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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi massa (mass comunication) bukanlah komunikasi 

dengan massa yang banyak seperti pidato, kampanye, dan lainnya. Namun 

komunikasi massa disini yaitu komunikasi menggunakan media massa, 

baik itu menggunakan media cetak, media elektronik, atau media online. 

Komunikasi massa mempunyai cakupan yang sangat luas karena dari 

media cetak akan dibagi dan dipilah sesuai dengan karakteristiknya seperti 

surat kabar, majalah, bulletin dan lainnya. Begitu pula dengan media 

elektronik yang akan dibagi menjadi radio dan televisi, kemudian media 

online. 

Manusia dan media tidak bisa dipisahkan. Manusia di era sekarang 

ini dikelilingi media dan pesan-pesan media setiap harinya. Media begitu 

memenuhi kehidupan manusia sehari-hari yang bahkan sering tidak 

disadari akan kehadirannya. Media memberikan informasi, menghibur, 

memberikan kesenangan juga mengganggu membuat manusia tidak 

nyaman. Media menggerakan emosi, menantang intelektualitas, dan 

menghina intelegensi manusia. Media sering menurunkan derajat manusia 

sebagai komoditas dagang belaka kepada para penawar tertinggi. Media 

membantu menegaskan manusia, media membentuk realitas manusia. 
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Begitu cepatnya perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini 

membuat penyebaran informasi dari media tradisional ke media digital 

membawa perubahan sosial yang sangat besar dalam kehidupan manusia. 

Media adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesannya kepada penerimnya. Media bergantung pada 

bagaimana jenis pesan yang akan disampaikan kepada sang penerima, 

apakah melalui saluran verbal atau saluran non-verbal (Dedy,2008:70). 

Media sebagai sumber informasi dan pentransferan budaya memberikan 

banyak kontribusi kepada seluruh subsistem masyarakat yang 

berbeda,seperti pengetahuan umum dan budaya baru. Dalam era 

globalisasi dan dinamis sekarang ini, informasi adalah kebutuhan utama 

untuk menyokong aktivitas masyarakat dalam berbagai sector seperti 

bisnis, budaya, pendidikan, teknologi, dan hiburan.  

Media massa merupakan sarana penting dimana masyarakat 

mendapatkan banyak informasi disana, dan dimana zaman serba praktis 

dan cepat ini media sosial didalam internet dipakai sebagai salah satu 

alternatif masyarakat Indonesia dalam mendapatkan informasi dan hiburan 

tentu saja. Hal ini dibuktikan dengan muculnya media – media baru yang 

dulunya tidak ada. Media baru atau biasa disebut New Media adalah suatu 

alat ukur sebagai sarana komunikasi yang dimana saling berinteraksi, 

berpendapat, bertukar informasi, mengetahui berita yang melalui saluran 

jaringan internet serta informasinya selalu terbaru secara kilat dan juga 

lebih efisien dan ringkas memberikan informasi kepada pembaca/khalayak 
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(Cahyo,2013). Masyarakat menganggap informasi tidak lagi mejadi 

sebuah kebutuhan sekunder. Itulah mengapa media massa harusnya 

menjadi sarana baik bagi masyarakat tentang bagaimana rasa optimisme 

terhadap negeri ini dibangun da dibentuk  oleh masyarakat Indonesia.  

Di Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan urutan ke 8 dari 

10 negara dengan populasi pengguna internet paling aktif.  Sebanyak 

38juta masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet, dari jumlah 

keseluruhan penduduk 210juta jiwa. Bisa dibayangkan sebanyak 15% 

penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif internet. Untuk informasi 

yang paling sering dicari di internet, masyarakat internet Indonesia 

kebanyakan mencari berita (54,2%), hiburan (16,3%), film (10,2%), 

olahraga (8,7%), dan musik (8,5%). Sisanya antara lain berita politik 

(7,4%), sinetron (6%), berita seleb (5,5%), gosip (5,2%), dan konten 

pendidikan (5%). (sumber: id.techinasia.com) 

Pertumbuhan media massa dan perkembangan dunia media sosial 

ini terlihat dari banyaknya New Media yang ada sekarang ini, baik dari 

dalam maupun luar negeri. Dengan semakin banyaknya New Media yang 

hadir tentu saja semakin beragam informasi yang bisa didapat. Dalam 

memenuhi kebutuhannya akan informasi, masyarakat pastinya selektif 

dalam memilih informasi yang tersedia. Masyarakat bukan lagi menjadi 

pengguna pasif akan hadirnya banyak informasi baru. Apalagi saat ini 

banyak sekali informasi-infomasi yang mengandung unsur politik dimana 
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saling beradu antar kubu politik satu dengan yang lainnya dengan 

pemberitaan yang saling menjatuhkan karena kekuasaan pemilik Media. 

