 

 Fungsi Televisi Siaran 

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar, 

majalah, tabloid, dan radio siaran), yakni memberi informasi, mendidik, 

menghibur dan membujuk.  Tapi fungsi menghibur lebih dominan pada media 

televisi.  Karakteristik televisi yang utama adalah audio-visual, yakni dapat 

dilihat dan sekaligus dapat didengar. Jadi, dari segi pengaruh atau efek kepada 

masyarakat jelas siaran televisi memiliki efek sedikit lebih kuat dibandingkan 

dengan efek yang ditimbulkan oleh media cetak. 

 

 Karakteristik Televisi Siaran 

Menurut seorang pakar komunikasi, Elizabeth Noelle Neuman dalam 

Jalalludin Rahmat (1998), sebagai media komunikasi massa, televisi memiliki 

empat (4) ciri pokok, di antaranya :  

 Publik Tersebar – Khalayak televisi tidak berada di suatu wilayah, 

tetapi tersebar diberbagai wilayah dalam lingkup lokal, regional, 

nasional, dan bahkan intemasional.  Kini, di Indonesia tumbuh 

subur stasiun televisi lokal yang siarannya hanya menjangkau suatu 

kota, atau paling luas beberapa kota dalam radius puluhan km dari 

pusat kota yang menjadi fokus wilayah siarannya itu. Dewasa ini, 

hampir setiap daerah tingkat kabupaten/kota memiliki siaran 

televisi yang bersifat lokal yang hanya dapat direlay di seputar 

daerah tersebut.  Di Bandung misalnya, terdapat tiga stasiun televisi 

lokal.  Dalam perspektif komersial, publik yang tersebar sangat 

menguntungkan bagi para pemasang iklan.  Lagipula, bagi televisi 

komersial, iklan adalah darah dan urat nadi hidupnya. 
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 Bersifat Tidak Langsung – Artinya harus melewati media teknis.  Ini 

menunjukkan satu jenis dan bentuk media massa yang paling 

canggih dilihat dari sisi teknologi yang digunakan, dan paling mahal 

dilihat dari segi investasi yang ditanamkan. Televisi sangat 

bergantung pada kekuatan peralatan elektronik yang sangat rumit.  

Inilah yang disebut media teknis. Sebagai contoh, tanpa aliran listrik 

siaran televisi tak mungkin bisa diudarakan dan diterima pemirsa di 

mana pun.  Investasi yang harus dikeluarkan untuk mendirikan 

sebuah stasiun televisi komersial yang dikelola secara profesional 

dengan lingkup nasional mencapai ratusan miliar rupiah. Sifat padat 

teknologi dan padat modal inilah yang menyebabkan televisi sangat 

kompromistik dengan kepentingan pemilik modal serta nilai-nilai 

komersial arus kapitalisme global.  Salah satu eksesnya, bahasa 

televisi tidak  jarang tampil vulgar, sarat dengan dimensi kekerasan 

dan sadisme, atau bahkan terjebak dalam eksploitasi seks yang 

seronok.   

 Bersifat Satu Arah – Artinya tidak ada interaksi antara peserta-

peserta komunikasi.  Sebagai pemirsa televisi khalayak hanya bisa 

menerima berbagai program acara yang sudah dipersiapkan oleh 

pihak pengelola televisi.  Penonton tidak bisa menyela, melakukan 

interupsi saat itu agar suatu acara disiarkan atau tidak disiarkan. 

Kendati memang ada pengecualian dalam acara siaran langsung 

(live event) dimana penonton bisa menelepon atau memberikan 

komentar, namun hal itu tetap dipandang tidak optimal, karena 

satu atau dua orang penonton saja yang bisa berinteraksi saat itu.  

Secara prinsip, umpan balik (feedback) pemirsa televisi tetap 

bersifat tertunda (delayed). Menurut teori komunikasi massa, 

pemirsa sebagai khalayak televisi bersifat aktif dan selektif.  Dengan 

demikian, meskipun siaran televisi bersifat satu arah, namun tidak 

berarti pemirsa menjadi sosok yang pasif.  Pemirsa justru aktif 

mencari acara yang diinginkannya. Pemirsa juga selektif untuk tidak 

menonton semua acara yang ditayangkan, ia dapat melakukannya 

sesuka hati, setiap saat.  Hal ini ditunjang dengan penemuan 

teknologi remote control sebagai pengendali saluran siaran televsi 
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dari jarak jauh yang lebih memudahkan pemirsa melakukan 

pilihannya atas siaran televisi yang dikehendakinya. 

