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Abstract 

Newspapers and magazines have to remain alert to developments in technology and new media are 

almost out of control again. Because for the print media industry, the most obvious threat is shifting 

consumption patterns for newspapers and magazines into online media. Tasks and challenges of the 

print media is expanding its presence into the realm of new media, while continuing to oversee the 

accuracy, credibility, and trust that has been the hallmark of the print media. This study used a 

qualitative approach and using descriptive methods. The results showed that the shifting trend in 

consuming mass media is due to the development of the mass media itself. The development of 

information and communication technologies had great influence on the mass media industry and 

audience. Some informants in this study remained consistent reading newspapers and magazines to 

obtain news or information, although online media is also still used as a reference support. Each of 

these media has its advantages and disadvantages. For example, a newspaper which is the traditional 

media that can provide a complete and in-depth information, but the drawback is it considered archaic 

because the media still print the form and size is large. While online media is a rapid mass media in 

conveying information, but does not have a comprehensive explanation in every content. 
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Abstrak 
Suratkabar dan majalah harus tetap mewaspadai perkembangan teknologi dan media baru yang nyaris 
tak terkendali lagi. Sebab bagi industri media cetak, ancaman yang paling nyata adalah bergesernya pola 
konsumsi terhadap suratkabar dan majalah ke media online. Tugas dan tantangan media cetak adalah 
memperluas kehadirannya ke ranah media baru, sambil terus mengawal akurasi, kredibilitas, dan 
kepercayaan yang selama ini menjadi ciri khas media cetak. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bergesernya 
tren dalam mengonsumsi media massa adalah karena berkembangnya media massa itu sendiri. 
Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh besar bagi industri media 
massa maupun khalayaknya. Beberapa informan dalam penelitian ini masih tetap konsisten membaca 
suratkabar dan majalah untuk memperoleh berita atau informasi, meskipun media online tetap juga 
digunakan sebagai referensi pendukung. Masing-masing media massa memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Misalnya suratkabar yang merupakan media tradisional yang mampu memberikan 
informasi secara lengkap dan mendalam, namun kekurangannya adalah media ini dianggap kuno karena 
masih berbentuk cetak dan ukurannya besar. Sedangkan media online merupakan media massa yang 
cepat dalam menyampaikan informasi, namun tidak memiliki penjelasan yang komprehensif dalam 
setiap kontennya. 
 
Kata kunci: era digital, tantangan industri media cetak 
 
PENDAHULUAN 

Menjamurnya internet yang makin mudah diakses telah memengaruhi kebiasaan masyarakat 

dalam mengonsumsi media. Misalnya, beralihnya pembaca media cetak seperti suratkabar dan majalah 



ke media online. Kondisi tersebut tentu saja berdampak pada ketatnya persaingan dalam industri media 

massa di era digital. Media cetak, elektronik, dan online berlomba-lomba menampilkan informasi 

teraktual dan mendalam untuk menarik perhatian publik. Akibatnya, muncul anggapan persaingan itu 

akan mematikan media cetak karena gencarnya pemberitaan di media online dan elektronik. Persaingan 

media massa ini tidak terlepas dari pengaruh begitu cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, khususnya Information Communication and Technology (ICT) yang memengaruhi kehidupan 

dalam masyarakat modern ini. Fenomena tersebut membentuk masyarakat Indonesia menjadi 

masyarakat informasi, yaitu masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya menggunakan 

teknologi informasi seperti telepon seluler dan komputer. 

Jumlah pengguna internet juga semakin bertambah seiring dengan murah dan mudahnya 

mengakses internet melalui komputer maupun melalui alat komunikasi seperti gadget. Apalagi sekarang 

ini beberapa media online menyediakan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem operasi pada produk 

gadget yang beredar di pasaran. Dengan begitu, waktu yang digunakan untuk membaca suratkabar atau 

majalah otomatis berkurang. Maka dapat dikatakan sebagian besar masyarakat sudah mulai beralih ke 

media online. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memunculkan masyarakat prosumen 

(masyarakat produsen dan konsumen), yaitu fokus produksi yang dipegang oleh media massa kini 

berpindah ke tangan konsumen. Contohnya, aktivitas citizen journalism sekarang sedang marak di 

mana-mana. Persaingan bukan hanya di antara media cetak, media elektronik dan media online tetapi 

sekarang ini persaingannya dengan khalayak dari ketiga media tersebut yang kini bertransformasi 

menjadi khalayak prosumen (http://komunikasi.um.ac.id/?p=2409). 

