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HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M K B 

Nama Mata kuliah  :  Pengantar Jurnalistik 

Pertemuan   :  V (Lima) 

Topik/Pokok Bahasan :  Media Massa  

Pokok-Pokok Perkuliahan :    

 Pengertian Media Massa 

 Fungsi Media Massa 

 Peranan Media Massa 

 Karakteristik Media Massa 

 Jenis Media Massa 

___________________ 

 

SEIRING perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, proses 

komunikasi dewasa ini tidak lagi sebatas dilakukan secara langsung  (face to 

face), namun telah menggunakan medium/media, seperti media umum atau 

nirmassa (telepon, faks dan surat) serta media massa, yakni media cetak 

(surat kabar, majalah) dan media elektronik (televisi, radio. Film), maupun 

media baru, yakni media online (internet). Media massa merupakan medium 

yang diperuntukkan massa, yakni suatu proses komunikasi yang 

menggunakan peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya 

dengan area seluas-luasnya. Adapun misi yang diemban dan dilaksanakan 

oleh media massa adalah turut mengamankan, menunjang dan 

menyukseskan pembangunan nasional. Dalam sejarahnya, media massa mulai 

dipergunakan tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara 

khusus di desain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas (massa). 

Pengertian massa sering pula dipadankan dengan istilah khalayak, yakni 

kelompok tertentu dari masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi, 

misalnya kelompok pendengar radio, televisi atau kelompok pembaca surat 

kabar.   Menurut sudut pandang psikologis, massa adalah sekumpulan orang 

yang memiliki perhatian yang sama terhadap sesuatu hal yang sama pula.   
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Misalnya, massa bagi Majalah Trubus adalah para pengusaha 

agribisnis atau para agronom, massa bagi Majalah Femina adalah para ibu 

rumah tangga dan perempuan dewasa, sementara massa bagi Majalah HAI 

adalah para remaja ABG. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, massa 

adalah sejumlah orang yang menempati suatu wilayah atau tempat tertentu.  

Misalnya, massa bagi Majalah Mangle adalah masyarakat yang berbahasa 

Sunda, Massanya Koran Kedaulatan Rakyat adalah masyarakat yang berada 

dan tinggal di wilayah Yogyakarta, dan massa bagi Koran Pikiran Rakyat 

adalah masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya.  

 

1) Pengertian Media Massa 

Media massa berasal dari istilah bahasa Inggris, yakni Mass Media.  

Secara etimologis, media massa adalah komunikasi dengan menggunakan 

sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya 

dan area yang seluas-luasnya (channel of mass communication).  Sedangkan 

dari segi makna, media massa adalah chanel (saluran), medium, sarana, atau 

alat yang dipergunakan untuk menyebarluaskan berita, analisis, opini, 

komentar, materi pendidikan dan hiburan. YS Gunadi dan Djony Herfan 

(1998) menyebutkan bahwa komunikasi media massa terdiri atas dua (2) 

jenis, antara lain : 1) komunikasi media massa tradisional, seperti teater 

rakyat, dongeng, juru pantun, juru penerangan, wayang, pagelaran ketoprak 

dan kentongan, dan 2) komunikasi media massa modern, meliputi media 

massa cetak (surat kabar, majalah) dan media massa elektronik (radio, televisi, 

film). Lebih jelasnya tentang pengertian media massa, berikut definisi yang 

dikemukakan oleh sejumlah pakar dan tokoh Ilmu Komunikasi maupun 

Jurnalistik. 

 

―Media yang digunakan dalam proses komunikasi massa. Pengertian 

media massa tidak hanya terbatas pada alat mekanik yang digunakan untuk 

menyebarkan dan menyimpan pesan. Diskusi soal media massa terkait 

dengan institusi yang menggunakan peralatan mekanik tersebut untuk 

menyebarkan pesan tersebut,‖ 

 

Robert R Dominick,  
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 ―Alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada 

khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, 

seperti surat kabar, film, radio, dan televisi,‖ 

 

Hafied Cangara, 

 

‖Komunikasi dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat 

menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan area yang seluas-luasnya,‖ 

 

YS Gunadi, 

 

Sementara itu, pengaruh media massa sendiri sangat kompleks.  

Dampaknya dapat dilihat mulai dari skala terkecil, yakni per individu, sampai 

skala paling luas, yakni masyarakat umum.  Pengaruh media massa bisa 

ditelusuri dari fungsi komunikasi massa itu sendiri. Harold D. Laswell (1948) 

(dalam Effendy : 1993) mengemukakan, model sederhana yang sering dikutip 

untuk model komunikasi yakni : 1) Siapa (who); 2) Mengatakan apa (says 

what); 3) Dengan saluran apa (in what channel); 4) Kepada siapa (to whom); 5) 

Dengan efek seperti apa (with what effect). 

