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1]  Perkembangan Komunikasi Massa 

Berbicara sejarah perkembangan komunikasi massa tidak terlepas dari 

peran seorang Kaisar Romawi, yakni Julius Caesar yang memerintahkan 

pembuatan media komunikasi yang dapat dibaca oleh umum sebagai alat 

informasi kepada rakyat yang disebut Forum Romanum.  Medium tersebut 

memuat dua sisi, yakni Acta Diurna dan Acta Senatus.  Acta Diurna adalah 

dinding sisi yang memuat keputusan-keputusan dari rapat rakyat, serta 

informasi tentang berbagai kejadian sehari-hari lainnya.  Ditulis setiap hari 

dan isinya berkaitan dengan hal-hal yang menarik perhatian umum. 

Sedangkan Acta Senatus adalah sisi lainnya berisikan laporan-laporan singkat 

mengenai kegiatan persidangan senat serta keputusan-keputusan yang 

diambilnya.  Sejarah pun menorehkan jika Forum Romanum khususnya Acta 

Diurna dianggap embrio atau cikal bakal pers atau surat kabar di dunia, 

kendati tentu saja saat itu tidak bisa disebut sebagai surat kabar yang utuh 

karena tidak memenuhi apa yang diisyaratkan sebagai pers seperti saat ini. 

 

1.1 Perkembangan Komunikasi Media Massa Cetak 

Perkembangan komunikasi bermedia atau komunikasi massa tidak 

terlepas dari perkembangan media massa tercetak.  Sementara, perkembangan 

media massa cetak tidak terlepas dari penemuan mesin cetak oleh Johan 
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Guttenberg pada tahun 1440 di Ausburg, Jerman.  Sebelum mesin cetak 

digunakan, surat, Injil, buku, selebaran, dan lainnya ditulis dengan tangan. 

Baru satu setengah abad kemudian setelah mesin cetak diciptakan mulai 

digunakan untuk mencetak surat kabar. Adanya rentang yang cukup jatuh dari 

awal penemuan mesin cetak pada perkembangan surat kabar atau pers kala itu 

sebenarnya lebih karena pertimbangan politis.  Karenanya, pada waktu itu 

penerbitan surat kabar tidak sebebas dan seleluasa seperti sekarang ini, 

bahkan surat kabar yang ada kala itu tidak bisa disebut sebagai media massa 

yang utuh karena kuatnya intervensi atau campur tangan penguasa dan pihak 

gereja kala itu terhadap surat kabar.  

Dikemukakan Suparnadi (1985), setidaknya terdapat tiga (3) kekuatan 

besar dan mendasar dasar yang menghambat terbitnya surat kabar cetak atau 

pers sebagai media massa pada masa itu, di antaranya : 

 Doctrine of Divine Right – Pada waktu mesin cetak ditemukan, 

penguasa dan para bangsawan mempunyai kekuasaan mutlak di 

daerah kekuasaannya. Bahkan kekuasaannya tersebut merupakan 

hak yang dimiliki dan dianggap sebagai pemberian Tuhan 

(authoritarian concept).  Dengan demikian, maka segala titah raja 

dan penguasa dianggap sebagai peraturan resmi dan harus ditaati 

oleh seluruh rakyat.  Itulah sebabnya, penggunaan mesin cetak pada 

waktu itu sangat ditentukan dan tergantung kebijakan raja, 

sehingga penggunaannya sangat terbatas hanya untuk kepentingan 

politik kekuasaan untuk mengukuhkan kekuatan politik raja 

(strugle to get political power). 

 Authoritarian Tradition of Roman Church – Di samping kekuatan 

raja, pihak gereja juga memiliki kekuatan yang tidak kalah 

pengaruhnya bahkan mendapat legitimasi dari raja, karena raja 

sendiri pada waktu itu ingin mendapatkan dukungan gereja sebagai 

bentuk dari kekuatan nyata. Itulah sebabnya, raja memberikan 

wewenang penuh kepada gereja untuk turut mengontrol pendapat 

dan menggunakan (memanfaatkan) mesin cetak. Mesin cetak 

digunakan untuk kepentingan agama, antara lain untuk mencetak 

(memperbanyak) kitab-kitab Injil dan produk lain yang berkaitan 

erat dengan kepentingan gereja. 
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 Political Philosophy Concept – Konsep-konsep politik yang tumbuh 

berkembang kala itu lebih kepada dukungannya kepada pihak 

penguasa, bahkan konsep politik yang dibukukan oleh Plato yang 

diberi judul “Republica” berisi tentang falsafah kenegaraan yang 

menegaskan, seorang penguasa mempunyai hak penuh dalam 

menentukan hukum tanpa menghiraukan benar atau salah.  