Karena kemudahan inilah banyak masyarakat Indonesia 

menggunakan akses internet ini untuk memperoleh informasi. Membuat 

account public atau pribadi di media social untuk kepentingan pribadi atau 

umum salah satunya website. Website atau situs juga dapat diartikan 

sebagai kumpulan halaman yangmenampilkan informasi data teks, data 

gambar diam atau gerak, data animasi, suara,video dan atau gabungan dari 

semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamisyang membentuk satu 

rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Meskipun 

jarang orang yang mengenal website dibandingkan media sosial lainnya 

seperti facebook dan twitter yang lebih terkenal itu. Banyak orang mengira 

bahwa website dan blog merupakan media social yang sama, padahal 

banyak beberapa perbedaan di antara media social tersebut. Suatu blog 

bisa termasuk website, namun website tidaklah bisa dikatakan sebagai 

blog. 

Akan tetapi dari sekian banyak New Media yang saling berebut 

memberikan informasi dan berita kepada masyarakat Indonesia ini, sedikit 

sekali yang dapat membahas penuh tentang perkembangan bangsa dengan 

permasalahan yang dimiliki. Media massa terlalu asyik menyoroti 

keburukan-keburukan atau negativism yang ada di Indonesia daripada 

prestasi dan kemajuan apa saja yang sudah di dapatkan di Negara 
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Indonesia ini. Korupsi , perebutan kursi dalam pemerintahan, dan masalah 

didalam petinggi Negara selalu menjadi Headline dari setiap informasi 

yang diberikan. Setiap harinya masyarakat Indonesia disuguhi berita 

tentang korupsi, narkoba, masalah didalam anggotan dewan dan provokatif 

lainnya. Hal tersebut dapat berakibat pada rasa optimisme masyarakat 

Indonesia terhadap negaranya ini menurun, rakyat seperti merasa 

kehilangan kepercayaan terhadap Negara Indonesia.  

Seakan itu semua membuat masyarakatnya telah kehilangan 

optimisme dan lebih bersikap pesimistis hal ini ditunjukan dengan dialog-

dialog yang disiarkan melalui siaran televise radio, headline berita dimana-

mana yang berskala nasional dengan menyebut bahwasanya Indonesia 

merupakan Negara salah urus, selain itu malah dijalanan ibukota Jakarta 

terpampang sepanduk besar yang bertuliskan Negara outopired atau 

Negara salah urus. Sikap seperti ini merupakan sebuah sikap pesimistis 

dan menganggap bahwasanya Negara ini sulit untuk maju dan 

berkembang. 

Padalah sesungguhnya Negara Indonesia ini telah banyak 

mengalamai berbagai kemajuan di berbagai sektor, akan tetapi masyarakat 

seperti kurang Informasi akan hal itu. Salah satu contoh kemajuan dan hal 

positive yang sudah didapat oleh Indonesia antara lain yang baru-baru ini 

Indonesia memenangkan penghargaan The Best National Costume 

mengalahkan 72 negara lain dalam ajang pemilihan Miss International 

2014 yang digelar di Tokyo. Dari aspek ketahanan negara Indonesi sendiri 
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sudah memili Boat Anti peluru yang tentunya buatan Negeri sendiri. 

Dikutip dari merdeka.com (Sabtu, 8 November 2014) Kapal Boot Patroli 

anti peluru ini dibuat oleh Bay Industrial Indonesia yang berada di Ciujung 

Banten. Kapal jenis speed boat ini pun sudah dikenal di dunia 

internasional. Beberapa negara yang sudah memakai kapal boat ini antara 

lain Malaysia, Arab, Dubai dan Filipina.  

Dan sebenarnya masih banyak lagi informasi-informasi mengenai 

kemajuan yang sudah didapat negeri ini akan tetapi sepertinya media 

massa masih enggan untuk membaginya dengan masyarakat karena dinilai 

tidak mengandung nilai komersil. Kabar buruk seolah sudah menjadi 

sajian sehari-hari di berbagai media tanah air dewasa ini. Sadar atau tidak, 

makin hari masyarakat menjadi makin terbiasa dengan sistem penyajian 

berita negatif dalam porsi besar dan mendominasi. Berita-berita positif dan 

pencapaian yang membanggakan sebagai sebuah bangsa seringkali 

tertutupi. Atau jika tidak, porsi pemberitaannya sangat kecil. Nyaris tak 

mendapatkan tempat yang pantas.  

