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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Konvergensi Media dan Manajemen Media Online 

1. Konvergensi 

Konvergensi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti keadaan menuju 

satu titik pertemuan, memusat, adapun  pengertian convergance atau konvergensi 

secara harfiah adalah dua benda atau lebih bertemu / bersatu disuatu titik 

pemusatan pandangan mata ke suatu tempat yang amat dekat. Konvergensi yakni 

bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan jaringan internet 

sekaligus.konvergensi merupakan perubahan radikal dalam penanganan, 

penyediaan, distribusi, dan pemrosesan, seluruh bentuk informasi baik visual, 

audio, data, dan sebagainya (Runtiko: 2012) 

Disampaikan dalam penelitiannya oleh (Soekartono:2010) bahwa kunci 

dari konvergensi adalah digitalisasi, karena seluruh bentuk informasi maupun data 

diubah dari format analog ke format digital sehingga dikirim kedalam satuan bit 

(binary digit). Karna informasi yang dikirim merupakan format digital, 

konvergensi mengarah kepada penciptaan produk produk yang aplikatif yang 

mampu melakukan fungsi audiovisual sekaligus komputasi. 

Menurut Mc.Millan dalam jurnal (Sukartono:2010)bahwa Kemajuan yang 

dihasilkan oleh teknologi informasi memungkinkan sebuah media memfasilitasi 

aktivitas komunikasi interpersonal yang termediasi.Pada saat internet muncul 

dipenghujung abad 21, masyarakat masih mengidentikkannya sebagai “tools” 

alias alat semata dan bukan sebagai media tersendiri yang memiliki kemampuan 
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interaktif. Sifat interactivity dari penggunaan media konvergen telah melampaui 

kemampuan potensi umpan balik (feedback), karena pengakses media konvergen 

secara langsung memberikan atas informasi yang disampaikan. 

Dalam konteks yang lebih luas konvergensi media juga sesungguhnya 

bukan saja memperlihatkan kian cepatnya perkembangan teknologi. Konvergensi 

mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup dan khalayak. 

Singkatnya, konvergensi merubah pola-pola hubungan produksi dan konsumsi, 

yang penggunaannya berdampak serius pada berbagai bidang seperti ekonomi, 

politik, pendidikan dan kebudayaan, perubahan ini ditandai dengan meningkatnya 

penggunaan konvergen media secara luas. 

Dalam Jurnalnya (Ridwan dan Krisnadi; 2010) mengatakan perkembangan 

yang demikian pesat dibidang Telematika/Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) atau dikenal juga dengan istilah Infomation and Communication 

Technology(ICT). Hal ini, ditunjukkan dengan berbagai macam inovasi dan 

implementasi teknologi baru dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

tersebut, yang telah melahirkan konvergensi layanan/jasa-jasa baru yang tidak 

hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas kepada ke 

arah media (penyiaran) dan informatika yang di Indonesia disingkat dengan TIK 

atau istilah Telematika. 

Era konvergensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi(TIK), 

telah mengubah tatanan industri dan memerlukan perubahan kebijakan/regulasi. 

Perubahan tersebut, dibutuhkan agar dapat menampung kemajuan teknologi dan 

inovasi untuk pengembangan industri kedepannya. Solusi regulasi tersebut telah 

mulai dibangun dalam Rancangan Undang-Undang(RUU) TIK Indonesia. 
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Pengaturan terhadap penyelenggaraan TIK, diantaranya: agar mengurangi 

kesenjangan digital(digital divide), perubahan struktur industri TIK dll. Hal ini, 

dikarenakan sistem pengaturan memiliki peranan penting untuk sistem lainnya 

dalam era konvergensi dalam bidang TIK. 

Selain faktor kemajuan teknologi informasi dan komunikasi(TIK) yang 

begitu pesat diatas, faktor Regulasi sebagai enabler dan framework dari 

terciptanya kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 

masyarakat secara luas, memiliki peranan yang sangat penting. Dalam hal ini 

regulator sebagai pihak yang mewakili pemerintah memastikan regulasi berjalan 

dengan baik diantaranya memiliki kewajiban sebagai pengatur, pengawas dan 

pengendalian terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan 

komunikasi(TIK) di Indonesia (Ridwan dan Krisnadi: 2010). 

 

2. Regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi  

Dalam Jurnalnya (Ridwan dan Krisnadi; 2010) mengatakan regulasi yang 

ada sekarang yang behubungan dengan regulasi pengaturan terhadap 

penyelenggaraan TIK masih bersifat masing-masing dan terpisah, yaitu : 

1. Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. 

2. Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 

3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik(ITE). 

4. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

5. Permen KOMINFO No.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan 

Telekomunikasi. 
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 Oleh karena itu, Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi dapat 

saja mengintegrasikan pengaturan (Regulasi) telekomunikasi dengan media 

penyiaran (broadcasting), telekomunikasi dengan internet, internet dengan 

penyiaran. Dimungkinkan adanya potensi integrasi pembawa jaringan 

telekomunikasi dan isi penyiaran (broadcasting content). Karena adanya 

teknologi digitalisasi dan kapasitas pita lebar (broadband) juga telah dibangun, 

jasa telekomunikasi dapat disediakan melalui infrastruktur Internet. 

Dalam bukunya (Pandjaitan: 2000) diketahui bahwa sesungguhnya RUU 

Telekomunikasi sudah disiapkan sejak tahun 1996. Pemerintah berpandangan 

bahwa dalam mewujudkan peranan telekomunikasi tidak dapat lagi dipisahkan 

dari hakekat telekomunikasi yang berdimensi global dan berkembang dengan 

sangat pesat. Dengan demikian pengaruh global sangat terasa dan tidak mungkin 

ditolak. Perubahan global ini dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 

telekomunikasi perlu diperhatikan, setidaknya karena beberapa sebab, yakni: 

1. Beralihnya fungsi Telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi 

perdagangan sebagaimana telah diatur dalam kesepakatan World Trade 

Organization (WTO) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Beralihnya fungsi telekomunikasi 

tersebut juga mengakibatkan perubahan dan terjadinya transformasinya 

struktur pasar telekomunikasi dari monopoli ke persaingan. 

2. Sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan global yang menitik beratkan 

pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus 

menyiapkan diri secara penuh untuk menyesuaikan industri 

pertelekomunikasiannya. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka peran 



13 
 

pemerintah akan makin berkurang dan akan lebih mengarah sebagai penentu 

kebijakan, pengatur, pengawas dan pengendali di bidang telekomunikasi, 

sedangkan masyarakat akan memikul tanggang jawab yang lebih besar 

dalam penyelenggaraan telekomunikasi. 

3. Perkembangan teknologi digital yang maju dengan sangat pesat menciptakan 

jenis-jenis jasa yang mengaburkan batas-batas jasa telekomunikasi. Penggunaan 

teknologi digital ini ternyata telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, 

fleksibilitas dan efektivitas biaya dan menambah keanekaragaman jasa baru yang 

menghasilkan konvergensi antara telekomunikasi, komputer dan penyiaran 

berupa multimedia, termasuk internet. 

Dalam bukunya (Santoso:2014) menulis bahwa menurut Muliana 

kehadiran konvergensi media tidak terlepas dari disahkannya Undang-Undang 

Telekomunikasi pada tahun 1999. Dengan disahkanya undang undang 

telekomunikasi dan dengan makin gencarnya perkembangan media baru, 

Indonesia mengalami era baru di mana kanal informasi dibuka secara terbuka. 

Pada prakteknya, memang media semakin terbuka setelah internet muncul. 

Dengan disahkan undang-undang ini, pemerintah mengalami reduksi peran tidak 

lagi sebagai operator dan regulator, tapi hanya sebagai policy marker.  

Konvergeni media adalah penggabungan atau menyatunya saluran-saluran 

keluar (outlet) komunikasi massa, seperti media cetak, radio, televisi, internet, bersama 

dengan teknologi-teknologi portable dan interaktif nya, melaui berbagai platform 

presentasi digital. Dalam arti yang lebih singkat konvergensi media adalah 

bergabungnya berbagai jenis media yang sebelumnya dianggap terpisah dan berbeda 

misalnya suratkabar, televisi, radio, komputer kedalam sebuah media tunggal. 
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1.2 Model Konvergensi 

Menurut Dailey, Demo, dan spillman (dalam Nastiti, 2012) model 

kontinum konvergensi media yang merupakan model yang menjelaskan tentang 

mendefinisikan lima aktivitas konvergensi media berdasarkan tingkat 

partisipasinya. Model ini banyak digunakan khususnya terkait dengan proses 

konvergensi pemberitaan yang dilakukan dalam organisasi ruang berita atau 

newsroom. Kontinum konvergensi ini merupakan model yang berfungsi sebagai 

instrument untuk mendefinisikan dan mengevaluasi tahapan proses konvergensi 

yang terjadi dalam suatu ruang berita, dan bukan untuk menilai keberhasilan suatu 

ruang berita. 