Media massa sebagai salah satu sarana (medium) komunikasi yang 

paling akrab dengan kehidupan manusia terus mengalami perkembangan 

bentuk dari masa ke masa.  Media massa memiliki perbedaan yang signifikan 

dengan media nirmassa, salahsatunya, media nirmassa dapat dipergunakan 

untuk menyalurkan berbagai pesan pada setiap bentuk komunikasi, persona, 

kelompok, massa, sementara media massa hanya khusus dipakai pada proses 

komunikasi massa.  Sebagai media yang berfungsi menyampaikan informasi 

kepada masyarakat luas, maka informasi yang disampaikan melalui media 

massa haruslah informasi yang menyangkut kepentingan serta menarik 

perhatian masyarakat luas atau khalayak umum. Karenanya, agar sebuah 

informasi dapat diterima dan dipahami, maka media massa harus mampu 

mengolah informasi tersebut melalui suatu proses kerja jurnalistik.  Informasi 

yang diolah melalui proses kerja jurnalistik tersebut itulah yang selama ini 

dikenal sebagai berita. 
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2) Fungsi Media Massa 

Sebagai bagian paling terintegral dari proses komunikasi massa, maka 

fungsi dari media massa tentunya sejalan dengan fungsi dari komunikasi itu 

sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Paryati Sudarman (2008) dalam 

bukunya ―Menulis di Media Massa,‖ antara lain : 

 Informatif (To Inform) — Menyiarkan informasi merupakan fungsi 

utama dari media massa.  Karenanya, media massa merupakan 

sarana untuk menginformasikan berbagai hal mengenai segala 

peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang 

dilakukan orang lain dan sebagainya yang perlu diketahui khalayak 

umum. 

 Mendidik (To Educate) — Tulisan di media massa dapat 

mentrasformasikan ilmu pengetahuan sehingga mendorong 

perkembangan intelektual, membentuk watak serta dapat 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan 

para pembacanya.  Fungsi mendidik ini bisa tuangkan secara 

implisit dalam bentuk tulisan artikel, tajuk rencana, cerita 

bersambung atau berita bergambar yang mengandung nilai-nilai 

edukasi. 

 Hiburan (To Entertaint) — Media massa merupakan tempat yang 

dapat memberikan hiburan atau rasa senang kepada pembacanya 

atau khalayaknya. Menurut William S. Howell, hiburan bisa 

digunakan untuk meredakan ketegangan serta melunakkan 

potensi pertentangan atau friksi.  Tulisan yang bersifat menghibur 

biasanya dalam bentuk feature, cerita pendek, cerita bersambung, 

cerita bergambar atau karikatur, teka teki silang, dan juga puisi. 

 Memengaruhi (To Influence) — Media massa dapat memengaruhi 

pembacanya. Baik pengaruh yang bersifat pengetahuan (kognitif), 

perasaan (afektif) maupun tingkah laku (behaviour). Atas fungsi 

inilah, media massa memegang peranan penting dalam kehidupan 

manusia. Bahkan, seorang negarawan berkebangsaan Prancis, 

Napoleon Bonaparte dengan tegas menyebutkan, dirinya lebih 
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takut terhadap pengaruh media massa dibandingkan dengan 

seratus serdadu musuh di medan perang.   Namun begitu, 

nyatanya tidak semua media memiliki pengaruh yang sangat besar 

tersebut.  Media yang berpengaruh dan mampu mempengaruhi 

khalayak hanyalah media yang memiliki kredibilitas tinggi serta 

mampu bersikap independen secara konsisten, yang bebas 

menyatakan pendapat serta bebas melakukan kontrol sosial.  

 Respons Sosial (To Social Responsibility) — Ketika suatu peristiwa 

atau berita disampaikan oleh media kemudian dibaca, didengar 

atau dilihat oleh massa, maka massa akan memberikan efek serta 

timbal balik terhadap pesan (informasi) yang diterimanya tersebut, 

kendati sifat dari efek pada media massa tersebut adalah delayed 

feedback atau timbal balik yang tertunda. Dengan demikian, 

kehadiran media massa di tengah kehidupan masyarakat 

memungkinkan mereka menanggapi tentang suatu fenomena, 

peristiwa dan situasi sosial atau keadaan sosial yang sedang atau 

telah terjadi pada suatu tempat atau wilayah. 

 Penghubung (To Linkage) — Media massa dapat menghubungkan 

unsur-unsur yang ada dalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan 

secara perseorangan, baik secara langsung maupun tak langsung.   

Misalnya, ketika terjadi kasus busung lapar yang melanda suatu 

daerah tertentu, dengan adanya media massa yang memuat 

informasi tersebut, maka bencana tersebut diketahui serta dapat 

segera diatasi. 

 

Sementara itu, Wright (2001) membagi fungsi media massa ke dalam 

empat (4) kategori, antara lain : 

 Pengawasan (Surveillance) terhadap ragam peristiwa yang 

dijalankan melalui proses peliputan dan pemberitaan dengan 

berbagai dampaknya, seperti tahu, panik, terancam, gelisah, apatis. 

 Menghubungkan (Correlation) mobilisasi massa untuk berpikir dan 

bersikap atas suatu peristiwa. 
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 Transmisi Kultural (Cultural Transmission) pewarisan budaya, 

sosialisasi. 

 Hiburan (Entertainment) mampu meredakan emosi dan 

ketegangan pikiran bagi individu melalui sajian hiburan dalam 

media massa. 

 

3) Peranan Media Massa 

Selain memiliki sejumlah fungsi, media massa juga memiliki peranan 

yang tidak kalah pentingnya.  Salah satu peran utama dari media massa 

adalah untuk memengaruhi sikap dan perilaku khalayak atau publik.  

McDevitt (1996) mengatakan: ―Media cukup efektif dalam membangun 

kesadaran warga mengenai suatu masalah (isu)‖. Sedangkan Lindsey (1994) 

berpendapat, ―Media memiliki peran sentral dalam menyaring informasi dan 

membentuk opini masyarakat‖.  Sementara para pemikir sosial seperti Louis 

Wirth menekankan pentingnya media massa sebagai alat kontrol sosial. 