 

Bahkan, kekuasaan raja yang otoriter tersebut mendapat pengukuhan 

dari seorang politikus terkenal, Machiavelli (1469-1527).  Dalam bukunya yang 

diberi judul “Il Princip” atau The Prince, ia menyanjung raja yang yang sanggup 

membesarkan jajahannya (colonialism) dengan cara dan alat apapun untuk 

mencapai maksudnya tersebut. Menurut ajaran Machiavelli, yang banyak 

dianut oleh raja-raja dan penguasa waktu itu, segala akal dan perbuatan, baik 

atau buruk, haram atau halal boleh dipergunakan untuk mencapai maksud 

politik, asalkan dapat menciptakan ketentraman dan kemakmuran negeri. 

Ajarannya itu juga tidak mentolelir adanya perbedaan pendapat, sehingga 

segala bentuk berbedaan pendapat harus dihancurkan.  Namun, seiring 

perjalanan sejarah dan sejalan dengan perkembangan konsep ini perlahan 

mulai pudar.   

Konsep liberalisme ini merujuk pada filsafat rasionalisme yang 

menyebutkan bahwa manusia dianggap sebagai mahluk yang rasional yang 

dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.  Selain itu, manusia 

memiliki kebebasan dalam menentukan segala sesuatunya sehingga tidak 

boleh dikontrol. Campur tangan penguasa dalam hal ini dianggap 

merendahkan martabat manusia. Perkembangan konsep liberalisme inilah 

yang menjadi tonggak bagi perkembangan surat kabar sebagai media massa 

absolut, sehingga penerbitan surat kabar tercetak menjadi marak seperti jamur 

di musim penghujan.   

Adapun surat kabar tercetak pertama kali terbit berupa mingguan dan 

berkembang di daratan eropa. Di Jerman misalnya, pada tahun 1609 terbit 

sejumlah surat kabar mingguan, sebut saja Avisa, Relation, dan Oder Zeitung. 

Kemudian disusul negera-negara eropa lainnya, seperti “Courant of General 

News” di Inggris, “Gazette de France” di Perancis, dan “Boston News Letter” di 

Amerika Serikat pada tahun 1704.  Setelah surat kabar mingguan eksis, maka 
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seiring berkembangnya kemajuan teknik dan guna memenuhi kebutuhan 

informasi serta adanya kesadaran akan pentingnya sebuah nilai aktualitas yang 

obyektif, maka lahirlah sejumlah surat kabar harian, yang diawali di Jerman 

bernama “Leipziger Zeitung” pada tahun 1660.  Tahun 1702, Daily Courant 

terbit di Inggris, Rotterdamsche Courant (Belanda, 1717), Tagblatt der Stadt 

Zurich (Swiss, 1730), Journal de Paris (Perancis, 1777), Pennsylvania Packet 

(Amerika Serikat, 1784), dan sejumlah surat kabar harian lainnya di seluruh 

dunia. Surat kabar-surat kabar tercetak inilah yang menjadi babak awal 

perkembangan media massa secara pesat di seluruh dunia, dimana ciri-ciri 

surat kabar sebagai media massa sudah terpenuhi dalam hal aktualitas, 

periodesitas, universalitas, dan publisitas.  

Perkembangan surat kabar selalu mengikuti perkembangan masyarakat 

dan teknologi, atau dengan kata lain perkembangan dalam bidang sosial, 

politik, ekonomi, kebudayaan serta alat-alat teknologi sangat berpengaruh 

terhadap pasang surutnya perkembangan surat kabar.  Revolusi industri di 

Inggris yang menjalar ke Eropa daratan pada kurang lebih pertengahan abad 

ke 18 misalnya, mempercepat laju perusahaan persuratkabaran sehingga 

tumbuh menjadi industri yang besar dan kokoh.  Ditemukannya mesin tik, 

telegraf, telepon, set linotip dan komputer pada era selanjutnya semakin 

mengokohkan hegemoni industri persuratkabaran di dunia. 