Oleh karena itu, penerbit suratkabar dan majalah harus tetap mewaspadai perkembangan 

teknologi dan media baru yang nyaris tak terkendali lagi. Sebab bagi industri suratkabar, ancaman yang 

paling nyata adalah bergesernya pola konsumsi terhadap suratkabar dan majalah ke media online. Pada 

dasarnya, kedua media massa ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Suratkabar 

memiliki keunggulan dalam hal kedalaman berita dan kearsipannya. Namun di sisi lain, suratkabar 

dikesankan lambat, karena informasi yang sudah dibombardir melalui televisi dan media online baru 

dapat dinikmati pembaca pada keesokan harinya. Sementara untuk media online memiliki keunggulan 

cepat dan lengkap. Kelemahan media online antara lain soal akurasi berita (WAN-IFRA, 2009). 

Penerbit media cetak terancam eksistensinya disebabkan informasi yang semula dikuasai oleh 

media cetak kini dengan mudah dapat diakses masyarakat tanpa terikat ruang dan waktu. Hal ini telah 

membuat kondisi media cetak jika dilihat dari oplahnya mengalami tren menurun. Mobilitas masyarakat 

perkotaan juga menjadi alasan terhadap pola konsumsi media, karena biasanya mereka menghabiskan 

http://komunikasi.um.ac.id/?p=2409


banyak waktu di jalan atau di luar rumah. Sedangkan membaca koran atau suratkabar sangat identik 

dengan aktivitas yang dilakukan pada pagi hari sebelum berangkat keluar rumah. 

Sejalan dengan itu, tumbuh generasi yang disebut dengan generasi C (umur antara 10-35 tahun 

dengan ciri khas gandrung terhadap penggunaan media digital). Mereka yang bersikap sangat terbuka 

terhadap berbagai macam media dan merasa berumur 24 tahun itu disebut generasi C karena memiliki 

ciri: content creators, connected, co-creation, customize, community, curious, dan control “C” (suka 

meniru atau mencontoh figur idolanya). Kalau sekarang semakin banyak anak muda menggunakan 

internet, ke depan semakin banyak anak di bawah usia sepuluh tahun yang juga gandrung mengakses 

internet. Mereka disebut generasi Y atau digital natif yang sejak balita banyak bersentuhan dengan 

teknologi digital sehingga tidak akrab dengan media cetak. Tantangan terbesar bagi para orang tua 

adalah mengajak mereka membaca suratkabar atau media cetak yang lain. Selain sudah kecanduan 

nonton televisi, ke depan mereka akan juga semakin gandrung atau berakrab-akrab dengan internet 

atau berbagai jenis media sosial seperti Facebook dan Twitter. Itulah yang menyebabkan terjadinya 

perubahan cara membaca dari analog menuju digital, perkembangan teknologi dan merubah 

perekonomian dunia serta budaya dan masyarakat. 

Untuk menghadapi ketatnya persaingan media, media cetak dan online harus saling bersinergi. 

Pada era konvergensi media saat ini. Perusahaan penerbit suratkabar tak bisa hanya mengandalkan satu 

media. Misal, hanya koran atau sebatas pada media online. Cetak dan online, harus kedua-duanya. 

Boleh juga menggabungkannya dengan elektronik (http://m.republika.co.id/berita/koran/news-

update/14/02/09/n0ovb4-tantangan-media-cetak-pada-era-digital). 

Media cetak perlu mengubah cara penyajian berita. Berita tidak lagi disuguhkan dengan bahasa 

kaku, tetapi dibuat dengan bercerita. Berita di media cetak harus menginformasikan duduk perkara dan 

ditulis komprehensif. Kemajuan teknologi membuat oplah menurun. Namun, hal itu tidak menjadi 

indikator media cetak akan mati. Masih banyak negara yang media cetaknya berkembang, seperti 

Tiongkok, India, dan negara-negara di Timur Tengah (Kompas, 3/9/15). 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana refleksi 

pembaca suratkabar di era digital dan tantangannya bagi industri media cetak. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan tentang refleksi pembaca suratkabar di era digital dan tantangannya bagi 

industri media cetak. 

 

TINJAUAN TEORI 

Budaya Digital Menggeser Budaya Baca  

Budaya digital dapat dianggap sebagai budaya teks yang berkesinambungan. Pernyataan ini 

khususnya didukung oleh kemampuan media digital dalam menunjang fleksibilitas materi media, yang 

http://m.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/02/09/n0ovb4-tantangan-media-cetak-pada-era-digital
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memungkinkan pengguna dan produser media untuk menambah atau mengubah teks tersebut dengan 

mudah dan juga memberikan mereka wewenang lebih untuk mengontrol dan berkreatifitas dengan teks 

tersebut. Akibatnya, teks dapat difabrikasi dan direproduksi secara terus menerus dengan kombinasi 

yang beranekaragam, bahkan dalam bentuk yang tidak dapat langsung ditentukan sebelumnya oleh 

pencipta teknologi digital itu sendiri (Marshall, 2004:24). 