 Bersifat Terbuka – Artinya ditujukan kepada publik yang tidak 

terbatas dan anonim serta ditujukan kepada masyarakat secara 

terbuka ke berbagai tempat yang dapat dijangkau oleh daya pancar 

siarannya.  Artinya, ketika siaran televisi mengudara, maka tidak 

ada lagi apa yang disebut pembatasan letak geografis, usia biologis, 

bahkan tingkatan akademis khalayak.  Siapa pun dapat mangakses 

siaran televisi. Dengan demikian, khalayak televisi bersifat anonim 

dan heterogen. Anonim berarti khalayak tidak saling mengenal satu 

sama lain.  Heterogen berarti khalayak terdiri atas berbagai latar 

belakang, usia, jenis kelamin, suku, bahasa, agama, budaya, dan 

perilaku sosialnya. Karena bersifat terbuka, upaya yang dapat 

dilakukan para pengelola televisi untuk mengurangi ekses yang 

timbul adalah mengatur jam tayang acara. Ada yang pagi, siang, 

sore, malam, dan ada pula yang larut malam.  Bahkan, sebagai 

bentuk tanjungjawab sosial, setiap acara televisi diberikan kode oleh 

pengelola stasiun televisi bersangkutan, misalnya kode bimbingan 

orang tua (BO), berlaku untuk semua umur (SU), remaja (R), atau 

bahkan dimaksudkan untuk khalayak pemirsa dewasa (D). 

 Bersifat Selintas – Pesan-pesan televisi hanya dapat dilihat dan 

didengar secara sepintas.  Siarannya tidak dapat dilihat dan 

didengar ulang oleh pemirsa kecuali dalam hal-hal khusus seperti 

pada adegan ulang secara lambat (slow motion play back), atau 

dengan alat khusus seperti perekam video cassette recorder (VCR).  

Sifatnya yang hanya dapat dilihat sepintas ini sangat memengaruhi 

cara-cara penyampaian pesan.  Selain harus menarik, bahasa pesan 

yang disampaikan televisi harus mudah dimengerti dan dicerna oleh 

khalayak pemirsa tanpa menimbulkan kebosanan. 

 

Sementara itu, dilihat dari cara kerjanya, media elektronik televisi 

siaran memiliki sejumlah ciri atau karakteristik tersendiri, antara lain  : 

 Audiovisual – Adalah dapat didengar sekaligus dapat dilihat.  

Gambar dan kata-kata keduanya harus ada kesesuaian secara 
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harmonis. Karena sifatnya ini, maka acara siaran berita harus selalu 

dilengkapi dengan gambar. 

 Berpikir dalam Gambar – Bila Pengarah acara membuat naskah 

acara/membaca naskah acara dia harus berpikir dalam gambar 

(think in picture). Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses 

berpikir dalam gambar. Pertama, visualisasi, menerjemahkan kata-

kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara 

individual. Kedua, Penggambaran, kegiatan merangkai gambar-

gambar individual sedemikian rupa, sehingga kontinuitasnya 

mengandung makna tertentu. 

 Pengoperasian Lebih Kompleks – Lebih banyak melibatkan orang. 

Peralatan yang digunakan pun lebih banyak dan untuk 

mengoperasikannya lebih rumit dan harus dilakukan orang-orang 

yang terampil dan terlatih. 

 

3. Film 

 Film merupakan bentuk dominan dari komunikasi massa visual atau 

suatu material tipis, flexibel, transparan serta  dilapisi oleh lapisan emulsi foto 

yang sensitif yang sanggup merekam gambar-gambar dengan menggunakan 

proyektor. Film ini kemudian diproyeksikan kepada sebuah layar dengan 

menggabungkan alur bunyi sehingga terjadi kesatuan efek bunyi yang cerah 

dan dapat didengar secara jelas oleh khalayak.  Sebagai gambar bergerak 

pertama yang dihasilkan oleh tangkapan suatu kamera, film kali pertama 

ditemukan pada tahun 1888 di laboratorium milik Thomas Alfa Edison di 

daratan Eropa. Di susul kemudian pada tahun 1895, ditemukannya proyektor 

oleh dua orang saudara Lamierre di Paris Prancis. Pemutaran gambar hidup 

yang pertama dilakukan dalam teater Vaudeville yakni, sebuah arena yang 

khusus digunakan untuk hiburan tarain-dance yang diiringi musik yang sangat 

tenar di eropa, yang hanya dipertontonkan oleh kalangan bangsawan dan 

kaum elit.  Sementara di Amerika Serikat, tahun 1903 lahir film cerita pertama 

oleh Edwin S. Porter berjudul ”Great Trian Robberty”.  Puncaknya, pada tahun 

1917 hadir film komedi pertama yang dimainkan oleh bintang film, Charlie 

Chaplin.   
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Film adalah medium komunikasi massa yang ampuh bukan saja untuk 

sarana hiburan tetapi juga untuk penerangan dan informasi serta pendidikan.  