 

1.2 Perkembangan Komunikasi Media Massa Elektronik 

Perkembangan komunikasi massa yang menggunakan media massa 

elektronik, dalam hal ini televisi berawal dari peristiwa Sidang Dewan 

Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1946 di Gedung 

Perguruan Tinggi Hunter New York Amerika Serikat.  Agenda sidang yang 

membahas kelangsungan keamanan dunia pasca Perang Dunia II itu disiarkan 

langsung melalui jaringan televisi sehingga masyarakat umum dapat 

menyaksikan sidang penting itu secara langsung dari luar gedung. Sejak saat 

itu, siaran televisi mulai berkembang ke seluruh penjuru dunia. Amerika 

Serikat merupakan negara pertama yang mengembangkan teknologi televisi 

secara besar-besaran.  Bahkan pada tahun 2003, tidak kurang dari 750 stasiun 

siaran televisi tumbuh di negeri “Paman Sam” tersebut.  
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Sementara di Indonesia sendiri, televisi baru diperkenalkan pada tahun 

1962. Sebagaimana pola komunikasi lainnya, komunikasi massa dari waktu ke 

waktu mengalami perubahan seiring perkembangan jaman. Perubahan ini 

dapat di lihat dari jumlah stasiun televisi dan program siaran yang dihadirkan 

ke masyarakat. Pada awalnya, Indonesia hanya memiliki satu stasiun televisi 

milik pemerintah, yakni Televisi Republik Indonesia (TVRI). Namun, pasca 

dicabutnya SIUPP (Surat Izin Penerbitan Pers) tahun 1998, di Indonesia saat 

itu telah memiliki sepuluh stasiun siaran televisi, baik swasta dan pemerintah, 

belum termasuk siaran televisi daerah yang tumbuh dan berkembang di 

sejumlah daerah di seluruh wilayah Indonesia. 

Kemajuan teknologi komunikasi massa secara visual juga ditunjukkan 

dengan semakin banyaknya tayangan yang disajikan. Bukan itu saja, program 

siarannya pun kini semakin menarik dan variatif, mulai dari siaran komedi 

sampai berita investigasi, dari siaran pendidikan sampai siaran hiburan, 

semuanya terangkum dalam siaran televisi saat ini.  Alhasil, persaingan antar 

stasiun televisi sendiri di Indonesia semakin ketat. Semuanya berlomba-lomba 

untuk menghadirkan program acara unggulan agar diminati masyarakat.  

Tujuannya,  tentu saja untuk menarik para pemasang iklan yang sebanyak-

banyaknya. R. Mar’at, seorang teoritisi Ilmu Komunikasi dari Universitas 

Padjadjaran (Unpad) Bandung menegaskan, semakin maraknya stasiun televisi 

di Indonesia sejatinya dapat memajukan kehidupan masyarakat, mengingat 

siaran televisi memberi pengaruh besar terhadap sikap, pandangan, dan 

persepsi khalayak.  

 

1.3 Perkembangan Komunikasi Media Massa Online 

Perkembangan komunikasi massa sungguh nyata tidak terlepas dari 

perkembangan teknologi komunikasi. Kalau dulu orang hanya mengenal 

media cetak (koran, majalah) dan media elektronik (televisi, radio, dan film), 

kini seiring perkembangan teknologi komunikasi berbasis cyber, maka media 

pun mengikutinya dengan menjadikan internet sebagai bentuk atau bagian 

dari komunikasi massa.  Bahkan seiring perkembangan teknologi telepon 

seluler, berita-berita di internet kini bisa diakses dengan mudah dan dimana 

saja serta kapan saja. Dengan demikian, media online atau internet memegang 
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peranan penting dalam perkembangan media massa saat ini, hal tersebut 

dikarenakan :  

 Media Online Membawa Nilai Egaliter – Setiap individu bebas 

merealisasikan sumber dayanya dari mengerahkan segala potensinya 

untuk menggapai semua bagian dalam menentukan jalan yang 

disenangi. Setiap individu bebas memanfaatkan peluang 

berkomunikasi dengan siapa saja untuk mewarisi peradaban dunia 

serta mengaktualisasikan dirinya. 