Dalam era media digital sekarang ini, keterbukaan tampak lebih nyata dengan proses digitalisasi 

dimana media memiliki kemampuan untuk mengganti dan mengubah muatannya dan menyebarkannya 

melalui media platform yang berbeda (Butler, 2002:63). Oleh sebab itu, ketika media tradisional hanya 

memungkinkan pengguna untuk mengonsumsi media sebagaimana muatan tersebut ditampilkan oleh 

produser media, digital media mengajak pengguna untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan 

pengalaman mengkonsumsi media mereka masing-masing. 

Budaya baca yang masih belum memasyarakat kini menipis lantaran hadirmya media baru yang 

mengedepankan visualisasi. Selain itu kecepatan dan kemudahan masyarakat untuk mengakses sumber 

informasi telah membuat kondisi media cetak jika dilihat dari oplahnya mengalami tren menurun. 

Namun di sisi lain, ada sesuatu yang dimiliki oleh media cetak tetapi tidak dimiliki oleh media baru, yaitu 

roh. Roh yang ada di dalam media cetak adalah keinginan masyarakat untuk selalu mencari dan 

membacanya di manapun mereka berada (Sugiya, 2012:137). 

Interaksi yang dimungkinkan oleh budaya digital telah mengubah pengalaman pengguna dalam 

mengonsumsi media karena saat ini mereka dapat terlibat langsung dalam proses produksi teks media 

tersebut (Marshall, 2004:25). Walaupun kemampuan memilih cara mengonsumsi media tidak hanya 

ditemukan pada budaya digital, media digital telah membuat pengalaman interaksi ini menjadi semakin 

sering dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. 

 

Suratkabar dan Tantangannya dalam Industri Media Massa 

Suratkabar adalah media komunikasi yang cukup tua dalam peradaban manusia, setelah buku 

dan kitab suci. Suratkabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan jenis media 

massa lainnya. Ide suratkabar sendiri sudah setua zaman Romawi kuno di mana setiap harinya, kejadian 

sehari-hari diterbitkan dalam bentuk gulungan yang disebut dengan “Acta Diurna”, yang terjemahan 

bebasnya adalah “Kegiatan Hari”. Kemudian setelah Gutenberg menemukan mesin cetak di abad 

kelimabelas, maka buku-buku pun mulai diterbitkan di Perancis dan Inggris, begitu pula halnya dengan 

suratkabar. Suratkabar atau Koran (dari bahasa Belanda “Krant”, dari bahasa Perancis “Courant”) atau 

suratkabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas 

koran karena biayanya rendah. 



Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dalam dua dasa warsa 

terakhir telah mengubah secara drastis paradigma banyak orang dalam memandang berbagai sisi 

kehidupan. Ditinjau dari sisi bisnis media, konvergensi teknologi dan komunikasi telah menghasilkan 

suatu produk yaitu internet, yang memberikan sebuah dunia dengan pilihan tanpa batas menunggu 

untuk dieksplorasi dan dieksploitasi. Bagaimanapun industri media harus siap dan mau berubah untuk 

mempertahankan intensitas aktivitas ekonomi media. Beberapa tantangan ke depan si industri media 

sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain kesiapan 

menghadapi perubahan teknologi, perubahan budaya masyarakat, dan penerapan kode etik para pelaku 

bisnis media (Noor, 2010:309). 

Selain menjadi sebuah tantangan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat 

dilihat sebagai sebuah peluang bisnis dan akan memperbesar kapasitas industri media. Sebab dampak 

dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah makin banyaknya masyarakat yang 

menggunakan produk teknologi tersebut. Secara umum, hal ini mengindikasikan adanya prospek 

industri media yang semakin besar. Kemajuan teknologi juga diniliai dapat meningkatkan kinerja 

ekonomi perusahaan. Teknologi yang pada hakikatnya ada untuk mempermudah aktivitas manusia akan 

membuat industri media mendapatkan efisiensi biaya, waktu, dan proses komunikasi sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas ekonomi. Melalui teknologi pula, makin terbuka akses ke sumber informasi 

dan pengetahuan dari berbagai penjuru yang dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan kemampuan 

kompetisi perusahaan (Noor, 2010:314). 

Media cetak mengalami transformasi dramatis dan masa depannya seolah-olah di tepi jurang. 

Hal ini dipicu oleh makin populernya media baru, online, dan kukuhnya generasi digital. Tugas dan 

tantangan media cetak adalah memperluas kehadirannya ke ranah media baru, sambil terus mengawal 

akurasi, kredibilitas, dan kepercayaan yang selama ini menjadi ciri khas media cetak (Sugiya, 2012:117). 