Banyak ceramah penerangan atau pendidikan menggunakan film sebagai alat 

bantu dalam memberikan penjelasan. Perkembangan film untuk khalayak 

umum masih terus berlangsung sampai saat ini apalagi dengan ditemukannya 

alat video pada tahun 1980 an.  Setelah itu, tahun 1990 an ditemukan Laser 

Disc dan Compact Disk yang pada saat sekarang seakan memindahkan 

kebiasaan menonton film di bioskop ke rumah-rumah di layar kaca televisi. 

 

 Pengertian Film 

 Secara etimologis, film adalah gambar-hidup, juga sering disebut movie. 

Kata movie awalnya kata plesetan dari kata ”berpindah gambar”. Secara 

kolektif film sering juga disebut ”sinema”.  Sebagai gambar hidup, film 

merupakan bentuk seni, bentuk populer dari hiburan serta bentuk dari sebuah 

industri atau bisnis. Pengertian secara harfiah, film adalah Cinemathographie 

yang berasal dari kata cinema dan tho atau phytos artinya cahaya. Sedangkan 

graphie berasal dari kata grhap yang berarti tulisan, gambar, atau citra. Jadi, 

pengertian film atau sinema adalah melukis gerak dengan cahaya.  Agar dapat 

melukis gerak dengan cahaya tersebut, maka harus menggunakan alat khusus 

yang biasa disebut kamera. Sedangkan film secara sederhana dapat 

didefinisikan sebagai cerita yang dituturkan kepada penonton melalui 

serangkaian gambar yang bergerak, yang mengandung empat (4) elemen 

penting, yakni, 1) Cerita; 2) Dituturkan; 3) Penonton; 4) Rangkaian gambar 

bergerak. 

 

 Karakteristik Film 

 Berdasarkan cara kerjanya, film sebagai salahsatu bentuk dari media 

komunikasi massa elektronik memiliki sejumlah karakteristik, yakni sebagai 

berikut : 

 Layar Lebar – Film dan televisi sama-sama menggunakan layar, 

namun kelebihan media film adalah layarnya yang berukuran lebar.  

Meskipun saat ini ada layar televisi yang berukuran jumbo, namun 

itu biasanya digunakan pada saat-saat tertentu dan biasanya di 

ruang terbuka, seperti dalam pertunjukan musik dan sejenisnya. 
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Layar yang luas telah mernberikan keleluasaan penonton untuk 

melihat adegan demi adegan yang disajikan dalam film secara jelas 

dari segi visualisasi. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, 

layar film di bioskop-bioskop pada umumnya sudah tiga dimensi, 

sehingga penonton seolah-olah melihat kejadian di dalam film 

tersebut nyata dan tidak berjarak. 

 Pengambilan Gambar – Sebagai konsekuensi layar lebar, maka 

pengambilan gambar atau shot dalam film memungkinkan dari 

jarak jauh atau extreme long shot (ELS) serta panoramic shot, yakni 

pengambilan pemandangan menyeluruh.  Shot tersebut dipakai 

untuk memberi kesan artistik dan suasana yang sesungguhnya, 

sehingga film menjadi lebih menarik. Melalui panoramic shot, 

penonton dapat memeroleh sedikit gambaran yang cukup tentang 

daerah atau wilayah tertentu yang dijadikan lokasi film sekalipun 

penonton belum pernah berkunjung ke tempat tersebut.  

 Konsentrasi Penuh – Saat menonton film di bioskop dimana tempat 

duduk sudah penuh dan waktu main sudah tiba, maka pintu keluar 

pun akan ditutup, lampu dimatikan, sehingga nampak jelas di depan 

penonton layak lebar dengan gambar-gambar cerita film yuang 

diputar. Penonton terbebas dari gangguan suara-suara dari luar 

karena ruangan kedap suara.  Semua pandangan penonton tertuju 

pada layar, sementara pikiran dan perasaannya tertuju pada alur 

cerita. Dalam keadaan demikian, emosi penonton akan hanyut 

karena konsentrasi penuh pada alur cerita film. Bandingkan jika 

menonton di rumah, pemirsa tidak akan dapat berkonsentrasi 

penuh karena banyak gangguan, seperti telepon berdering atau ada 

tamu yang bertandang, ditambah lagi dengan adanya selingan iklan. 