Dalam model ini, dijelaskan adanya lima aktivitas dalam proses 

konvergensi media, antara lain : 

a. Cross-promotion berarti kerja sama di antara dua media untuk saling 

memberikan ruang untuk memperkenalkan konten media satu sama lain. 

Antara kedua media yang bekerja sama tersebut mereka menggunakan 

iklan, kata-kata, dan elemen visual dengan tujuan mempromosikan konten 

media partner, termasuk juga menampilkan logonya. 

b. Cloning, yaitu ketika konten media diperbanyak untuk dimuat dimedia 

lainnya. Artinya, satu media menampilkan konten berita dari ruang berita 

media lain apa adanya tanpa perubahan. Proses cloning ini umumnya 

dilakukan suatu media nasional untuk memuat berita-berita internasional 

melalui cloning dari agen berita internasional seperti Bloomsberg, AP dll. 

c. Coopetition yaitu tahap ketika entitas media yang terkonvergensi saling 

bekerja sama dan berkompetisi disaat yang bersamaan. Dalam hal ini 



15 
 

terkandung adanya pertukaran pengetahuan antara kedua media berbeda 

yang bekerja sama, saling bekerja sama dalam produksi berita dan kegiatan 

promosional, tetapi produksi konten berita tetap dilakukan secara 

independen diruang berita yang terpisah. Contoh 'koopetisi' dalam 

konvergensi media biasanya dilakukan oleh media-media yang berbeda 

newsroom tetapi masih berada dalam satu grup media yang sama. 

d. Content sharing yang memungkinkan kedua media yang berlainan saling berbagi 

konten dalam bentuk pengemasan ulang (repackaged) atau bahkan termasuk 

berbagi budgeting. Konvergensi media dalam tahap ini sebagian besar dilakukan 

oleh media yang bereada di bawah satu kepemilikan. Dalam tahap content 

sharing, diadakan rapat dan pertemuan rutin antara media yang bekerja sama 

untuk mengumpulkan tema dan isu yang akan diangkat dalam media masing-

masing dan konten yang akan didistribusikan di media masing-masing. 

e. Full Convergence, yaitu ketika media yang berbeda bekerja sama secara 

penuh, baik dalam hal pengumpulan, produksi, dan distribusi konten, dan 

bertujuan untuk memaksimalkan keunikan karakteristik masing-masing 

media untuk menyampaikan konten. Dalam tahap full convergence, media 

yang bekerja sama menghasilkan konten dan topik secara kolaboratif 

dengan memanfaatkan kekuatan platform media masing-masing. Tahap full 

convergance ini jarang ditemui penerapannya di berbagai grup media. 

 

1.3 Konvergensi Media di Indonesia 

Menurut Priyambodo (dalam Nastiti, 2012) Penerapan konvergensi media di 

Indonesia berjalan seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dan ditandai 
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dengan munculnya situs-situs media cetak.Pelopornya adalah Harian Republika 

(www.republika.co.id) dan Harian Kompas (www.kompas.com) yang pada tahun 

1995 merilis website. Namun, website tersebut hanya berfungsi sebagai ekstensi 

publikasi berita karena kontennya adalah digitalisasi format teks dari versi cetaknya 

atau menempatkan ulang produk yang sama dari versi cetak ke versi web. 

Pada tahap selanjutnya, konvergensi media di Indonesia bergerak dari aspek 

layanan menuju pergeseran struktur idustri dengan munculnya tren penggabungan 

perusahaan media.Perusahaan media massadi Indonesia berkembang menajadi 

perusahaan multimedia sebagai hasil dari merger, akuisisi, bahkan kerjasama dengan 

pihak asing. Maka sejak tahun 2000-an hingga sekarang, peta industri media di 

Indonesia dikuasai oleh beberapa grup media besar (Arismunandar, 2007), contohnya 

Grup MNC (RCTI, Global TV, Koran Sindo, Radio Trijaya), Grup Bakrie (VivaNews, 

TV One, ANTV), Grup Media Indonesia (Harian Media Indonesia dan Metro TV), 

Grup TransCorp (Trans TV, Trans 7, dan Detik.com), dan Grup Kompas Gramedia 

(Harian Kompas, Tribun, Warta Kota, Kompas.com, Kompas TV). 