Ketika Amerika menyerbu Irak secara membabi buta di tahun 2003, salah satu 

unit penting yang disiapkan oleh militer Amerika Serikat kala itu adalah 

―media center‖ yang berada satu atap dengan Command and Control Centre 

di Qatar. Dari media center inilah, militer Amerika secara berkala memberikan 

penjelasan (propaganda) tentang operasi militernya.  Amerika memandang, 

media dalam banyak hal akan membantu posisi politik mereka, baik di dalam 

negeri, maupun di mata dunia.  Jadi, Negeri Paman Sam itu melancarkan 

perang simultan, yakni perang piranti keras (hardware) berupa pengerahan 

perangkat militer, serta perang piranti lunak (software), dalam hal ini perang 

media massa atau perang opini di media. Karenanya, pemerintahan Amerika 

di bawah kepemimpinan George Walker Bush yakin bahwa media massa atau 

pers harus dijadikan ―teman‖ karena mereka memegang senjata yang jauh 

lebih dahsyat dari perangkat perang yang mereka kerahkan di Irak tersebut, 

yakni informasi. Pentingnya peran media massa tersebut bahkan dianalogikan 

Freed Fedler sebagai anjing penjaga, ia menegaskan ―The watchdog role of 

media‖ yakni media massa berperan seperti anjing penjaga.  Peranannya 

sebagai anjing penjaga mengandung makna, bahwa :  
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 Media massa bertindak sebagai pengawal yang senantiasa siap 

sedia setiap waktu jika melihat hal-hal yang tidak sesuai atau 

menyimpang dari kepentingan warga negara. 

 Media massa bertanggungjawab terhadap publik yang diwakilinya 

serta memahami dan mengetahui kepentingan publiknya (dapat 

melindungi kepentingan publik) 

 Media massa sebagai cerminan budaya setempat dimana media 

tersebut berada. 

 Media massa memiliki kemampuan untuk memberikan partisipasi 

aktif dalam proses politik dan dapat berbicara mengenai orang-

orang yang lemah dan yang tidak terlindungi. 

 Media massa memiliki kemampuan menjadi mobilisator, fasilitator 

dan mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam 

menciptakan iklim kekompakan dan harmonisme. 

 

Berdasarkan peranannya tersebut, maka Fred Fedler (1997) kembali 

menegaskan bahwa media massa harus dijalankan dengan baik terutama 

dalam sejumlah hal, di antaranya : 

 Memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat 

serta bisa memberikan informasi secara jelas dan pasti. 

 Dapat memberikan laporan-laporan yang bersifat netral khususnya 

terhadap masalah-masalah yang kontroversial. 

 Bersifat selektif khususnya dalam memberikan informasi baik yang 

bertentangan atau yang relevan dengan khalayaknya. 

 Mampu menganalisis dan menginterpretasikan suatu peristiwa 

atau kejadian secara tepat dan tuntas baik dalam bentuk artikel 

ataupun editorial. 

 

4) Karakteristik Media Massa 

Menurut Hafied Cangara (2002), dibandingkan dengan media nirmassa 

atau media umum, media massa memiliki sejumlah karakteristik yang tidak 

dimiliki oleh media lainnya, antara lain : 
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 Bersifat melembaga; Artinya pihak yang mengelola media terdiri 

dari banyak orang, mulai dari proses pengumpulan (reporter), 

pengelolaan (redaktur), sampai pada penyajian informasi (pers). 

 Bersifat satu arah; Artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima.  

Kalau pun terjadi reaksi dan umpan balik biasanya hal tersebut 

memerlukan waktu karena sifatnya yang tertunda. 

 Meluas dan serempak; Artinya dapat mengatasi rintangan waktu 

dan jarak karena ia memiliki kecepatan.  Bergerak secara luas dan 

simultan dimana informasi yang disampaikan langsung diterima 

oleh banyak orang pada saat yang sama pula. 

 Memakai peralatan teknis atau mekanis; Seperti radio siaran, 

televisi siaran, film, surat kabar atau majalah dan semacamnya. 

 

Sementara Paryati Sudarman (2008) dalam bukunya ‖Menulis di Media 

Massa‖ mengungkapkan sejumlah karakteristik media massa, antara lain : 

 Melembaga — Media massa merupakan lembaga atau organisasi 

yang terdiri atas kumpulan orang-orang yang digerakkan oleh 

suatu sistem manajemen untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

Orang-orang yang berada dalam media massa seperti pimpinan 

redaksi, redaktur, wartawan, dan lain sebagainya tertampung 

dalam suatu wadah yang terikat oleh berbagai peraturan-

peraturan tertentu. 

 Umum — Media massa bersifat terbuka dan ditujukan untuk 

masyarakat umum yang berisi hal-hal yang bersifat umum.  

Dengan demikian masyarakat umum dapat memanfaatkannya 

sebagai media ekspresi diri melalui tulisan-tulisannya sebagai hasil 

kreativitas dirinya. Selain itu, media massa juga dapat 

dimanfaatkan untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi tertentu 

yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak tertentu, misalnya 

dengan menulis surat pembaca.  
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 Anonim dan Heterogen — Orang-orang yang terkait dalam media 

massa tidak saling kenal satu sama lain, karenanya orang-orang 

yang menaruh perhatian pada media massa bersifat 

beranekaragam (heterogen) terdiri atas berbagai lapisan 

masyarakat yang dibedakan atas suku, agama, ras, usia, bahasa, 

pekerjaan, status, jenis kelamin, pendidikan, kebiasaan, etika, latar 

belakang budaya serta perbedaan lainnya. Dengan demikian, 

seorang pewarta atau wartawan dalam menyajikan berita harus 

yang bersifat umum agar dapat diterima oleh umum.  Selain itu, 

tulisan yang disiarkan jangan menyinggung SARA karena dapat 

menimbulkan polemik di masyarakat. 