 

Mediamorfosis Sebagai Stimulan Bagi Media Konvensional 

 Mediamorfosis adalah transformasi media komunikasi yang biasanya ditimbulkan oleh hubungan 

timbal balik yang rumit antara kebutuhan yang dirasakan, tekanan persaingan dan politik, serta sebagai 

inovasi sosial dan teknologi (Fidler, 2003). Mediamorfosis bukan hanya sekedar cara berpikir tentang 

evolusi teknologi media komunikasi, namun mediamorfosis mendorong kita untuk memahami semua 

bentuk sebagai bagian dari sebuah sistem yang saling terkait dan mencatat berbagai kesamaan dan 

hubungan yang ada antara bentuk-bentuk yang muncul pada masa lalu, masa sekarang, dan yang 

sedang dalam proses kemunculannya. Dengan mempelajari sistem komunikasi secara menyeluruh, kita 

akan menemukan bahwa media tidak muncul begitu lama. Ketika bentuk-bentuk media komunikasi yang 



lebih baru muncul, bentuk-bentuk terdahulu biasanya tidak mati, terus berkembang dan beradaptasi 

(Fidler, 2003). 

 Dalam mediamorfosis, bentuk-bentuk media komunikasi yang ada harus berubah dalam 

menanggapi kemunculan medium baru. Dalam era sekarang ini hanya ada dua pilihan yang sama-sama 

ekstrem. Change or Die! Berubah atau Mati! Sebagai sebuah strategi untuk mempertahankan diri, 

prinsip mediamorfosis memiliki tiga konsep utama, yaitu koevolusi, konvergensi, dan kompleksitas. 

Koevolusi, sudah menjadi norma, bahwa setiap kali muncul dan berkembang bentuk baru memengaruhi 

bentu yang lain juga. Teknologi komunikasi yang ada sekarang tidak akan mungkin terwujud jika setiap 

kelahiran medium baru terjadi bersamaan dengan kematian medium terdahulu. Bentuk-bentuk media 

mempunyai siklus kehidupan dan akhirnya benar-benar punah, namun sebagian besar sifat dasarnya 

akan selalu menjadi bagian dari sistem. Bentuk-bentuk khusus media, sama halnya dengan spesies, 

mempunyai siklus kehidupan dan akhirnya benar-benar punah. Namun, sebagian besar sifat dasarnya 

adalah selalu tetap menjadi bagian dari sistem. Sejak kelahiran bahasa tulis, berbagai bentuk media 

terus berkoevolusi dalam tiga jalur yang berbeda, yang disebut dengan domain. Kehadiran domain-

domain ini telah menurunkan serangkaian sifat dasar media yang bersifat spesifik dan masih relative 

stabil selama hampir enam millennium. Konvergensi, hadirnya berbagai macam teknologi dan bentuk 

media secara bersamaan. CD-ROM merupakan perpaduan teks dan potongan-potongan gambar dengan 

klip-klip audio dan video. Nicholas Negroponte diyakini sebagai orang pertama yang mengakui 

konvergensi industri media dan teknologi digital pada akhirnya akan mengarah pada bentuk-bentuk 

yang dikenal sebagai komunikasi multimedia. Media campuran atau multimedia ini didefinisikan sebagai 

medium yang mengintegrasikan dua bentuk komunikasi atau lebih. Kompleksitas, persoalan konvergensi 

tidak jauh dari persoalan perubahan yang sering kali membawa situasi dalam keadaan kacau atau chaos. 

Untuk diketahui, chaos adalah komponen penting dalam perubahan. Tanpa chaos, alam semesta tidak 

mungkin menjadi tempat kematian dan kehidupan. Sebab dari kondisi chaos lahir gagasan-gagasan baru 

yang mentransformasikan dan menghidupkan sistem-sistem (Fidler, 2003:36). 

 Industri media khususnya suratkabar, harus melakukan perubahan jika tidak ingin terpinggirkan. 

Salah satunya adalah perubahan strategi harus dilakukan agar suratkabar dapat tetap eksis. Suratkabar 

harus mampu mendefinisikan dirinya dari mediumnya. Suratkabar tidak boleh hanya sekedar kertas. 

Kekuatan dan nilainya tidak hanya datang pada kontrol konten dan distribusinya. 

 

METODE PENELITIAN 

 Pendekatan Kualitatif dan Metode Deskriptif 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu sebuah proses 

penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan 



gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci, dan 

disusun dalam sebuah latar ilmiah (Creswell, 2010). Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian 

dengan beragam metode yang mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subjek 

kajiannya. Artinya, para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda dalam konteks alaminya, yang 

berupaya untuk memahami dan menafsirkan fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia 

kepadanya (Denzin, 2009). Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

subyek penelitian. Metode deskriptif diwujudkan dengan penggambaran secara mendalam tentang 

situasi dan proses yang diteliti. Karena sifat penelitiannya seperti ini, maka penelitian kualitatif tidak 

berusaha untuk menguji hipotesis. 