 

1.4 Manajemen Media Massa (Cetak) 

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber sumber lainnya (Ruslan:2014: 1) 

Dalam bukunya (Suhandang:2010) menulis Haroldz Koontz bersama 

O’Donnell Cyril (1959: 35-37)  mengemukakan bahwa fungsi menejemen itu 

sendiri terdiri dari planing,organizing, staffing, directing, dan controling. 



17 
 

Sedangkan Henry Fayol menyatakan bahwa fungsi menejemen itu sendiri dari planing, 

organizing, commanding, coordination, dan control (Koontz, 1959: 25). Yang paling 

sederhana dikemukakan oleh George R. Terry (1958: 21-22) melalui rumusnya yang 

dikenal dengan akronim berbunyi POAC sebagai singkatan dari planning, organizing, 

actuating, and controlling. Apabila kita perhatikan inti pemikirannya, ketiga pendapat 

tadi pada prinsipnya mengemukakan pengertian yang sama, yaitu fungsi-fungsi 

manajemen yang menjadi aktivitas organisasi dan meliputi: 

a. Perencanaan, yaitu pemikiran-pemikiran secara rasional berdasarkan fakta dan 

terkait pada pencapaian tujuan, sebagai peersiapan bagi tindakan-tindakan yang 

harus diambil kemudian dalam pelaksanaan pencapaian tujuan itu. 

b. Pengorganisasian, yaitu penyusunan struktur, pembagian fungsi dan posisi 

bagi orang-orang (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan pencapaian 

tujuan, serta pembagian tugas dan jabatan sesuai dengan formasi yang 

tersusun dalam strukturnya. 

c. Penggerakkan, yaitu kegiatan –kegiatan yang menggerakan orang-orang 

beserta fasilitas penunjangnya agar penyelenggaraan pencapaian tujuannya 

itu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan semula. 

d. Pengawasan atau dikenal pula dengan Pengendalian, yaitu kegiatan untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan kerja (pencapaian tujuan) itu sesuai dengan 

rencana semula atau tidak, serta untuk menjaga kelancaran kerja dari 

gangguan penyimpangan dan penyelewengan yang akan maupun sudah 

terjadi diantara rencana dan hasil pelaksanaannya. Dengan demikian dapat 

diusahakan tindakan-tindakan pencegahan atau perbaikan sehingga tujuan 

yang ingin dicapai bisa terwujud. 
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Manajemen menjadi sangat penting dalam pencapaian sebuah tujuan, di 

dalam penerbitan pers atau media massa menejemen dibagi menjadi dua yaitu 

bagian Redaksi dan bagian Pemasaran. 

1. Bagian Redaksi (editor Department) dipimpin oleh pemimpin redaksi 

2. Bagian pemasaran (Business Department) dipimpin oleh menajer pemasaran 

atau usaha 

Adapun bagian-bagian menejemen media massa yang di tulis dalam 

bukunya (Djuroto:2002) sebagai berikut : 

1. Editor department (bidang redaksi) 

a. Pimpinan Redaksi 

Pimpinan redaksi adalah orang pertama yang bertanggung jawab 

terhadap semua isi penerbitan berita. Sesuai dengan undang-undang pokok 

pers ,pimpinan redaksi bertanggung jawab jika ada tuntutan hukum yang 

disebabkan oleh isi pemberitaan pada penerbitannya. 

Tugas utama pimpinan redaksi adalah mengendalikan kegiatan 

keredaksian di perusahaannya yang meliputi penyajian berita, penentuan 

liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita 

utama, berita pembuka halaman, menugaskan atau membuat sendiri tajuk 

dan sebagainya. Pendeknya, baik dan buruk isi pemberitaan dan 

penerbitannya, tergantung kepada ketajaman pemimpin redaksi dalam 

mencari dan memilih materi pemberitaannya. Itu sebabnya pemimpin 

redaksi harus memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan situasi 

baik politik, sosial maupun budaya. 
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Pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 

oleh beberapa tenaga lain yang biasanya disebut dengan redaktur 

pelaksana (managing editor), redaktur halaman (editor), dan asisten 

redaktur (subeditor). Jumlah tenaga pembantu pemimpin redaksi ini 

berbeda-beda, tergantung dari banyaknya halaman yang disjikan oleh 

perusahaan penerbitan pers itu sendiri. 

b. Sekretaris Redaksi 

Sekretaris redaksi adalah pembantu pemimpin redaksi dalam hal 

administrasi keredaksionalan. Misalnya menerima surat-surat dari luar 

yang menyangkut keredaksionalan, mengirim honor tulisan kepada penulis 

dari luar, membuatkan surat-surat yang diperlukan oleh pemimpin redaksi. 