 Menimbulkan Keserempakan — Karakteristik lain dari media massa 

yaitu bahwa media massa dapat menyampaikan pesan kepada 

khalayak secara serempak.  Serempak di sini adalah serempak 

ketika media massa "menjalin kontak" dengan para pembacanya.  

Meskipun khalayak berbeda jarak dan tempat, namun khalayak 

dapat membaca informasi yang disampaikan oleh media massa 

yang bersangkutan secara serempak.  Misalnya ketika surat kabar 

ibu kota yang terbit pada hari kamis dibaca oleh masyarakat di 

kota Bandung, maka pada hari itu pula dibaca oleh masyarakat 

Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera dan lainnya. 

 Mementingkan Isi — Media massa dalam memuat suatu tulisan, 

lebih banyak mementingkan isi (contens) daripada kedekatan 

hubungan.  Seorang jurnalis dalam membuat berita dituntut untuk 

lebih bersikap profesional dan proporsional, berita-berita yang 

memiliki hubungan secara personal dengan dirinya namun tidak 

layak muat karena tidak memenuhi kaidah jurnalistik berarti tidak 

harus dipublikaskan. 

  

5) Jenis Massa Cetak 

Secara garis besar media massa dapat dibedakan ke dalam tiga (3)  

jenis berdasarkan ciri dan karakteristiknya, yakni, 1) media massa cetak, yang 
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di dalamnya melingkupi surat kabar, majalah, dan tabloid; 2) media massa 

elektronik, termasuk di dalamnya televisi dan radio; dan 3) media massa baru 

yakni media online atau cybermedia, yakni media massa yang dapat 

ditemukan di internet. 

 

1. Media Massa Cetak 

Menurut Andrew Hart (1998) 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 : 1) 

koran atau suratkabar (ukuran kertas broadsheet atau 1/2 plano); 3) tabloid 

(1/2 broadsheet); 3) majalah (1/2 tabloid atau kertas ukuran folio/kwarto); 4) 

buku (1/2 majalah); 5) newsletter (folio/kwarto); dan 6) buletin (1/2 majalah).  

Sedangkan Isi atau materi (berita/informasi) pada media massa umumnya 

terbagi atas tiga (3) 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 pada jaman Dinasti Tang.  Mesin 

cetak itu berkembang menjadi tipe tanah liat yang dapat digerakkan tahun 

1000 M. Sebelumnya, membaca dan menulis hanya pekerjaan bagi para juru 

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

akhirnya menguntungkan dari aspek ekonomi.  Hal ini memengaruhi harga 

buku menjadi 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 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. 

Setelah 1990 an, pengiriman elektronik melalui world wide web (www) 

menjadi alternatif dari pengiriman 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 kemudian menyebabkan merger dan konsolidasi 

untuk memangkas jumlah industri koran.  
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1.2 Karakteristik Media Cetak 

Budi Santoso (1996) menyebutkan bahwa media cetak sebenarnya 

memiliki beberapa karakteristik yang tidak bisa ditandingi oleh media 

elektronik seperti televisi dan radio, 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 dan lebih spesifik. 

 Media cetak, baik koran atau majalah relatif lebih jelas siapa 

masyarakat konsumennya, 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. 

 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.  
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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. Sementara di Indonesia sendiri, menurut data Persatuan 

Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) tahun 1991 total belanja iklan sebesar 

Rp 831 milyar dengan pembagian koran sebesar Rp 360 milyar (43,1 persen), 

sementara majalah Rp 91 milyar (10,9 persen) dan televisi Rp 212 milyar (25,4 

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

dan majalah memiliki kelebihan dan kelemahan yang menjadi karakteristik 

tersendiri, antara lain : 

 Proses pencetakan. 

 Isi pesan tercetak, dapat dibaca di mana dan kapan saja. 

 Isi pesan dapat dibaca berulang-ulang. 

 Hanya menyajikan peristiwa atau pendapat yang telah terjadi. 

 Tidak dapat menyajikan pendapat narasumber secara langsung. 

 Penulisan dibatasi oleh kolom dan halaman. 

 Makna berkala dibatasi oleh hari, minggu, bulan. 

 Distribusi transportasi darat, laut dan 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 atau koran, namun seiring perkembangan jaman serta perkembangan 

teknologi dan inovasi di bidang mesin percetakan, maka media cetak pun 

mengalami inovasi bentuk.  Karenanya, hingga saat ini para ahli sepakat 

bahwa terdapat sejumlah bentuk dari media massa cetak tersebut, antara 

lain:  

 

 Surat Kabar (Koran) 

Secara etimologis surat kabar atau juga dapat disebut koran berasal 

dari tata bahasa Belanda, yakni ―Krant‖ serta dari literatur bahasa Perancis, 

yakni ―Courant‖. Namun, lidah orang Indonesia kemudian menyebutnya 
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dengan istilah koran atau surat kabar. D. Hans, seorang ahli persuratkabaran 

berkebangsaan Belanda menyebutkan, surat kabar merupakan penghubung 

rohaniah atau batin serta santapan rohani yang sukar untuk ditinggalkan.  

Penghubung batin dimaksud bahwa dengan surat kabar setiap insan manusia 

sebagai makhkuk sosial dapat mengadakan hubungan dengan siapa saja 

sebagai makhluk sosial lainnya.  Sedangkan santapan batin dalam pengertian 

bahwa apa yang disajikan oleh pers merupakan bahan-bahan pengetahuan 

yang justru sangat diperlukan oleh setiap manusia sebagai makhluk sosial.  