 

Objek dan Subjek Penelitian 

 Objek yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pembaca suratkabar dan majalah, 

serta pengguna media online. Jumlah informan keseluruhan adalah lima orang yang terdiri dari: satu 

orang yang berprofesi sebagai editor majalah, satu orang yang berprofesi sebagai praktisi Public 

Relations stasiun televisi nasional, tiga orang pembaca suratkabar dan pengguna media online yang 

semuanya berprofesi sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi pada dua perguruan tinggi swasta 

Jakarta. Semua informan ini dilihat dapat mewakili apa yang ingin diteliti serta semuanya dipilih 

berdasarkan pada konteks yang peneliti ingin bahas dalam penelitian ini. Sedangkan subjek penelitian ini 

adalah pola konsumsi terhadap media massa. 

 

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

referensi berupa studi pustaka, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah 

mengorganisasi data sehingga hasil olahannya nanti dapat dianalisis. Pengolahan data kualitatif ada 

empat tahapan, yaitu: mentranskripsi data, mengorganisasi data, membaca kembali data, dan 

mengkategorisasi data.  

 

Teknik Analisis Data 

Terdapat tiga alur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan 



sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, 

permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Setelah data direduksi 

kemudian data disajikan. Biasanya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Langkah yang terakhir dalam menganalisis data 

adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

berada di lapangan. 

 

PEMBAHASAN 

Peneliti mewawancarai beberapa informan terkait dengan media massa apa yang mereka 

gunakan untuk memperoleh informasi dan alasan apa yang memengaruhinya, serta bagaimana cara 

mereka mengonsumsi media tersebut. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan pertama, 

yaitu Bpk. Cepi Setiadi selaku editor majalah Petromindo. Petromindo adalah majalah yang isinya 

seputar minyak, gas, dan energi. Sebagai seorang editor majalah, penting baginya untuk membaca 

suratkabar dan majalah agar dapat mengetahui isu yang sedang menjadi perhatian banyak orang. 

Suratkabar menjadi media massa yang prioritas untuk dibaca, karena menurutnya medium ini memiliki 

informasi yang lengkap dan mendalam. Tidak hanya suratkabar, kadangkala media online juga diakses 

guna mendapatkan berita secara cepat dan untuk melengkapi informasi yang akan dia berikan kepada 

pembaca majalahnya. Adapun keunggulan media online dalam hal ini adalah memberikan informasi 

secara cepat, dapat diakses kapan dan di mana saja. Dalam sehari, sekitar tiga sampai lima suratkabar 

yang dibaca. Pengalamannya dalam dunia jurnalistik membawa informan ini memahami tentang 

perkembangan media massa di tanah air. Baginya, meskipun media online banyak bermunculan tetapi 

pembaca suratkabar masih tetap ada. Hanya saja jumlahnya tidak sebanyak lima atau sepuluh tahun 

lalu. Perkembangan dalam industri media massa menghasilkan konvergensi media. Sebagai 

implementasinya, media cetak melakukan antisipasi dengan kebijakan penerbitan dua versi, yaitu media 

cetak dan online. Penerbitan media online umumnya lebih bersifat reaktif untuk menyaingi kecepatan 

pemberitaan media online yang memang secara sadar menjadikan dirinya sebagai situs berita. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan yang kedua, yaitu Sdr. Murtiadi 

selaku Public Relations Officer TVOne. Dia mengatakan bahwa membaca suratkabar atau media cetak 

bagi seorang praktisi PR adalah wajib untuk memperoleh informasi atau berita terkini. Hal ini perlu 

dilakukan karena TVOne adalah salah satu stasiun televisi swasta nasional yang menyajikan berita. 

Menurutnya suratkabar dapat menjadi referensi utama untuk dijadikan sumber informasi. Alasannya, 

suratkabar secara lengkap menyajikan informasi atau berita terkait dengan fenomena yang sedang 



terjadi. Tugas seorang Public Relations Officer adalah mengikuti perkembangan isu yang ada saat ini, 

dan yang paling penting adalah agar citra perusahaan terjaga dengan baik. Hubungan antara Public 

Relations Officer dengan media massa tidak dapat dipisahkan. Terjadi simbiosis mutualisme antara 

keduanya, yakni Public Relations atau perusahaan membutuhkan media massa untuk kegiatan publikasi. 