Jika ada surat dari luar baik yang berkaitan dengan peliputan maupun 

sumbangan tulisan, surat tersebut diteruskan kepada masing-masing 

bagian. Jika surat itu isinya undangan liputan, tugas sekretaris redaksi 

meneruskan surat tersebut pada redaktur bidang yang sesuai dengan isi 

undangan tersebut. Sekretaris redaksi tidak dibenarkan langsung 

memberikan undangan tersebut kepada wartawan. 

c. Redaktur Pelaksana 

Redaktur pelaksana (managing editor) adalah jabatan yang dibentuk 

untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas 

keredaksionalannya. Jumlah jumlah personil redaktur pelaksana antara satu 

penerbitan dengan penerbit lainnya tidak sama. Ada yang cukup satu, dua 

orang atau bahkan redaktur pelaksana. Ini disesuaikan dengan banyaknya isi 

penerbitannya. Biasanya tergantung dari jumlah halaman yang diterbitkan. 
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Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari redaktur pelaksana mengatur 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang digariskan oleh pemimin redaksi. 

Dalam keadaan tertentu, redaktur pelaksana bisa membebankan tugas pada 

redaktur halaman (editor) sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Tanggung jawab redaktur pelaksana adalah langsung kepada pemimpin 

redaksi. 

d. Redaktur  

Yang dimaksud dengan redaktur (editor) adalah petugas yang 

bertanggun jawab terhadap isi halaman surat kabar. Itu sebabnya ada 

sebutan redaktur halaman atau redaktur bidang. Keduanya sama saja 

karena yang membedakan hanya sebutannya saja.  

Tugas redaktur adalah menerima bahan berita, baik dari kantor 

berita, wartawan, koresponden atau bahkan press releasdari lembaga, 

organisasi, instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Bahan berita itu 

kemudian diseleksi untuk dipilh mana yang layak untuk dimuat dengan 

segera (hari itu juga) dan mana yang bisa ditunda pemuatannya. 

e. Wartawan 

Wartawan atau reporter adalah seseorang yang bertugas mencari, 

mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi berita, untuk disiarkan 

melalui media massa. Jika wartawan itu menyiarkan beritanya melalui 

penerbitan surat kabar atau majalah, ia disebut sebagai wartawan media 

cetak. Tetapi ada juga wartawan yang menyiarkan beritanya melali radio 

atau televisi ia disebut dangan wartawan radio atau televisi. 
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 Dalam perusahaan penerbitan pers, wartawan merupakan ujung 

tombak dari usahanya. Mereka yang paling banyak menyplai bahan berita 

untuk penyajian tiap harinya. Wartwan dibedakan menjadi tiga, wartawan 

tetap, wartawan pembantu dan wartawan lepas(freelance), pengertiannya 

sebagai berikut : 

1. Wartawan tetap artinya wartawan yang bertugas disatu media 

massa (cetak atau elektronik) dan diangkat menjadi kaeyawan tetap 

diperusahaan itu. Dalam melaksankan tugas wartawan tetap selalu 

dilengkapi dengan surat tugas (kartu pers). 

2. Wartawan pembantu adalah wartawan yang bekerja diasatu 

perusahaan pers (cetak atau elektronik), tetapi tidak diangkat 

sebagai karyawan tetap. Mereka diberi surat tugas dan dapat 

mewakili penerbitannya bila meliput suatu peristiwa.  

3. Wartawan Lepas adalah wartawan yang tidak terikat pada suatu 

perusahaan media massa baik cetak maupun elektronik. Mereka 

bebas mengirimkan beritanya ke berbagai media massa. 

f. Koresponden 

Koresponden (stringer) yang lebih dikenal denga sebutan 

wartawan pembantu adalah seorang yang berdomisili disuatu daerah, 

diangkat atau ditunjuk oleh suatu penerbitan pers diluar daerah atau luar 

negri, untuk menjalankan tugas kewartawanannya, yaitu meberikan 

laporan secara continue tentang kejadian atua peristiwa yang terjadi 

didaerahnya. Seorang itu bisa berasal dari daerah itu sendiri atau orang 

lain yang ditugaskan didaerah tersebut. 
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Tugas dan wewenang koresponden sama dengan wartawan tetap. 

Ia mendapatkan fasilitas yang sama dan berhak mendapatkan 

penerbitannya dalam kegiatan-kegiatan kewartawanan-wartawanannya. 