Sementara DR. N. Cramer menyatakan bahwa surat kabar adalah 

memberikan informasi, mendidik sebagai dosen, memudahkan pengertian, 

membina, menagdakan kontrol, membina pendapat umum dan juga 

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 disekitarnya. Dalam hal surat 

kabar mendidk seperti dosen, ada beberapa otrang yang tidak sependapat 

dengan Cramer tadi, di antaranya K. Basehwitz yang menyatakan bahwa 

seorang wartawan tidak boleh memaksakan sesuatu kepada para 

pembacanya, tidak seperti halnya seorang dosen atau guru yang memberikan 

kuliah atau mentransfer ilmu pengetahuannya.   

 

 Tabloid 

Jenis media massa cetak satu ini sebenarnya merupakan surat kabar 

dengan ukuran lebih kecil (setengah dari ukuran surat kabar biasa). Isinya 

memuat berita secara singkat, padat, dan bergambar dengan tulisan yang 

dikemas dalam bentuk ringkas dan padat, biasanya tentang pesohor, kritik 

kebijakan dan sosial, paparan dari tokoh, dan sebagainya, sehingga mudah 

dibaca untuk umum (KBBI). Biasanya secara regulatif, tabloid terbit tidak 

harian namun berkala mulai dari mingguan, dwimingguan, hingga bulanan. 

beberapa surat kabar harian seperti Republika dan Koran Tempo telah pula 

mulai menggunakan format tabloid.  
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 Majalah 

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

Istilah Komunikasi‖, majalah adalah suatu penerbitan berkala yang berisi 

mengenai bermacam-macam artikel dan atau tulisan dalam suatu subyek 

yang bervariasi. Majalah biasa diterbitkan dengan skala mingguan, 

dwimingguan atau bulanan. Majalah biasanya memiliki artikel mengenai 

topik populer yang ditujukan kepada khalayak umum dan ditulis dengan 

gaya bahasa yang mudah dimengerti. Kehadirannya sebagai media massa 

baru dimulai sejak tahun 1865 yang ditandai dengan sejumlah penerbitan 

majalah untuk publik di Amerika Serikat, sebut saja Reader Digest tahun 

1922, TV Guide tahun 1948 dan Playboy tahun 1953. Baru kemudian pada 

masa antara tahun 1960-an sampai sekarang sejumlah majalah ternama 

mulai bermunculan dan terbit sebagai sebuah bentuk media massa, seperti 

Life Magazine tahun 1972, kemudian disusul majalah Times dan Newsweek.   

 

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 dunia cyber media yang dikenal dengan istilah jurnalistik online. 

Media elektronik itu sendiri merupakan jenis media massa yang isinya 

disebarluaskan melalui pancaran suara atau tampilan gambar dan suara 

dengan menggunakan teknologi elektro, seperti radio, televisi, dan film. 

Media massa elektronik merupakan medium dari kegiatan jurnalistik 

elektronik, yakni kegiatan peliputan dan penyebaran berita dengan 

menggunakan fasilitas elektronik yang memiliki teknologi canggih, misalnya 

melalui pemancar radio dan televisi.  

 

2.1 Karakteristik Media Elektronik 

Proses kerja maupun ciri dari media elektronik tentunya berbeda 

dengan media cetak.  Media elektronik menggunakan kode-kode untuk 
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membawa pesan atau informasi, tergantung pada alat-alat teknik yang 

digunakannya, baik itu dalam proses encoding maupun 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 memiliki  

kekuatan untuk 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 gambar yang lengkap sebagai paket informasi. 

 

2.2 Jenis Media Elektronik 

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

televisi.  Kedua media massa ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

media massa cetak atau media massa lainnya, yakni lebih menarik; 

jangkauannya lebih luas; dan tidak memerlukan keahlian khusus.  Sedangkan 

kekurangan atau kelemahan media elektronik dibandingkan media massa 

lainnya, di antaranya, informasi yang disiarkan secara sekilas karena terbatas 

waktu atau durasi, tidak dapat diulang dan mahal. 

 

 Radio Siaran 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal 

dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang 

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

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

memerlukan medium pengangkut (seperti 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 dengan cara 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. 

Kehadiran radio sebagai media massa elektronik bersamaan dengan 

hadirnya film sekitar tahun 1888 ketika Heinrich Hertz pada mulanya 

mentransmisikan aliran melalui gelombang-gelombang udara.  Sebelum 

televisi muncul, radio merupakan sistem komunikasi massa yang dominan.  

Bahkan radio mendapat julukan sebagai kekuasaan kelima atau ―The Fifth 

Estate‖ setelah pers (surat kabar).  Dianggap sebagai kekuatan kelima, karena 

radio memiliki faktor-faktor yang memengaruhi kekuatannya, antara lain : 

 Daya Langsung; Radio siaran berkaitan dengan proses penyusunan 

dan penyampaian pesan pada pendengarnya yang relatif cepat.  

 Daya Tembus; Melalui benda kecil yang namanya radio siaran, 

pendengar dapat mendengarkan siaran berita dari BBC di London, 

atau ABC di Australia.  

 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. 