Sedangkan media massa membutuhkan perusahaan untuk memperoleh informasi atau berita. Adapun 

suratkabar yang dibaca oleh informan ini antara lain Kompas, Media Indonesia, dan SINDO. Tidak hanya 

suratkabar, media online juga dijadikan referensi untuk memperoleh berita. Walaupun dia mewakili 

institusi media massa (televisi), dia mengakui bahwa televisi masih memiliki kekurangan dalam 

menyampaikan informasi kepada khalayak. Televisi telah memengaruhi minat khalayak dalam 

mengonsumsi media massa. Berkembangnya lembaga penyiaran televisi dan radio membentuk perilaku 

tersendiri terhadap khalayaknya untuk menangkap pesan dalam bentuk audio maupun audio-visual. 

Sedangkan suratkabar hanya berbentuk visual dan statis, yang tentu saja lama-kelamaan dianggap 

membosankan. 

 Selain wawancarai dua praktisi dalam bidang media massa, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan informan yang ketiga, yaitu Sdri. Laurensia Hadinata yang berprofesi sebagai mahasiswa 

Universitas Bunda Mulia jurusan Public Relations. Sampai saat ini, media massa yang masih dia baca 

adalah majalah. Majalah adalah media massa yang paling diminati karena menarik dan sangat 

menghibur. Dalam sebulan, dia membacanya sebanyak empat kali dan tidak mengalami kesulitan untuk 

memperoleh media ini. Meskipun sekarang banyak bermunculan media-media online, tak merubah 

konsistensinya untuk tetap membaca majalah. Menurutnya, ada sensasi tersendiri dalam membaca 

media cetak ini. Dia menjadikan majalah bukan untuk memperoleh berita, namun menjadikan majalah 

sebagai media hiburan semata. Adapun konten yang biasanya dibaca adalah seputar fashion, life style, 

entertainment, dan kuliner. Berbeda dengan kedua informan sebelumnya yang justru membaca media 

cetak untuk mendapatkan berita dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan energi. 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan yang keempat, yaitu Sdri. Firda 

yang juga tercatat sebagai mahasiswa Universitas Bunda Mulia jurusan Public Relations. Informan ini 

sangat gemar berselancar di internet, sehingga tak heran apabila gadget menjadi medium yang sangat 

dia butuhkan setiap hari. Berbeda dengan informan-informan sebelumnya yang lebih banyak 

menghabiskan waktunya untuk membaca suratkabar dan majalah, informan ini justru lebih sering 

mengakses media online untuk memperoleh informasi. Adapun media online yang diakses adalah 

Detik.com. Alasannya karena media online sangat mudah diakses. Hanya bermodal gadget dan koneksi 

internet saja, media massa ini dapat digunakan kapan dan di mana saja guna mendapatkan informasi. 

Selain menjadi mahasiswa, informan ini juga berprofesi sebagai seorang petugas Marketing Officer. 

Mobilitasnya yang tinggi sebagai seorang Marketing Officer menjadi alasan mengapa media online-lah 



yang kerap dia gunakan. Melalui internet, informasi lebih cepat didapat dibandingkan dengan media 

cetak. Hanya saja, informasi yang diterima melalui media tersebut tidak semuanya sesuai dengan 

kebutuhannya. Bahkan kadang-kadang, perlu berjam-jam sampai berhari-hari mencari informasi yang 

berkualitas sesuai dengan kebutuhan. 

 Kemudian informan yang terakhir yang peneliti wawancarai ialah Sdri. Yuliana Olivia selaku 

mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Membaca suratkabar sudah 

biasa dia lakukan sejak remaja. Kebiasaan ini pula yang dilakukan oleh anggota keluarganya yang lain. 

Hal yang menarik di sini adalah ketika orang-orang seusianya lebih menyukai internet untuk 

memperoleh informasi, dia justru mempertahankan konsistensinya untuk tetap membaca suratkabar. 

Alasannya adalah karena media cetak memberikan informasi secara lengkap dan mendalam. Sedangkan 

media online hanya mengandalkan kecepatan dalam penyampaian informasi saja. Menurutnya 

suratkabar seperti Kompas dan beberapa media ternama lainnya yang memiliki reputasi baik dianggap 

layak untuk dijadikan sumber informasi. Namun perlu diingat, yang terpenting sebenarnya bukan pada 

bentuk medianya tetapi kontennya. Konten harus berisi informasi yang faktual, objektif atau tidak 

memihak, memiliki nilai manfaat bagi banyak orang, dan jujur. 

Sedangkan menurut pengamatan peneliti, bergesernya tren dalam mengonsumsi media massa 

adalah karena berkembangnya media massa itu sendiri. Berkembangnya teknologi informasi dan 

komunikasi membawa pengaruh besar bagi industri media massa maupun khalayaknya. Media massa 

pada hakikatnya telah benar-benar memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertingkah laku 

manusia itu sendiri. Kondisi tersebut diamini oleh Marshall McLuhan, yang menyatakan bahwa 

penemuan dan perkembangan teknologi komunikasi itulah yang sebenarnya yang merubah kebudayaan 

manusia. 