STRUKTUR SEDERHANA BIDANG REDAKSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 (Djuroto, 2000:25) 
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Disampaikan oleh Soekartono dalam Jurnalnya bahwa, Tingkatan 

Menejemen keredaksian adalah: 

1. Pimpinan redaksi  

Merupakan tingkat atas, bertugas merencanakan kegiatan dan 

strategi keredaksian secara umum dan mengarahkan jalannya 

proses redaksi. 

2. Midle management atau menejemen tingkat tengah bertugas 

sebagai menejemen penghubunng antara menejemen puncak 

dan menejemen lini pertama, misalnya wakil pimpinan redaksi 

atau redaktur pelaksana. 

3. Lower management atau manejemen lini pertama (first-line 

management) adalah manajemen yang memimpin dan 

mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajemen ini dikenal 

pula dengan istilah manajemen operasional. Umumnya para 

redaktur halaman atau redaktur desk. Ada khusus halaman 

ekonomi, politik, pendidikan, kriminal, hukum dst. 

Prinsip Dasar Sistem Pekerjaan media massa  

a. News Gathering, Hal ini adalah proses awal dari sistem 

pemberitaan, yakni tahapan satu organisasi media massa yang 

diwakili wartawannya mulai mengumpulkan berita.  

b. News Editing, Hal ini adalah proses lanjutan dari sistem 

pemberitaan, yakni tahapan satu organisasi media massa yang 

diwakili oleh para redaktur melakukan penyuntingan berita. 
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c. News Distributing, Hal ini adalah proses akhir dari sistem 

pemberitan, yakni tahapan satu organisasi media massa 

menyebarkan berita kepada publiknya. 

d. News Evaluating, Hal ini banyak berkaitan dengan sistem media 

massa yang senanttiasa berupaya mengembangkan mutu -bukan 

hanya jumlah-beritanya, sehingga menerapkan pola analisa isi 

(contents analysist) yang biasanya dilakukan oleh satu unit/divisi 

khusus dalam manajemen keredaksian. 

Dari tahapan evaluasi tersebut, maka media massa berupaya pula 

mengadakan perbaikan mutu isi karya jurnalistiknya melalui “editorial 

clinic” dan pendidikan berkelanjutan (continuing education). Manajemen 

sebuah keredaksian pada dasarnya dibuat berdasarkan kebutuhan institusi 

pers yang bersangkutan. Untuk sebuah penerbitan koordinator liputan 

penting, namun bagi yang lain tidak. Begitu juga sebaliknya, Tujuan 

utamanya bagaimana agar institusi keredaksian bisa berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan perencanaan (Soekartono). 

2. Business Department ( Bidang Usaha) 

a. Pemimpin perusahaan 

Pemimpin perusahaan adalah orang yang mendapat 

kepercayaan dari pemimpin umum untuk membantu dalam 

pengelolaan dibidang usaha. Ia mendapat kepercayaan penuh 

mengendallikan usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak 

banyaknya guna kesejahteraan semua karyawaan.Dalam oprasional 

sehari-hari, pemimpin perusahan mempunyai beberapa manager yang 

akan memimpin bidang-bidang yang dibutuhkannya. 
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Bidang yang ada dalam lingkup usaha antara lain bidang 

produksi, sirkulasi, iklan, keuangan, teknik, personalia, dan layanan 

pelanggan (customer care). Pemimpin perusahhan mempunyai 

wewenang untuk mengarahkan para manager dilingkup usahanya 

untuk mencapai hasil yang maksimal.  

Setiap hari pemimpin perusahaan menerima laporan dari para 

manajernya tentang kegiatan apasaja yang telah mereka lakukan. 

Berdasarkan laporan itulah pemimpin perusahaan mengambil langkah-

langkah untuk menentukan arah usahanya sehingga sesuai dengan 

ketentuan yang sudah digariskan oleh pemimpin umum perusahaan 

tersebut. 

a. Bagian Iklan 

Salah satu bagian yang tidak kalah penting dalam memasok 

penghasilan bagi perusahaan penerbitan pers adalah iklan. Bagian ini 

menjual kolom kolom yang ada pada media. Pejabat dari bagian iklan 

ini disebut kepala bagian iklan atau manajer iklan. 