 

 Televisi Siaran 

 Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Televisi 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Television.  Kata television berasal 
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bahsa latin tele artinya jauh dan visio artinya tampak.  Jadi, televisi berarti 

tampak atau dapat melihat dari jarak jauh.  Di Indonesia, kata ‗televisi' secara 

tidak formal disebut dengan TV, tivi, teve atau tipi. Sedangkan secara harfiah, 

pengertian dari televisi itu melingkupi sejumlah hal, antara lain : 

 Sebuah alat komunikasi elektronik yang memungkinkan 

pemancaran gambar visual dan suara secara langsung (real time);  

 Sebuah alat penerima sinyal dan mendisplaikan dalam bentuk 

visual;  

 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.  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 dan 

memengaruhi penduduk diberbagai daerah. Banyaknya stasiun televisi juga 

mendukung semakin bertambahnya jumlah penonton. Walaupun televisi 

memiliki kekurangan sebagai media, karena biaya operasional yang mahal, 

serta proses penyiaran berita yang cukup lama dan tidak fleksibel. 

 

 Film 

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

movie.  Kata movie awalnya merupakan 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 atau sinema 

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 dari film atau sinema adalah 
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melukis gerak dengan cahaya.  Agar dapat melukis gerak dengan cahaya, 

maka harus memakai alat khusus, yakni kamera.  Sedangkan film secara 

sederhana dapat didefinisikan sebagai cerita yang dituturkan kepada 

penonton melalui rangkaian gambar bergerak.  Definisi tersebut 

mengandung empat (4) elemen penting, yakni, 1) Cerita; 2) Dituturkan; 3) 

Penonton; dan 4) Rangkaian gambar bergerak. 

Film merupakan bentuk dominan dari komunikasi massa visual atau 

suatu material tipis, flexibel, transparan dilapisi emulsi foto yang sensitif yang 

sanggup merekam gambar-gambar dengan menggunakan proyektor.  Film 

ini kemudian diproyeksikan ke sebuah layar dengan menggabungkan alur 

bunyi sehingga terjadi kesatuan efek bunyi yang cerah. Sebagai gambar 

bergerak pertama yang dihasilkan oleh tangkapan suatu kamera, film kali 

pertama ditemukan tahun 1888 di laboratorium milik Thomas Alfa Edison.  Di 

susul tahun 1895 ditemukannya proyektor oleh dua orang saudara Lamierre 

di Paris Prancis. Pemutaran gambar hidup yang pertama dilakukan dalam 

teater Vaudeville, yakni suatu arena yang khusus digunakan sebagai hiburan 

tarain-dance yang diiringi musik yang sangat tenar di eropa. Sarana ini 

merupakan milik kaum elit eropa kala itu.  Sementara di Amerika Serikat, 

tahun 1903 lahir sebuah film cerita pertama yang disutradai oleh Edwin S. 

Porter berjudul ‖Great Trian Robberty‖. Puncaknya, tahun 1917 hadir film 

komedi pertama yang dimainkan oleh bintang film Charlie Chaplin.  

 

3. 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 : 
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Gambar. 1 

Perbedaan Media Cetak Dengan Media Elektronik 
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4. Media Massa Baru 

Seiring perkembangan teknologi informasi, media elektronik terus 

melakukan inovasi dan revolusi teknologi yang ditandai dengan kehadiran 

Interconnecting Network atau yang lazim disebut Internet.  Internet 

merupakan teknologi komunikasi modern yang cepat diserap oleh 

masyarakat dewasa ini.  Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah cepat 

tanggap terhadap perubahan yang terjadi disekitar. Hadirnya internet 
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menambah semarak dunia komunikasi dan informasi.  Dengan mengakses 

internet, masyarakat bisa berhubungan dengan orang-orang yang ada 

dibelahan dunia manapun. Hal inilah yang belum bisa dijangkau oleh media 

massa sebelumnya (cetak/elektronik). Namun demikian, kehadirannya 

ternyata tidak serta merta menjadi bagian dari media massa elektronik 

tersebut, bahkan Mc Manus (1994) beranggapan, internet tidak dapat 

dikategorikan ke dalam media elektronik seperti halnya radio, televisi dan 

film, namun ia berdiri sendiri, dalam artian dikategorikan sebagai media baru 

yang memiliki karakteristik tersendiri, yakni : 

 Teknologi yang dahulu berbeda dan terpisah seperti percetakan 

dan penyiaran sekarang bergabung. 

 Terjadi pergeseran kondisi dari kelangkaan media menuju media 

yang berlimpah. 

 Terjadi pergeseran dari mengarah kepuasan massa kolektif menuju 

kepuasan grup/individu. 

 Terjadi pergeseran dari media satu arah kepada media interaktif. 

Hingga saat ini, pro kontra perihal masuk tidaknya internet menjadi 

bagian dari media massa elektronik masih terus berlanjut.  Pasalnya, 

salahsatu fungsi dari media massa adalah adanya kontrol sosial. Sedangkan 

internet tidak memilikinya.  Misalnya, media massa cetak dimana terdapat 

redaktur yang membatasi isi-isi dalam media massa tersebut.  Sama halnya 

dalam media massa elektronik, selain di dalamnya terdapat redaksi, juga ada 

lembaga sensor yang akan memotong tayangan yang kurang pantas 

ditayangkan kepada masyarakat.  Namun internet, dengan sifatnya yang luas 

tak terbatas, dimana semua orang bebas mempublikasikan dan menyaksikan 

apa saja, mulai dari hujatan kepada sesorang, fitnah, berita bohong, isu 

heboh, sampai berita yang berisikan materi cabul dan saru tanpa sensor. 

Namun, lain halnya dengan media massa online, media ini memiliki 

perbedaan signifikan dengan internet.  Media online merupakan bagian dari 

internet, dan internet merupakan medium dari media online tersebut. 