Ketika para ahli, komentator, dan media massa beramai-ramai 

mengulas kekurangan dan keburukan Indonesia, justru para ahli dan media 

di luar negeri begitu bersemangat dan optimis bahwa Indonesia akan 

menjadi negara yang besar. PriceWaterHouse & Coopers, Standard 

Chartered Bank, Goldman Sachs, dan institusi-institusi keuangan dunia 

yang lain bahkan menyebutkan bahwa Indonesia akan masuk dalam daftar 

10 negara dengan ekonomi terbesar dunia menjelang pertengahan abad ini. 
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Dan di dalam daftar negara-negara emerging market, saat ini Indonesia 

adalah negara yang paling ‘menarik’, bahkan lebih menarik dari negara 

yang selama ini menjadi tujuan investasi, yakni China dan India.(sumber: 

www.goodnewsfromindonesia.org) 

Website www.GoodNewsFromIndonesia.org atau biasa orang 

menyebutnya GNFI merupakan salah satu website yang selalu berusaha 

memberikina berita positivme dan optimisme terhadap bangsa Indonesia 

ini disaat media-media social lain lebih banyak memberikan informasi 

negativsme terhadap bangsa ini. Good News From Indonesia adalah 

sebuah situs berita, yang memiliki fondasi bahwa, “good news is good 

news”. Situs ini memuat seluruh kabar baik yang ada di Indonesia, dari 

berbagai area. Baik itu ekonomi, budaya, politik, sosial, lingkungan, dan 

berbagai macam berita baik yang ditorehkan oleh Bangsa Indonesia. Pada 

tahun 2008, founder GNFI, Akhyari Hananto dibantu oleh lebih dari 300 

relawan melakukan survey terhadap lebih dari 4.000 kalangan muda 

Indonesia mengenai masa depan Indonesia dan hasil yang didapat adalah 

bahwa mereka pesimis dengan masa depan Indonesia dikarenakan tidak 

pernah mendapatkan berita ataupun informasi positif dan membanggakan 

tentang Indonesia. Dan berawal dari survey itulah website atau situs ini 

didirikan oleh Akhyari Hananto di tahun 2009. Akhyari, yang biasa 

dipanggil Ary, merasa bahwa selama ini kabar baik dari Indonesia, seperti 

pretasi anak-anak Indonesia, prestasi para budayawan, dan hal-hal 

http://www.goodnewsfromindonesia.org/
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inspiratif lainnya tertutup oleh berita-berita negatif seperti korupsi, 

kejahatan, kekerasan dan lain sebagainya.  

Pada tahun 2009 hingga saat ini, sudah terkumpul lebih dari 2.850 

artikel berita baik mengenai Indonesia. Hal ini pula yang membuat social 

media GNFI, mendapat penghargaan sebagai The Most Influential 

Accounts versi Marketeers pada tahun 2011 (sumber: 

www.facebook.com/akhyaree). Twitter GNFI pun diikuti oleh orang-orang 

penting seperti para pemerintah, artis, musisi, public figures, pihak 

kementerian, pengusaha, aktivis social media, para CEO, perusahaan 

penerbangan, atlet, penulis, dosen, travelers, wartawan, blogger, opinion 

leader, dan masih banyak lagi. 

Saat ini website GNFI menduduki peringkat global 238.563 dan 

peringat 4.220 di Indonesia (sumber: alexa.com). Website GNFI 

mengalami kenaikan dalam situs pencarian sebanyak 22% selama tiga 

bulan terakhir dalam awal tahun 2015. Jumlah admin GNFI saat ini 

sebanyak 36 orang yang ikut menjalankan seluruh media online GNFI 

seperti instagram, website, facebook, twitter, youtube, google+, mindtalk 

dan deviantart,  dengan jumlah lebih dari 100 orang kontributor yang 

berasal dari dalam maupun luar Indonesia dan tidak terbatas pada profesi 

tertentu. Dan sejak bulan april 2015 tim GNFI memberikan konsep baru 

berupa fasilitas User-generated platform bagi seluruh pengunjung situs 

dengan register sendiri nantinya pengunjung akan langsung mendapatkan 

username/password, hal ini dilakukan agar pengunjung tidak hanya 
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mendapatkan atau membaca informasi yang ada melaikan dapat langsung 

mengkontribusikan artikel atau informasi apapun mengenai kemajuan dan 

hal-hal baik apa saja yang sudah dicapai oleh Bangsa Indonesia. Sehingga 

informasi yang diberikan lebih variatif dan meluas. 