 Identifikasi Psikologis – Suasana di gedung bioskop telah membuat 

pikiran dan perasaan penonton larut dalam cerita yang disajikan. 

Secara tidak sadar mereka mengidentifikasi diri dengan salah 

seorang pemeran dalam film itu (meniru). Gejala ini menurut ilmu 

jiwa sosial sebagai identifikasi psikologis. Pengaruh film terhadap 

jiwa manusia tidak hanya selama duduk menikmati film, tetapi terus 

sampai waktu yang lama, misalnya peniruan cara berpakaian. 
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 Kualitas Film 

 Dikemukakan Onong Uchjana Effendy (2003) dalam bukunya yang 

berjudul ”Ilmu, Teori, dan Filsafat Ilmu Komunikasi” sebuah film akan dinilai 

bermutu dan berkualitas kalau mengandung 4 (empat) butir kriteria film, di 

antaranya :  

 Memenuhi Tri Fungsi Film – Fungsi film adalah hiburan, pendidikan 

dan penerangan.  Filmnya sendiri sudah merupakan sarana hiburan.  

Orang menonton film tentunya untuk mencari hiburan. Apakah 

film itu membuat tertawa, mencucurkan air mata, atau malah 

menimbulkan rasa takut? Kalau sebuah film membawakan pesan 

yang sifatnya mendidik atau memberikan penerangan, barangkali 

dapat dinilai sebagai memenuhi salahsatu unsur film bermutu.   

 Konstruktif – Film yang bersifat konstruktif ialah kebalikan dari 

yang bersifat destruktif, yakni film dimana perilaku si aktor atau si 

aktris serba negatif yang bisa ditiru oleh masyarakat, terutama 

muda–muda. Andaikata sebuah film tidak mempertontonkan 

adegan-adegan seperti itu, maka ia dapat dinilai telah memenuhi 

unsur lain dari film bermutu. 

 Artistik, Etis, dan Logis – Film memang harus artistik.  Itulah 

sebabnya film sering disebut hasil seni.  Kalau saja sebuah film 

membawakan cerita yang mengandung etika lalu penampilannya 

memang logis, film seperti itu dapat dinilai telah memenuhi ciri 

ketiga dari kriteria film bermutu. 

 Persuasif – Film yang bersifat persuasif ialah film yang ceritanya 

mengandung ajakan secara halus.  Dalam hal ini sudah tentu ajakan 

berpartifasi dalam pembangunan ”national and character building” 

yang sedang dilancarkan pemerintah.  Seandainya film Indonesia 

mengandung persuasi seperti itu, barangkali dapat dinilai telah 

memenuhi ciri yang harus dimiliki film bermutu. 

 

 Jenis - Jenis Film  

Kalau dilihat dari ukuran Celloid, maka film dibedakan atas : 8 mm, 16 

mm, 35 mm, dan 70 mm.  Sedangkan menurut ukuran gambar film (proyeksi 

pada layar) dibedakan atas Non Anamorphic, terbagi atas, 35 mm wide screen 
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dan 35 mm vista vision, serta Anamorphic, terdiri dari 16 mm, 35 mm 

cinemascope, 16 mm, 35 mm cinerama, 70 mm dan 70 mm Todd Ao. Dilihat 

dari proses pengambilan gambar film terdiri dari Film Positif (+) dan Film 

Negatif (-).  Sedangkan menurut proses warna film terdiri dari Film Hitam 

Putih dan Film Berwarna.  Dari aspek isi atau materinya, film dibedakan 

menjadi jenis film fiksi dan non fiksi.  Sebagai contoh, untuk film non fiksi 

adalah film dokumenter yang menjelaskan tentang dokumentasi sebuah 

kejadian alam, flora, fauna maupun manusia.  

Sedangkan untuk kelompok fiksi, dalam dunia perfilman mengenal 

jenis-jenis film berupa drama, suspence atau action, horor dan film musikal. 

Dari segi penontonnya, film dibagi menjadi film anak, remaja, dewasa dan 

semua umur.  Dari segi pemerannya, film dibedakan menjadi film animasi dan 

nonanimasi.  Sedangkan menurut durasinya, film dibedakan menjadi film 

panjang (long film) dan film. Sementara itu, menurut jenis filmnya, Onong 

Uchjana Effendy (2003) dalam bukunya yang berjudul “Ilmu, Teori dan Filsafat 

Komunikasi” menyebutkan bahwa film dapat dibedakan atas : 

 

1. Film Cerita  

Adalah film yang mengandung cerita yang lazim dipertunjukkan di 

gedung-gedung bioskop dengan layar lebar.  Film cerita yang juga bisa disebut 

dengan istilah story film merupakan film yang diproduksi dengan biaya tinggi 

dengan menampilkan sejumlah artis dan aktor film kenamaan.  Hollywood 

sampai saat ini masih merupakan tempat bagi produsen film-film cerita 

berkelas book office atau yang banyak ditonton jutaan orang. Film jenis terdiri 

atas sejumlah materi, mulai dari film action, film drama romantis, film kolosal, 

maupun film komedi.  Sedangkan dari durasinya, film cerita terdiri atas film 

cerita pendek dan film cerita panjang.  Durasi film cerita pendek biasanya di 

bawah 60 menit.   