 Media Online Membawa Nilai Liberal – Dalam jurnalisme online 

sangat menjunjung tinggi adanya kebebasan berpendapat serta 

berkumpul dan berserikat. Menurut paham liberal, ini merupakan 

kebebasan asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu posisi 

antara masyarakat dan negara adalah setara, dalam artian bahwa 

negara tidak boleh mencampuri urusan masyarakat. 

 

2] Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa yang dalam bahasa Inggris diistilahkan mass 

communication merupakan kependekan dari mass media communication, 

yakni proses komunikasi yang memakai media massa, baik itu media cetak, 

media elektronik maupun media online yang berbasis internet. Menurut David 

K. Berlo dalam Wiryanto (2005), yang dimaksud dengan massa adalah 

sekumpulan orang banyak yang tidak harus berada di lokasi tertentu yang 

sama.  Mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang dalam 

waktu sama atau hampir bersamaan memeroleh pesan-pesan komunikasi yang 

sama melalui media massa.  Dalam komunikasi massa, massa meliputi semua 

orang yang menjadi sasaran alat-alat komunikasi massa atau orang-orang pada 

ujung lain dari saluran.  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.    

Sedangkan dalam sudut pandang psikologis, massa diartikan sebagai 

sekumpulan orang yang memiliki perhatian yang sama terhadap sesuatu hal 

yang sama pula.  Misalnya, massa bagi Majalah Trubus adalah para pengusaha 

agribisnis atau para agronom, massa bagi Majalah Femina adalah para ibu 
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rumah tangga dan perempuan dewasa, massa Majalah Sabili adalah para 

aktivis Islam yang fundamental, sementara massa bagi Majalah GADIS adalah 

para remaja putri. Sementara secara 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.  Menurut pandangan sosiologis, massa mempunyai ciri-

ciri tertentu, antara lain : 

 Bukan merupakan organisasi sosial. 

 Tidak mempunyai pemimpin. 

 Tidak mempunyai norma atau tradisi tertentu yang sama. 

 Tidak mempunyai status hukum. 

 Tidak ada tata tertib yang mengatur. 

 Tidak saling mengenal satu sama lain. 

 Tidak mempunyai peranan dan status. 

 Tidak memiliki perasaan kelompok. 

 Merupakan sekumpulan manusia dalam suatu tempat tertentu. 

Berjumlah nyata, ukurannya berdasarkan jumlah orang. 

Sebaliknya, menurut pandangan Ilmu Komunikasi, massa mempunyai 

pemimpin yang jelas, yakni dalam bentuk komunikator melalui saluran media 

massa yang mengikat massa dengan pesan-pesannya. Misalnya, massa 

pembaca Koran Republika.  Pembaca harian nasional ini, yang berada di 

wilayah perkotaan hingga pelosok desa secara perseorangan tidak saling 

mengenal, namun mereka terikat dalam suatu pesan yang sedang dibaca.  

Adapun definisi secara etimologis dari komunikasi massa itu sendiri 

sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah ahli, pakar dan tokoh komunikasi, 

adalah sebagai berikut : 

 
Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak 
atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan 
sesaat.  

 
Jalalludin Rakhmat, 
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Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada 
sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak 
atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan 
sesaat .  

 
Setio Puji Laksono, 

 
Komunikasi massa adalah suatu proses dimana informasi diciptakan dan 

disebarkan oleh organisasi untuk dikonsumsi oleh khalayak. 
 

 Ruben, (1992) 
 
Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta 

pesan yang dihasilkan, pembaca/pendengar /penonton yang akan coba 
diraihnya, dan efeknya terhadap mereka.  

 
Nurudin, 

 
Komunikasi massa adalah suatu proses dimana organisasi media 

memproduksi dan mentransmisikan pesan kepada publik yang besar dan proses 
dimana pesan itu dicari, digunakan, dimengerti dan dipengaruhi oleh audience. 

 
Littlejohn, 

 
Komunikasi massa adalah rangkaian suatu pesan-pesan yang 

dikomunikasikan oleh sekelompok orang melalui media massa pada sejumlah 
orang.  

 
Bittner (1980) 

 
Komunikasi massa adalah bersumber bukan dari satu orang melainkan 

suatu organisasi formal dan merupakan komunikator profesional.  Pesannya 
tidak unik, beraneka ragam, selalu diperbanyak, dan bersifat satu arah.  