Dengan demikian, internet tidak bisa dikategorikan ke dalam bentuk media 

massa, sedangkan media online memenuhi persyaratan sebagai salahsatu 
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bentuk dari media massa dalam kategori media massa baru atau new mass 

media.  Walau bagaimanapun, media online akan selalu berkaitan dengan 

media internet karena keduanya memiliki sejumlah keterkaitan, antara lain : 

 Jalur online communication; Membantu wartawan dalam 

memperoleh bahan baku yang akan ditulis menjadi sebuah berita. 

Melalui akses online communication, wartawan dapat melakukan 

observasi tentang berbagai masalah yang akan dilaporkan. Hal ini 

selanjutnya akan menjadikan berita yang ditulis lebih 

komprehensif. Khalayak yang membacanya akan menjadi senang 

dan makin setia dengan surat kabar yang bersangkutan. 

 Email; Bisa digunakan reporter di lapangan untuk mengirimkan 

informasi yang diperoleh pada redaktur. Informasi menjadi lebih 

cepat sampai. Redaktur juga memiliki waktu yang cukup banyak 

untuk menulis dan menyunting berita. Jika ada fakta yang kurang 

atau membutuhkan informasi lebih lanjut maka redaktur masih 

mempunyai waktu.  Jadi, redaktur jadi lebih rileks dalam menulis 

dan menyunting berita. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri 

bagi redaktur sekaligus reporter di lapangan.  

 Web sites; Digunakan dalam sebuah surat kabar untuk 

berkomunikasi dengan khalayaknya. Pada tingkat lebih tinggi, web 

dapat dipakai oleh sebuah surat kabar untuk mengirimkan berita 

kepada pembacanya, seperti yang dilakukan Republika atau 

Kompas melalui situsnya. Media tersebut disebarluaskan dalam 

bentuk terbitan cetak sekaligus media online. Hal itu akan semakin 

memudahkan khalayak mendapatkan informasi yang up to date 

bahkan berita lampau hanya dengan fasilitas web tersebut. 

 

4.1 Media Online  

Perkembangan media massa (jurnalistik) tidak lepas dari 

perkembangan teknologi komunikasi. Kalau dulu orang hanya mengenal 

media cetak (koran, majalah) dan media elektronik (televisi dan radio). Kini, 

seiring perkembangan teknologi komunikasi berbasis cyber, maka media pun 



Firman T. Rahman, S.Sos, M.Si 

 

[23] 
 

mengikutinya dengan menjadikan internet sebagai bentuk atau bagian dari 

media massa. Bahkan seiring perkembangan teknologi telepon seluler, berita-

berita di internet bisa diakses melalui ponsel. Internet menjadi sebuah 

medium berita baru pada bulan Januari tahun 1998 saat Matt Drudge 

menggunakan website untuk mengumumkan bahwa ―Newsweek‖ telah 

menyembunyikan berita tentang keterlibatan Presiden Clinton dengan 

Monica Lewinsky di Gedung Putih. Beberapa ahli mengatakan bahwa laporan 

Drudge itu telah menaikkan pamor Internet sebagaimana sumber berita 

seperti Perang Teluk untuk CNN dan pembunuhan John F. Kennedy untuk 

televisi (Lissit, 1998). Tonggak penting lain bagi masyarakat dalam 

mendapatkan informasi terjadi pada 11 September 1998, ketika Start Report 

muncul di Internet, itulah saat pengaksesan tertinggi yang pernah terjadi 

melalui Internet (Clothier, 1998).  

 

 Pengertian Media Online 

Media online merupakan media yang berisi laporan tentang peristiwa 

atau kejadian yang diproduksi dan disebarluaskan melalui jaringan internet, 

atau dengan kata lain proses jurnalistik yang hasilnya disajikan melalui media 

internet (cybermedia). Adapun teknik penulisannya hampir sama dengan 

teknik penulisan pada jurnalistik cetak, yakni menggunakan tulisan (bahasa 

tulis), namun penulisan pada media online lebih leluasa dan lebih lengkap 

dibandingkan naskah untuk media cetak atau elektronik. Media online 

dimaksud adalah media massa yang ditampilkan secara online, baik situs 

media yang khusus online, semisal www.detik.com atau media massa baik 

cetak maupun elektronik yang memiliki page atau halaman atau situs atau 

portal atau domain di internet, misalnya Republika dengan 

www.republika.co.id, Kompas dengan www.kompas.com, dan SCTV dengan 

situsnya www.sctv.co.id, Jurnalisme online merupakan proses penyampaian 

informasi dengan menggunakan media internet. Internet mempermudah 

pekerjaan jurnalistik, sebab jurnalistik dapat dilakukan melalui perangkat 

komputer. Dengan menggunakan internet sebagai alat reportase atau 

sumber informasi bagian media-media tradisional. 

http://www.detik.com/
http://www.republika.co.id/
http://www.kompas.com/
http://www.sctv.co.id/
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 Sifatnya yang real time. Berita, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa bisa 

langsung dipublikasikan pada saat kejadian sedang berlangsung. 

Ini barangkali tidak terlalu baru untuk jenis media tradisional lain 

seperti TV, radio, telegraf, atau teletype. 

 Dari sisi penerbit, mekanisme publikasi real time itu lebih leluasa 

tanpa dikerangkengi oleh periodisasi maupun jadwal penerbitan 

atau siaran: kapan saja dan dimana saja selama dia terhubung ke 

jaringan Internet maka penerbit mampu mempublikasikan berita, 

peristiwa, kisah-kisah saat itu juga. Inilah yang memungkinkan para 

pengguna atau pembaca untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan sebuah peristiwa dengan sesering mungkin dan 

paling baru (up to date). 