Di banyak negara seperti Jerman, Amerika Serikat, dan juga Indonesia, 

film cerita pendek dijadikan eksperimen bagi seorang sineas untuk kemudian 

memproduksi film cerita berdurasi panjang.  Jenis film ini banyak dihasilkan 

oleh para mahasiswa jurusan film atau orang-orang yang menyukai dunia film 

(sineas) dan ingin berlatih membuat film dengan baik. Sekalipun demikian, 

ada juga yang memang mengkhususkan diri untuk memproduksi film pendek, 
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umumnya hasil produksi film ini dipasok ke rumah-rumah produksi atau 

saluran televisi berlangganan atau TV Kabel. Sedangkan fim panjang (feature-

length films) merupakan film dengan durasi lebih dari 60 menit, lazimnya 

berdurasi 90-100 menit.  Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk 

dalam kelompok ini. Beberapa film, misalnya Red Clift bahkan berdurasi lebih 

dari 240 menit.  Film-film produksi India rata-rata berdurasi hingga 180 menit. 

 

2. Film Berita  

Film berita (Newsreel) adalah film mengenai fakta, peristiwa yang 

benar-benar terjadi. Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada 

publik harus mengandung nilai berita (news value).  Kriteria berita itu adalah 

penting dan menarik.  Film berita dapat terekam langsung dengan suara atau 

film beritanya bisu dimana pembawa berita yang membacakan narasinya. 

Sejarah film berita terbilang tua dibandingkan film cerita. Bahkan, film cerita 

yang pertama-tama dipertunjukkan kepada publik kebanyakan berdasarkan 

film berita.  Pada waktu film untuk pertama kali ditemukan, para pengusaha 

film banyak yang menyebarkan tim-tim juru kamera ke berbagai negara di 

seluruh dunia untuk mendapatkan hal-hal yang menarik guna disajikan 

kepada publik. 

Pada kenyataannya, memang bnayak kejadian-kejadian yang menarik, 

namun peritiwanya sendiri terjadi sebelum tim juru kamera itu tiba. 

Karenanya, mereka melakukan rekonstruksi dari berbagai kejadian yang 

menarik tersebut dengan pelaku-pelaku sewaan.  Dengan demikian, publik 

dihidangi imitasi atas kejadian tersebut bukan peristiwa yang sebenarnya 

terjadi.  Imitasi film tersebut semakin lama semakin penting sehingga 

kemudian berkembang menjadi film cerita yang kian mencapai 

kesempurnaannya. Akan tetapi, film-film berita yang dewasa ini 

dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop banyak pula yang menghidangkan 

berita-berita yang benar-benar terjadi, seperti peritiwa kebakaran, bencana 

banjir dan lain sebagainya.   Hal ini sebagai ekses dari perkembangan 

teknologi di bidang komunikasi dan informasi yang semakin maju, kendaraan 

semakin cepat, dan kamera serta peralataannya semakin praktis dan canggih 

sehingga memudahkan proses pembuatannya. 

 



Firman Taqur, S.Sos, M.Si l KOMUNIKASI MASSA 

 

[28] 
 

3. Film Dokumenter 

Secara harfiah, film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan 

kenyataan atau suatu peristiwa yang telah terjadi.  Biasanya, kenyataan atau 

peristiwa tersebut bersifat fenomenal atau setidaknya “istimewa” bagi sineas 

yang bersangkutan. Dokumenter sering dianggap sebagai rekaman dari 

‘aktualitas’ yang mengisahkan potongan rekaman sewaktu kejadian 

sebenarnya berlangsung, saat orang yang terlibat di dalamnya berbicara, 

kehidupan nyata seperti apa adanya, spontan, dan tanpa media perantara. 

Program Dokumenter adalah seuatu bentuk material yang mengandung 

sesuatu yang nyata, ada dan terjadi serta memiliki nilai tinggi di lingkungan 

sekitarnya, yang dibatasi pada bentuk video/film. Program dokumenter 

mengandung unsur relatif, karena tergantung pemberian nilai dari lingkungan 

itu apakah mempunyai unsur dokumenter atau tidak sama sekali.    