Iklan dalam penerbitan pers dibagi dalam dua jenis, yaitu iklan umum 

dan iklan khusus. Iklan umum, artinya iklan yang benar-benar untuk 

kepentingan bisnis. Misalnya, perusahhan-perusahaan, lembaga-lembaga bisnis, 

intansi pemerintah, dan siapa saja yang ingin mempromosikan hasil usahanya 

dengan sasaran untuk mencari keuntungan. Iklan khusus, artinya iklan yang 

sasarannya diperuntukkan bagi kegiatan sosial. Misalnya, pengumuman-

pengumuman, iklan keluarga, iklan layanan masyarakat, dan sebagainya.  
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Dalam melaksanakan tugasnya, manajer atau kepala bagian 

iklan mempunyai staf yang menangani administrasi bertugas mencatat 

order, mengatur pemuatannya, menagih pembayaran, dan mengontrol 

jumlah iklan yang dimuatnya setiap hari. Pencari iklan bertugas untuk 

turun kelapangan untuk melobi perusahhan-perusahhan yang 

berpotensi memasang iklan. Dalam mencari iklan ini, manajer atau 

kepala bagian iklan bisa menjalin kerjasama dengan biro-biro iklan 

agar memesok iklan pada perusahaan medianya. 

Manajer iklan bertanggung jawab terahadap pemimpin 

perusahaan. Dalam hal menetukan harga iklan, kerna ini menyangkut 

prestise perusahaannya, manajer iklan harus membicarakannya terlebih 

dahulu dengan pemimpin perusahaan dan minta persetujuan dengan 

pemimpin umum.  

b. Bagian Sirkulasi 

Istilah sirkulasi dalam perusahaan penerbitan pers berarti 

“peredaran” bagian Ini merupakan satu dari tiga komponen penjualan 

yang khusus menjual produk medianya. Komponen lain adalah bagian 

iklan dan layanan pelanggan. Karena menjual produk hasil 

penerbitannya, bagian sirkulasi mengurusi perjalanan produk 

penerbitannya. Pejabat yang memimpin sirkulasi ini disebut kepala 

bagian sirkulasi atau manajer sirkulasi. 

Manajer sirkulasi bertanggung jawab penuh kepada pemimpin 

umum untuk laku atau tidaknya produk dipasaran. Untuk itu 

dibutuhkan orang yang benaar-benar berjiwa wirausaha 
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(enterpreneur). Betapapun bagus isi penerbitannya, jika bagian 

sirkulasi tidak mampu menjualnya, produk itu takakan sampai 

dipasaran. Sebaliknya meski produk biasa-biasa saja, tetapai jika 

menjualnya pandai, produk itu bisa bersaing dipasaran meskipun 

akhirnya tergeser juga karna kalah dalam mutu. Pada akhirnya, 

pasarlah yang menentukan laku dan tidaknya produk penerbitan 

tersebut. 

c. Bagian Keuangan 

Bagian keuangan dipimpin oleh seorang manajer atau kepala 

bagian keuangan. Tugas utamanya mengendalikan keuangan 

perusahaan yang meliputi menghitung pemasukan dan pengeluaran 

uang, menyimpan dan membayarkan uang, memungut dan 

membayarkan pajak, membayar kebutuhan operasional perusahaan 

serta mengumpulkan kekayaan perusahaan. Kepala bagian atau 

manajer keuangan bertanggung jawab kepada pemimpin perusahaan. 

Sedikitnya ada 4 tugas pokok bagian keuangan, yaitu inkaso, 

kasir, controller, dan audit. Pada perusahaan penerbitan pers yang 

besar, tugas pokok tugas pokok ini masih di terjemahkan lagi pada 

sub-sub bagian. Sasaran utama dari pekerjaan ini adalah 

tersalurkannya keuangan perusahaan sesuai dengan garis yang sudah 

ditetapkan oleh pemimpin umum, atau pemilik perusahaan itu. 

Tugas inkaso dalam media cetak adalah menerima setoran uang 

dari langganan koran atau majalah, mengumpulkan keuangan dari 

penjualan iklan, memmungut setoran dari pembayaran pajak 
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pertambahan nila (PPn) dari pemasang iklan serta menerima uang dari 

penjualan jasa. Inkaso tugasnya hanya mengumpulkan uang sesuai 

yang didapatkan dari sektor penjualan baik melalui langganan, iklan 

maupun jasa. 

Kasir tugasnya mengendalikan pengeluaran uang, berupa 

pembayaran pembayaran untuk oprasional perusahaannya sesuai 

ketentuan yang sudah ditetapkan. Tugas kasir meliputi pembayarn gaji 

karyawan, membayar honor penulis artikel, honor pemuatan foto, 

honor wartawan pembantu dan sebagainya. Membayar pembelian 

perlengkapan kebutuhan perusahaan serta membayarkan PPn 

pemasang iklan, pajak pendapatan perusahaan serta iuran jamsostek. 