GNFI ini sendiri memang terfokus untuk berita-berita baik yang 

ada di Indonesia yang mencakup semua aspek yang jarang diberitakan atau 

di informasikan di media-media yang ada. Sumber informasi yang 

didapatkan bias berupa dari media-media lain atau pengalaman pribadi 

dari si penulis. Target audiens yang dibidik merupakan anak-anak generasi 

muda, karena  dari generasi muda yang nanti akan membawa tongkat 

estafet bangsa yang harus dipersiapkan dari sekarang, untuk menjadi orang 

yang optimis dan penuh harap. Bukan mereka yang hanya tau keburukan 

bangsa, dan suka mencela negeri sendiri. Melainkan generai muda yang 

bangga akan indonesinya, bukan yang selalu membanding-bandingkan 

dengan Negara lain. Serta anak muda adalah kunci di era digital. Mereka 

bukan orang yang suka baca koran atau majalah, semua bisa mereka 

dapatkan dari sosmed. Dan mereka aktif sekali di dunia itu, sebuah market 

yang besar.  

Disaat setiap media lain terfokus pada topik berita yang hampir 

sama, website GNFI memberikan alternatif lain bagi khalayak untuk 

menikmati informasi lain. Penyajian informasi monoton dan hampir sama 

dapat membuat khalayak merasa jenuh dan bosan sehingga dapat 

menimbulkan intrepretasi yang buruk terhadap media. Seperti contohnya 



10 

 

pada kasus teoris dan bunuh diri di Sarinah Jakarta, hampir semua media 

menyajikan berita yang serupa mulai dari video amatir saling baku tembak 

antara polisi dan teorirs, serta foto-foto korban bom diri, padahal pada saat 

Indonesia memborong 3 penghargaan di ajang pariwisata United Nation 

World Tourism Organization (UNWTO) yang diselenggarakan PBB di 

Madrid, Spanyol. Indonesia memenangkan pariwisata Award in Innovation 

in Public Policy and Governance yang diwakili oleh Pemkab Banyuwangi 

dengan inovasi penggunaan sistem informasi dalam bidang kepariwisataan 

dan tata kelola. Innovation in Enterprises  yang diwakili oleh Garuda 

Indonesia dengan programnya yang bernama Bali Beach Clean Up. 

Innovation in Non-Governmental Organizations yang diwakili oleh 

yayasan Karang Lestari dengan program Coral Reef Reborn. (sumber : 

http://goodnewsfromindonesia.org) 

Audien/khalayak/pembaca sebenarnya bukanlah sosok yang pasif 

dalam memproduksi makna, mereka cenderung aktif dalam memproduksi 

makna. Media yang selalu menyajikan infromasi setiap harinya pasti 

memberikan makna yang berbeda-beda tiap individu. Termasuk juga Good 

News From Indonesia ini, pastinya setiap pembaca pasti akan memaknai 

secara berbeda fenomena tersebut. Bisa jadi mereka maknai bahwa 

informasi-informasi yang diberikan tentang Indonesia hanya untuk hiburan 

semata, namun bisa jadi pembaca memaknai secara berbeda. Terlebih lagi 

Good News From Indonesia ini memberikan informasi sebuah identitas 
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nasionalism untuk membangun rasa optimism terhadap bangsa kita yaitu 

Indonesia.  

Perkembangan Indonesia terutama di sektor pariwisata dan budaya 

cukup pesat. Banyak sekarang daerah – daerah di Indonesia berlomba 

mempromosikan tempat pariwisata masing-masing, setiap bagian daerah di 

Indonesia memiliki keragaman dan keunikan masing-masing dalam hal 

budaya serta alamnya. Banyak pariwisata dan budaya yang ada di 

Indonesia mendapatkan banyak pengakuan dan penghargaan dari dalam 

maupun luar negeri. Seperti beberapa waktu lalu Pariwisata Indonesia 

memborong banyak penghargaan yang diadakan PBB di Madrid, Spanyol 

awal tahun 2016 ini.  

Akan tetapi jarang sekali wisata alam dan budaya tersebut jarang di 

expose media membuat masyarakat Indonesia minim pengetahuan tentang 

wisata alam dan budaya yang semakin beragam di Indonesia ini. Dan hal 

ini membuat salah satu alasan bannyak masyarakat Indonesia lebih 

berbangga untuk mengunjungi wisata di luar negeri daripada di Indonesia 

sendiri, padahal jika dilihat secara teliti pariwisata  yang ada di Indonesia 

tidak kalah dengan yang ada di Luar Negeri, seperti contohnya wisata laut 

di bali dan Lombok, memiliki banyak beragam aneka biota laut dan 

terumbu karang, serta ombaknya yang bagus untuk aneka olahraga air. 