Dalam sejarahnya, film dokumenter pertama kali merupakan sebutan 

yang diberikan untuk film pertama karya Lumiere bersaudara yang berkisah 

tentang perjalanan (travelogues) yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Adapun 

pembuatan film dokumenter memiliki beberapa aspek, 1) Tema; 2) Scripting; 3) 

Sutradara; 4) Naskah (Treatment & Sequence); 5) Riset Lokasi; 6) Riset Pustaka.  

Tiga puluh enam tahun kemudian, kata ‘dokumenter’ kembali dipakai oleh 

pembuat film dan kritikus film asal Inggris, John Grierson untuk film Moana 

(1926) karya Robert Flaherty.  Ia berpendapat, dokumenter merupakan cara 

kreatif merepresentasikan realitas. Sekalipun ia mendapat tentangan dari 

berbagai pihak, pendapatnya tetap relevan sampai saat ini.  

Film dokumenter menyajikan sebuah realita melalui berbagai cara dan 

dibuat untuk berbagai macam tujuan.  Namun harus diakui bahwa film 

dokumenter tak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, 

dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu.  Intinya, film dokumenter 

tetap berpijak pada hal-hal senyata mungkin. Saat ini, dokumenter menjadi 

sebuah tren tersendiri dalam perfilman dunia.  Para pembuat film bisa 

bereksperimen dan belajar tentang banyak hal ketika terlibat dalam produksi 

film dokumenter.  Tak hanya itu, film dokumenter juga dapat membawa 

keuntungan dalam jumlah yang cukup memuaskan. Hal ini bisa dilihat dari 

banyaknya film dokumenter yang bisa disaksikan melalui saluran televisi 

seperti program National Geographic dan Animal Planet.  Bahkan saluran 
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televisi Discovery Channel pun mantap menasbih diri sebagai saluran televisi 

yang hanya menayangkan program dokumenter tentang alam. 

Selain untuk konsumsi televisi, film dokumenter juga lazim 

diikutsertakan dalam berbagai festival film di dalam dan luar negeri. Sampai 

akhir penyelenggaraannya tahun 1992, Festival Film Indonesia (FFI) memiliki 

kategori untuk penjurian jenis film dokumenter.  Di Indonesia, produksi film 

dokumenter untuk televisi dipelopori oleh TVR). Beragam film dokumenter 

kebudayaan, flora dan fauna Indonesia telah banyak dihasilkan TVRI.  

Memasuki era televisi swasta tahun 1990, pembuatan film dokumenter untuk 

televisi tidak lagi dimonopoli TVRI.  Semua televisi swasta menayangkan 

program film dokumenter, baik produksi sendiri maupun membelinya dari 

sejumlah rumah produksi.  Salah satu gaya film dokumenter yang banyak 

dikenal orang, salah satunya karena ditayangkan secara serentak oleh lima 

stasiun swasta dan TVRI adalah “Anak Seribu Pulau” (Miles Production, 1995). 

Pada perkembangannya, muncul sebuah istilah baru yakni Dokudrama. 

Dokudrama adalah genre dokumenter dimana pada beberapa bagian film 

disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. 

Dokudrama muncul sebagai solusi atas permasalahan film dokumenter, yakni 

untuk memfilmkan peristiwa yang sudah dan belum terjadi. 

 

4. Film Kartun 

Adalah film yang dibuat dari lukisan atau gambar yang dirangkai 

menjadi bentuk cerita yang dapat bergerak.  Sekarang pembuatan film kartun 

sudah menggunakan teknik tinggi, sehingga hasilnya dapat dipakai sebagai 

tontonan yang menggembirakan.  Walt Disney menciptakan karakter Mickey 

Mouse pada tahun 1928.  Ia menjadi terkenal karena film kartunya yang 

berkarakter. Namun, Walt Disney bukanlah orang pertama yang 

memeprkenalkan film akrtu n. Sebelumnya, yakni tahun 1908 seorang 

berkebangsaan Prancis bernama Emilie Cohl telah memuat film kartun 

Phantasmagora.  