McLuhan berpikir bahwa budaya kita dibentuk oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. Paling 

tidak ada beberapa tahapan, yaitu: Pertama, penemuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan 

perubahan budaya; Kedua, perubahan di dalam jenis-jenis komunikasi akhirnya membentuk kehidupan 

manusia; Ketiga, sebagaimana yang dikatakan McLuhan “kita membentuk peralatan untuk 

berkomunikasi, dan akhirnya peralatan untuk berkomunikasi yang kita gunakan itu akhirnya membentuk 

dan memengaruhi kehidupan kita sendiri” (Nurudin, 2012). McLuhan juga menyebutkan bahwa media 

massa adalah eksistensi atau perpanjangan dari inderawi manusia (extention of man). Media tidak 

hanya memperpanjang jangkauan kita terhadap suatu tempat, peristiwa, informasi, tapi juga 

menjadikan hidup kita lebih efisien. Lebih dari itu media juga membantu kita dalam menafsirkan tentang 

kehidupan kita. Barangkali itulah alasannya mengapa saat ini pengguna internet lebih mendominasi 

daripada pengguna media konvensional, dalam hal ini adalah suratkabar dan majalah. 

 



DISKUSI 

Di bawah ini adalah tebaran jumlah pengguna media massa di Indonesia pada tahun 2014. Dapat 

dilihat bahwa televisi masih mendominasi sebagai media massa yang paling banyak digunakan. Disusul 

dengan internet di urutan keduanya. Jumlah pengguna media elektronik (radio dan televisi) juga 

mengalahkan jumlah pembaca suratkabar, tabloid, dan majalah. Artinya, jumlah pembaca media cetak 

paling sedikit dibandingkan pengguna media massa lainnya. 

 

Diagram Pengguna Media Massa di Indonesia 

(Sumber: Nielsen, 2014) 

Media cetak, elektronik, dan online saling menampilkan informasi teraktual dan mendalam untuk 

menarik perhatian publik. Tentu saja persaingan seperti ini akan mengancam keberadaan media cetak. 

Bukan hanya media cetak yang merasa terancam, media elektronik pun merasakan hal yang sama. 

Media online memiliki kekhasan tersendiri, yaitu menyampaikan berita secara cepat dan singkat. Di sisi 

lain, terdapat kekurangan dari media online yakni media ini mengutamakan kecepatan dengan format 

yang beragam baik teks, gambar, suara hingga video serta berupa media interaktif, akan tetapi 

konsekuensi dari kecepatannya membuat kedalaman informasinya terbatas, syarat-syarat penulisan 

jurnalistik seperti cover both side, melakukan proses editing yang panjang serta melakukan pengecekan 

ulang tidak dilakukan. Sedangkan koran atau suratkabar menyampaikan berita yang lebih kontekstual 

untuk pembacanya. Media ini menawarkan kedalaman informasi, fakta dan sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan, kenyamanan dalam membaca serta menjual informasi bertema lokal dan 

spesifik. Akan tetapi koran juga memiliki celah yang bisa diisi oleh internet, seperti peristiwa yang terjadi 

hari ini baru dapat diketahui besok, audiens harus membayar biaya cetak dan kertas, isi hanya terbatas 

tulisan dan gambar serta tidak memungkinkan untuk melakukan feedback secara langsung kepada 

redaksi atau koran yang bersangkutan. Meskipun demikian, koran masih berpeluang tinggi selama masih 

ada audiens yang menginginkan media yang dapat menyediakan informasi mendalam dan terpercaya 

serta kenyamanan dalam membaca teks (http://komunikasicarasaya.blogspot.com/2014/11/konstelasi-

bisnis-media-cetak-koran-di.html). 



Meskipun sudah ketinggalan zaman, keistimewaan media cetak adalah ketika terjadi sebuah 

peristiwa, media ini akan mencoba menyampaikan secara rinci, mulai dari awal kejadian, penyebab, 

hingga langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi peristiwa itu. Selain itu, bila media cetak 

mempunyai segmentasi khusus seperti Republika pembacanya rata-rata komunitas Muslim dan Bisnis 