 Menyertakan unsur-unsur multimedia adalah karakteristik lain 

jurnalisme online, yang membuat jurnalisme ini mampu menyajikan 

bentuk dan isi publikasi yang lebih kaya ketimbang jurnalisme di 

media tradisional.  Karakteristik ini, terutama sekali, berlangsung 

pada jurnalisme yang berjalan di atas web. 

 Bersifat interaktif. Dengan memanfaatkan hyperlink yang terdapat 

pada web, karya-karya jurnalisme online dapat menyajikan 

informasi yang terhubung dengan sumber-sumber lain. Ini berarti, 

user dapat menikmati informasi secara efisien dan efektif namun 

tetap terjaga dan didorong untuk mendapatkan pendalaman dan 

titik pandang yang lebih luas -bahkan sama sekali berbeda. 

 Tidak membutuhkan organisasi resmi berikut legal formalnya 

sebagai lembaga pers. Bahkan dalam konteks tertentu organisasi 

tersebut dapat dihilangkan. 

 Tidak membutuhkan penyunting atau redaktur seperti media 

massa lain sehingga tidak ada yang mampu membantu masyarakat 

dalam menentukan informasi mana yang masuk akal atau tidak. 

 Tidak ada biaya berlangganan kecuali langganan dalam mengakses 

internet sehingga komunikan atau audience memiliki kebebasan 

dalam memilih informasi yang diinginkan 
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 Relatif lebih terdokumentasi karena tersimpan dalam jaringan 

digital. 

 

Sementara Holcomb Hathaway Publishers (2005) dalam bukunya 

―Online Journalism: Principles and Practices of News for The Web‖ 

menyebutkan, sedikitnya terdapat beberapa karakteristik dari media massa 

online, antara lain : 

 Audience Control; Jurnalisme online memungkinkan audience 

untuk bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin 

didapatkannya. 

 Nonlienarity; Jurnalisme online memungkinkan setiap berita yang 

disampaikan dapat berdiri sendiri sehingga audience tidak harus 

membaca secara berurutan untuk memahami. 

 Storage and retrieval; Online jurnalisme memungkinkan berita 

tersimpan dan diakses kembali dengan mudah oleh audience. 

 Unlimited Space; Jurnalisme online memungkinkan jumlah berita 

yang ditayangkan dapat lebih lengkap ketimbang media lainnya. 

 Immediacy; Jurnalisme online memungkinkan informasi dapat 

disampaikan secara cepat dan langsung kepada audience. 

 Multimedia Capability; Jurnalisme online memungkinkan bagi tim 

redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, video dan 

komponen lainnya di dalam berita yang akan diterima oleh 

audience. 

 Interactivity; Jurnalisme online memungkinkan adanya peningkatan 

partisipasi audience dalam setiap berita. 

 

 Plus – Minus Media Online 

Selain memiliki ciri khas seperti disebutkan di atas, media online juga 

memiliki kelebihan sekaligus kekurangan sebagai salah satu bentuk dari 

media komunikasi massa, antara lain : 

 Mampu menyajikan berita dan informasi dalam waku yang sangat 

cepat (+)  
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 Leluasa dengan jadwal. Bisa diterbitkan dari mana saja dan kapan 

saja (+) 

 Aktual, real time. Berita bisa langsung dipublikasikan pada saat 

kejadian sedang berlangsung. Karakter ini juga dimiliki media TV 

dan radio, namun kelebihan media online adalah mekanisme 

publikasi real time itu lebih leluasa, tanpa dibatasi periodisasi dan 

jadwal terbit atau jadwal siaran (program). Kapan dan di mana saja, 

maka wartawan media online mampu mempublikasikan berita (+)  

 Berita tersimpan dan dapat diakses kembali dengan mudah. Media 

online bisa menerbitkan dan mengarsip artikel-artikel untuk dapat 

dilihat kapan saja (+) 

 Multimedia. Media online dapat menyajikan informasi lebih kaya 

ketimbang jurnalisme tradisional, yaitu bisa menggabungkan 

tulisan (script), gambar (grafis), dan suara (audio), bahkan audio-

visual (film, video) dalam satu kesatuan (+) 

 Memberi pilihan pada publik untuk memberi tanggapan, 

berinteraksi, atau bahkan meng-customize (menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan publik bersangkutan) terhadap berita-

berita tertentu (+) 

 Kaya informasi. Media online bisa menyiarkan informasi dalam 

jumlah banyak dalam waktu bersamaan dan sangat pendek. 

Pengelola media online sangat mungkin meng-upload atau 

posting informasi terbaru kapan saja dan sebanyak-banyaknya 

tanpa batasan kolom atau durasi (+) 

 Jurnalisme online merupakan permainan masyarakat supra rasional 

– Masyarakat yang tidak tergolong supra rasional tidak akan betah 

dengan mengakses jurnalisme online. Kalau mereka tidak 

mengakses jurnalisme online maka mereka akan dilanda oleh 

kecemasan informasi (information anxiety) (-) 

 Tidak memiliki kredibilitas – Ini logis sebab orang yang tidak 

memiliki ketrampilan yang memadai pun bisa bercerita lewat 

jurnalisme online. Orang yang tidak mengenal selik-beluk 
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jurnalisme bisa menyampaikan idenya pada orang-orang di 

berbagai belahan bumi melalui internet. Kedua tingkat kebenaran 

jurnalisme online masih diraguklan. Berita televisi dan berita surat 

kabar yang notabene dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki 

keterampilan jurnalistik memadai dianggap masih mengandung 

kesalahan (-) 

 

_________________________ 
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