Pada tahun 1909 seorang Amerika, Winsor Mc. Cay menciptakan film 

kartun yang mengisahkan seekor Dinosaurus yang diberi nama Gertie, dan 

pada tahun 1913 Ladislas Starevitch dari Uni Soviet memperkenalkan film 

kartun berjudul ”Si Belang dan Si Semut”.  Timbulnya gagasan untuk 
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menciptakan film kartun ini adalah dari para seniman lukis.  Ditemukannya 

cinematyography telah menimbulkan gagasan kepada mereka untuk 

menghidupkan gambar-gambar yang mereka lukis.  Dan lukisan-lukisan ini 

bisa menimbulkan hal-hal yang lucu dan menarik karena dapat ”disuruh” 

memegang peranan apa saja yang tidak mungkin diperankan oleh manusia.  Si 

tokoh dalam film kartun dapat dibuat menjadi se-ajaib mungkin, dapat 

terbang, menghilang, menjadi besar secara tiba-tiba dan lainnya. 

Titik berat dari pembuatan film akrtun ini adalah seni lukis.  Dan setiap 

lukisan memerlukan ketelitian.  Satu persatu dilukis dengan seksama untuk 

kemudian dipotret satu persatu.  Apabila rangkaian lukisan yang 16 buah itu 

setiap detiknya diputar dalam proyektor film, maka lukisan-lukisan itu akan 

tampak hidup.  Sebuah film kartun tidaklah dilukis oleh satu orang, namun 

dilukis oleh pelukis-pelukis dalam jumlah yang banyak. Selain film kartun, ada 

film sejenisnya yang disebut film animasi, yakni produksi film sebagai hasil 

pengolahan gambar tangan yang menjadi gambar bergerak.  Awal 

penemuannya, film ini dibuat dari lembaran kertas gambar yang kemudian 

”diputar" sehingga muncul efek gambar bergerak.   

Saat ini dengan bantuan grafika komputer, pembuatan film animasi 

menjadi mudah dan cepat.  Bahkan akhir-akhir ini bermunculan film animasi 

dengan kualitas 3D daripada animasi 2D.  Wayang kulit merupakan salah satu 

bentuk animasi tertua di dunia. Bahkan saat teknologi elektronik dan 

komputer belum ditemukan, pertunjukan wayang kulit telah memenuhi 

semua elemen animasi seperti layar, gambar bergerak, dialog dan ilustrasi 

musik. 

 

5. Film Bisu 

Film bisu atau film tanpa efek suara berkembang sekitar awal tahun 

1990-an yang ditandai dengan kemunculan film bisu pertama di Prancis tahun 

1901 yang dibuat oleh Ferdinand Fecca dengan judul "The Story of Crime".   Di 

katakan film bisu karena waktu itu belum ditemukan efek suara sehingga film 

tampak seperti orang bisu alias tanpa suara, hanya gambar-gambar yang 

bergerak di layar kaca. Setahun kemudian di negara yang sama, Edwin S. 

Foster membuat film dengan judul "The Life of American Man".  Baru tahun 
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1903, Amerika meluncurkan film "The Great Train Robberry" yang dianggap 

sebagai film cerita pertama.   

Di Amerika lahir bintang film bisu terkenal, Charlie Chaplin.  

Sementara di Indonesia, film bisu pertama kali diproduksi sebelum 1940 

dengan judul ”Si Conat dan Pereh” dan Loeteoeng Kasarung.  Dekade film bisu 

berakhir sekitar tahun 1927 yang ditandai dengan pembuatan film bicara 

pertama di Broadway Amerika Serikat kendati dalam kondisi teknologi yang 

belum sempurna.  Sementara film bicara yang pertama kali di produksi di 

Indonesia berjudul ”Terang Bulan” yang dibintangi oleh Raden Mochtar dan 

Roekiah atas naskah Saerun.     

 

6. Film Porno 

Film porno adalah jenis film cerita yang dikategorikan mengandung 

unsur yang mengeksploitasi hubungan seksual dan aurat manusia.  Film porno 

bisa jadi adalah sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan terutama di dunia 

timur.  Patrick Robertson dalam bukunya yang berjudul ”Film Facts” 

menyebutkan bahwa Film ”A L'Ecu d'Or Ou La Bonne Auberge” yang 

diproduksi di Prancis sekitar tahun 1908 merupakan film porno pertama.  

Kemudian disusul Film porno dari Jerman yang berjudul ”Am Abend” yang 

diproduksi tahun 1910  dan ”El Satario” yang diproduksi di Argentina pada 

tahun 1912.   

Dibandingkan film lainnya, sejarah perkembangan film porno 

cenderung samar, karena pembuatan film porno dalam dasawarsa berikutnya 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik dari segi pembuatan maupun 

distribusinya, sehingga keterangan dari film-film bergenre seks tersebut sulit 

diperoleh. Namun, film ”Mona The Virgin Nymph” yang diproduksi tahun 1970 

diakui sebagai film porno pertama yang eksplisit dan mempunyai plot yang 

diedarkan di bioskop-bioskop di AS. Setahun berikutnya, Film ”The Boys in the 

Sand” dapat dikategorikan sebagai film porno kelas X bergenre homoseksual.  