Indonesia yang pembacanya rata-rata kalangan pebisnis. Dengan segmentasi seperti itu, media cetak 

tersebut akan terus dinantikan masyarakat karena mereka akan mendapatkan wawasan yang lebih luas 

dan mendalam tentang sebuah masalah. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari informan pertama, kedua, dan kelima dalam 

penelitian ini. Mereka membaca suratkabar dan majalah dengan alasan berita yang disajikan lengkap 

dan mendalam. Tidak seperti media online yang hanya menyampaikan berita secara cepat dan singkat 

saja. Namun justru sekarang ini masyarakat lebih senang menggunakan media online dibanding cetak, 

sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tren dalam mengonsumsi media massa. Seperti yang 

disampaikan oleh informan yang ketiga dalam penelitian ini. Alasan dia menggunakan media online 

dikarenakan lebih cepat. Maksud cepat di sini adalah karena kita bisa mencarinya di mesin mencari 

(search engine) atau di direktori portal media tersebut. Dalam mengakses media online, pembaca bisa 

lebih fokus dikarenakan pembaca sendirilah yang aktif dalam mencari maupun membacanya. Internet 

merupakan media yang berbasis one stop service dalam menyediakan informasi. Semua informasi yang 

dibutuhkan tersedia di sini. Teknologi ini berdampak pada menurunnya ketertarikan masyarakat 

terhadap media yang lain. Contohnya, sekarang untuk mendapatkan suratkabar atau majalah pembaca 

harus membelinya terlebih dahulu di loper koran, sehingga menjadi penghambat bagi pembaca untuk 

memperolehnya. Sedangkan untuk mengakses internet, pengguna bisa melakukannya melalui gadget 

(ponsel, tablet, netbook) masing-masing. Cukup bermodalkan layanan internet saja, fasilitas ini sudah 

bisa digunakan. Apalagi setiap provider berlomba-lomba memberikan tarif internet murah dengan 

kecepatan tinggi. Tak hanya itu, internet juga dapat dinikmati di titik-titik yang tersedia seperti di kafe 

atau restoran, hotel, kampus, mal, bahkan tempat-tempat umum. Pengelola merasa bahwa internet 

merupakan kebutuhan bagi masyarakat di era digital ini. 

Masyarakat Indonesia saat ini merupakan masyarakat informasi yang menghabiskan sebagian 

besar waktunya dengan media komunikasi dan menggunakan teknologi informasi seperti ponsel dan 

komputer. Masyarakat Informasi yang berbasis data digital pada gilirannya akan mudah melakukan 

pertukaran data informasi karena saat ini, untuk berhubungan tidak diperlukan lagi saluran yang 

berbeda-beda untuk berkomunikasi. 

 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa jumlah pengguna 

media massa di Indonesia didominasi oleh televisi. Disusul dengan internet di urutan keduanya. 

Sedangkan pembaca suratkabar, tabloid, dan majalah lebih sedikit dibanding pengguna media elektronik 

dan online. Artinya, jumlah pembaca media cetak paling sedikit dibandingkan pengguna media massa 

lainnya. Meski menjadi ancaman bagi media cetak karena menurunnya jumlah pembaca, tetapi media 

cetak tetap optimis memiliki pasarnya sendiri. Maka yang perlu dilihat adalah adanya peluang terhadap 

keberadaan konvergensi media. Media cetak melakukan penerbitan dua versi, yaitu dalam bentuk cetak 

dan online. Penerbitan dalam bentuk online umumnya lebih bersifat reaktif untuk menyaingi kecepatan 

pemberitaan media online yang memang secara sadar menjadikan dirinya sebagai situs berita. 

Tidak semua kebutuhan informasi terpenuhi melalui televisi dan media online. Kekurangan 

media online di antaranya adalah membuat kedalaman informasinya terbatas, syarat-syarat penulisan 

jurnalistik seperti cover both side, melakukan proses editing yang panjang serta melakukan pengecekan 

ulang tidak dilakukan. Sebagian orang masih terdorong membaca media cetak dengan harapan dapat 

menggali informasi lebih mendalam. Namun, media tradisional seperti suratkabar dan majalah memaksa 

pengguna untuk menikmati teks media tersebut satu persatu dari awal sampai akhir, peristiwa yang 

terjadi hari ini baru dapat diketahui besok, audiens harus membayar biaya cetak dan kertas, isi hanya 

terbatas tulisan dan gambar serta tidak memungkinkan untuk melakukan feedback secara langsung 

kepada redaksi atau suratkabar yang bersangkutan.  

Bicara tentang media dan pola mengonsumsinya, semua kembali lagi pada kebutuhan audiens 

untuk menggunakannya. Penemuan dan perkembangan teknologi komunikasi itulah yang sebenarnya 

yang merubah kebudayaan manusia. Bisa saja dikatakan bahwa keberadaan teknologi dapat 

memengaruhi minat masyarakat terhadap suratkabar, tetapi faktanya tidak semua masyarakat melek 

internet dan tidak semua wilayah dapat menjangkau internet. 
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