Dan informasi-informasi mengenai wisata dan alam ini biasanya 

diburu oleh para traveller atau bagi orang-orang yang hobi menjelajah 
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tempat-tempat wisata atau alam. Di dalam website GNFI ini menyajikan 

berbagai informasi mengenai wisata dan budaya yang ada diseluruh 

Indonesia. Dari yang terkenal hingga yang paling jarang masyarakat 

ketahui. Dan informasi yang disajikan pun tidak hanya sekedar mengenai 

alamnya saja melainkan mulai dari masyarakat, budaya, serta 

keanekaragaman mahluk hidup di tempat tersebut.  Serta tidak ketinggalan 

juga penghargaan dalam sektor pariwisata yang sudah dicapai.  

Seperti halnya para backpacker mereka akan selalu haus informasi 

mengenai tempat-tempat baru, jiwa petualangan mereka selalu ingin 

mencari tempat-tempat baru yang ingin dikunjugi. Termasuk juga para 

traveller yang tergabung di dalam Komunitas Backpaker Malang Raya. 

Komunitas backapacker Malang Raya merupakan wadah 

berkumpulnya para backpacker yang sama-sama memiliki passion di dunia 

travelling. Komunitas ini dibentuk dengan tujuan untuk mempertemukan 

para pecinta travelling di wilayah Malang Raya, agar dapat berbagi cerita 

mengenai pengalamannya ketika mengunjungi suatu daerah, berbagi tips 

dan ilmu kepada anggota yang lainnya. KBMR juga dibentuk untuk 

membantu para wisatawan baik domestik mau luar negeri yang akan 

berkunjung ke Malang Raya dengan cara memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh mereka. 

Di dalam Komunitas Backpaker Malang Raya ini memiliki anggota 

yang didominasi oleh anak-anak muda. Anak muda biasanya selalu haus 



13 

 

akan informasi, apalagi informasi yang berhubungan dengan passion yang 

mereka jalani. Di dalam salah satu topik bahasan yang disajikan dalam 

website GNFI terdapat pembahasan mengenai alam dan kebudayaan 

Indonesia yang beraneka ragam, informasi tersebut dapat dicari dalam 

Rubrik/kategori Nature, Tour and Travel, serta sosial budaya. Hal tersebut 

dapat sebagai refrensi bagi para backpacker untuk menjelajahi keindahan 

Indonesia serta memberikan informasi bahwa kekayaan alam dan budaya 

yang ada di Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Dan lebih mencintai 

keindahan Alam dan budaya Indonesia. Seperti contoh Keindahan alam 

yang ada di Indonesia yang jarang orang ketahui adalah Taman Nasional 

Lorenzt yang ada di Kawasan ujung Timur Indonesia, terletak di pulau 

Papua, Taman Nasional terbesar di Asia Tenggara yang memiliki 

keanekaragaman vegetasi, satwa, serta kebudayaan yang unik dari Suku 

Asmat. 

Berdasarkan beberapa ulasan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pemaknaan Pembaca Tentang 

Informasi Alam dan Budaya Indonesia Melalui Website 

www.GoodNewsFromIndonesia.org  (Studi Resepsi Pada Komunitas 

Backpaker Malang)” 
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B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan 

yang dihasilkan oleh khalayak dalam hal ini nantinya adalah anggota-

anggota Komunitas Backpacker Malang Raya tentang isi informasi dari 

website www.GoodNewsFromIndonesia.org melalui artikel-artikel berisi 

infomasi mengenai kemajuan Pariwisata dan budaya yang ada di 

Indonesia. Sehingga rumusan masalah yang bisa di ambil yaitu 

“Bagaimana pemaknaan pembaca mengenai informasi-informasi tentang 

Pariwisata dan budaya diberikan melalui website 

www.GoodNewsFromIndonesia.org “ 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalalah Mengetahui pemaknaan pembaca 

mengenai informasi-informasi yang diberikan melalui website GNFI 

(Good News From Indonesia) 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan 

tentang Ilmu Komunikasi serta sebagai referensi untuk 

melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai penggunaan 

website. 

http://www.goodnewsfromindonesia.org/
http://www.goodnewsfromindonesia.org/
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refrensi tambahan 

untuk penelitian selanjutya khususnya berhubungan tentang resepsi 

khalayak menanggapi isu media. Serta menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan memberikan simuli bagi mahasiswa komunikasi 

untuk lebih mencermati media dan khalayak 