Film ini adalah film porno pertama yang mencantumkan nama-nama pemain 

dan krunya di layar (meski umumnya nama samaran).  Kemudian tahun 1972, 

film “Deep Throat” menjadi film porno dari Amerika Serikat yang ditulis dan 

disutradarai oleh Gerard Damiano dan dibintangi Linda Lovelace (nama 

samaran Linda Susan Boreman). 
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Film porno ini menuai sukses, sang aktris kemudian menjadi terkenal 

sebagai bintang porno pertama di Amerika Serikat.  Film ini menghasilkan 

ratusan juta dolar di seluruh dunia, dan memulai industri film porno dengan 

aktris-aktris seperti Marilyn Chambers (Behind the Green Door), Gloria 

Leonard (The Opening of Misty Beethoven), Georgina Spelvin (The Devil in Miss 

Jones), dan Bambi Boo (Debbie Does Dallas). Sampai akhir tahun 1980-an 

disebut sebagai “The Golden Age of Porn” mengingat pada masa itu banyak 

diproduksi film porno secara massal.  Bahkan popularitas pemain film porno 

semakin mencuat sejak era DVD akhir 1990, sebut saja Tera Patrick, Asia 

Carera, Lady Sonia, Luci Thai, Jade Marcela, Flower Tucci, Brianna Banks, 

Jessica Darlin, dan Maria Ozawa. 

 

 Perbedaan Media Cetak Dengan Media Elektronik 

Kendati sama-sama merupakan bagian dair emdia massa, namun antara 

media masa cetak dengan media massa elektronik memiliki sejumlah 

perbedaan yang signifikan dalam hal penerapan kegiatan jurnalistik ke dalam 

bentuk karya jurnalistik.  Karenanya, suatu karya jurnalistik atau produk pers 

harus disesuaikan dengan sifat fisik dari media yang akan menjadi medium 

publikasinya agar isi pesan dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh 

khalayak.  Sekaitan dengan itu, Wahyudi (1991) dalam bukunya ”Komunikasi 

Jurnalistik” membedakan media massa cetak dengan media massa elektronik 

berdasarkan sifatnya, yakni : 

 

No MEDIA MASSA CETAK 
MEDIA MASSA ELEKTRONIK 

Radio Siaran Televisi Siaran 

1 
2 
 
 
3 
 

4 
 
 
5 
 
 

6 
 

 Proses pencetakan 
 Isi pesan tecetak, dapat dibaca 

dimana dan kapan saja 
 
 Isi pesan dapat dibaca 

berulang-ulang 
 Hanya menyajikan 

peristiwa/pendapat yang telah 
terjadi 

 Tidak dapat menyajikan 
pendapat narasumber secara 
langsung (audio)  

 Penulisan dibatasi oleh kolom 
dan halaman 

 Proses pemancaran/transmisi 
 Isi pesan audio dapat didengar 

sekilas sewaktu ada siaran 
 
 Tidak dapat diulang 

 
 Dapat menyajikan peristiwa 

atau pendapat yang sedang 
terjadi 

 Dapat menyajikan pendapat 
(audio) narasumber secara 
langsung/orisinal  

 Penulisan dibatasi oleh detik, 
menit dan jam 

 Proses pemancaran/transmisi 
 Isi pesan audiovisual dapat 

dilihat dan didengar sekilas 
sewaktua ada siaran 

 Tidak dapat diulang 
 
 Dapat menyajikan peristiwa  

atau pendapat yang sedang 
terjadi 

 Dapat menyajikan pendapat 
(audiovosual) narasumber 
secara langsung dan orisinal 

 Penulisan dibatasi oleh detik, 
menit dan jam 
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7 
 

8 
9 
 

10 

 Makna berkala dibatasi oleh 
hari, minggu, bulan 

 Distribusi dengan transportasi 
darat, laut dan udara 

 Bahasa yang digunakan 
bahasa forma 

 Kalimat dapat panjang dan 
terperinci. 

 
 

 Makna berkala dibatasi oleh 
detik, menit dan jam 

 Distribusi dengan transmisi 
 Bahasa yang digunakan formal 

dan non formal (bahasa tutur) 
 Kalimat singkat, padat, 

sederhana dan jelas. 

 Makna berkala dibatasi oleh 
detik, menit dan jam 

 Distirbusi dengan transmisi 
 Bahasa yang digunakan formal 

dan non formal (bahasa tutur) 
 Kalimat singkat, padat, 

sederhana dan jelas. 

 
_________________________ 
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