 
Dennis McQuail, 

  
“First, mass communication is communication addressed to masses, to 

an extremely large science. This does not mean that the audience includes all 
people or everyone who reads or everyone who watches television; rather it 
means an audience that is large and generally rather poorly defined. Second, 
mass communication is communication mediated by audio and/or visual 
transmitter. Mass communication is perhaps most easily and most logically 
defined by its forms : television, radio, newspaper, magazines, films, books, and 
tapes.” (Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 
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massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa 
khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau 
semua orang yang menonton televisi, nampaknya ini tidak berarti pula bahwa 
khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua, 
komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-
pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih 
mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya (televisi, radio, 
surat kabar, majalah, film, buku, dan pita).  

 
Joseph A. Devito, dalam Nurudin (2003) 

 
Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni dan 

sebagian ilmu. Sebagian keterampilan meliputi teknik-teknik fundametal 
tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera atau televisi. 
Sebagian seni meliputi tantangan kreatif seperti penulisan skrip untuk program 
televisi, pengaturan tata letak yang estetis untuk iklan majalah. Sebagian ilmu 
meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya 
komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk membuat 
berbagai hal menjadi baik. 

 
Severin & Tankard Jr. (1992) 

 
Komunikasi massa adalah suatu proses dalam mana komunikator-

komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas, 
dan secara terus menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat 
mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai 
cara.  

 
DeFleur dan Denis, (1985)  

 
Komunikasi massa adalah salah satu bentuk yang menggunakan saluran 

(media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, 
berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh (terpencar), sangat heterogen 
dan menimbulkan efek tertentu.  Secara sederhana, komunikasi massa adalah 
pesan yang di komunikasikan melalui media massa kepada khalayak dalam 
jumlah besar.  

 
Tan dan Wright, 

 
Komunikasi massa adalah suatu proses dimana suatu organisasi yang 

kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin memproduksi dan 
mengirimkan pesan kepada khalayak yang besar, heterogen, dan tersebar. 

 
Joseph R. Dominick, 
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Komunikasi massa adalah bersumber bukan dari satu orang melainkan 
suatu organisasi formal dan merupakan komunikator profesional.  Pesannya 
tidak unik, beraneka ragam, selalu diperbanyak, dan bersifat satu arah.  

 
Dennis McQuail, 

 
“The mass communication is a process whereby mass produced message 

are transmitted to large, anonymous, and heterogeneous masses of receivers,” -- 
Komunikasi massa adalah sebuah proses dimana pesan-pesan yang diproduksi 
secara massal/tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang 
luas, anonim, dan heterogen --  

 
Devito, Jay Black dan Frederick C. Whitney, 

 
Sejumlah definisi yang diutarakan di atas pada dasarnya mengandung 

makna sama, hanya saja susunan kata dan istilah yang berbeda sehingga hal 

itu tidak mengurangi pemahaman maksud yang hendak dicapai terhadap 

pengertian komunikasi massa tersebut. Persamaan makna tersebut terletak 

pada asumsi bahwa komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan 

dengan media massa sebagai alat penyebarannya.  Media massa tersebut 

bukanlah milik perseorangan tetapi sebuah lembaga atau institusi formal yang 

sudah harus diakui terlebih dahulu keberadaannya dan punya izin resmi dari 

pemerintah.  Komunikasi massa merupakan penyampaian informasi satu arah, 

tidak atau jarang interaktif, feedback tertunda, dan mengandung nilai di setiap 

pesannya. Komunikator dan komunikan tidak saling mengenal.  

Penerima pesan dalam komunikasi massa adalah khalayak, audience, 

penonton, pemirsa, pembaca, atau masyarakat heterogen yang tersebar dan 

menggunakan media dalam proses mendapatkan informasi. Informasi dalam 

komunikasi massa tidak begitu saja diberikan pada khalayak namun harus 

melalui pengolahan informasi yang dilakukan oleh beberapa orang yang 

bertugas melakukannya yang biasa disebut sebagai gatekeeper. Gatekeeper atau 

palang pintu pada media massa ini berfungsi untuk menentukan penilaian 

terhadap suatu berita atau informasi, apakah suatu informasi itu penting atau 

tidak, tujuannya untuk menaikkan informasi yang penting dan menghapuskan 

informasi yang tidak memiliki nilai berita.  Adapun pesan atau informasi yang 

disebarkan tersebut merupakan milik umum, sehingga siapapun dapat 

mengaksesnya secara bebas  
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