Controller adalah satu bagian keuangan yang bertugas 

mengontrol pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Pemasukan dapat 

dikontrol dari hasil penjualan. Mengontrol pembelian kebutuhan 

perusahaan, mengontrol piutang perusahaan, dan sebagainya. 

Bagian audit tugasnya untuk mengetahui provit atau devisitnya 

perusahaan, dengan cara menghitung rugi/laba perusahaan, 

menghitung aset perusahaan, menghitung pajak-pajak perusahaan, 

serta membukukan kekayaan perusahaan. 

d. Pelayanan Pelanggan (customer care) 

Bagian pelayanan pelanggan (customer care) dibentuk guna 

memberi layanan yang memuasakan kepada semua pelanggan dari 

penerbita pers. Pelanggan disini siterjemahkan secara luas, meliputi 

pelanggan tetap, pelanggan eceran, pemasang iklan, dan bahkan 
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pembaca secara luas. Semua kebutuhan pelanggan harus dilayani 

dengan baik. Misalnya, pelanggan yang complain tidak terima koran 

atau majalah, pemasang iklan yang protes iklannya salah, serta 

pembaca yang menanyakan masalah-masalah yang dimuat oleh 

penerbitnya. 

Pelayanan pelanggan ini merupakanbagian yang berhadapan 

langsung dengan masyarakat ada yang menyebutnya sebagai 

information service. Mereka memberi penjelasan kepada tamu yang 

datang, menjawab pertanyaan dari telpon, bahkan membalas surat-

surat yang datang. Pada perusahaan penerbitan yang beroplah kecil 

tugas pelayanan pelanggan ini bisa dirangkap oleh sekretaris redaksi 

atau bagian umum. 

e. Bagian Umum 

Bagian umum tugasnya mengurusi dan menyediakan 

kebutuhan bagi perusahaan, baik yang bersifat hardware maupun 

software. Kebutuhan hardware, misalnya peralatan kantor seperti 

gedung perkantoran, alat angkut (mobil) untuk dinas maupun 

oprasional, mesin cetak, komputer, dan sebagainya. Sedangkan, 

kebutuhan software misalnya kebutuhan jumlah karyawan, 

peningkatan kemampuan karyawan, kesejahteraan bagi karyawan dan 

keluarganya, dipimpin oleh seorang kepala bagian atau manager.  

Dalam pelaksanaan sehari hari, kepala bagian atau manajeer 

umum dibantu bebrapa staf yang melaksanakan tugas-tugas perawatan 

dan personalia. Perawatan menangani kebutuhan hardware, sedangkan 
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personalia megurusi softwarenya. Meskipun kepala bagian umum 

bertanggung jaawab terhadap pemimpin perusahaan, tetapi dalam 

memenuhi kebutuhan hardware ataupun software harus berkonsultasi 

dengan redaktur pelaksana, terutama dalam pemenuhan kebutuhan 

keredaksionalannya. 

f. Bagian Teknik 

Bagian teknik adalah satu bagian yang menangani masalah-

masalah teknik. Petugas teknik bidang usaha bertugas menyediakan 

dan merawat peralatan teknik sebatas yang ada dibidang usaha saja. 

Misalnya, instalasi listrik gedung, penyediaan tenaga listrik pengganti 

(diesel), perawatan komputer, air conditioner, mobil dinas dan 

sebagainya. 

STRUKTUR SEDERHANA BIDANG USAHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 (TotokDjuroto, 2000:41) 
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2.5 Media Online 

Media online diartikan sebagai sebuah wadah informasi karya jurnalistik 

yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet.Istilah 

cyberspace sering diidentikan dengan media online. Istilah ini awalnya 

diperkenalkan oleh William Gibson dalam bukunya berjudul, 

Neuromancer(1984). Istillah cyberspace untuk menjelaskan dunia maya bermesin 

tiga dimensi seperti senyatanya (virtual reality/VR) (Suryawati:2011:118) 

Dalam Jurnalnya (Febriani; 2010) mengatakan John M. Echols dan Hasan 

Shadily memberikan definisi mengenai online.On berarti proses pengaksesan 

informasi yang sedang berlangsung melalui media internet. Menurut Harris Poll, 

lebih dari 137 juta orang Amerika melaksanakn seluruh kegiatan mereka melalui 

internet. Pada tahun 1995, hanya 9% orang yang belum memanfaatkan internet. 

Internet berasal dari dua kata, Interconnected dan Network. Interconnected berarti 

jaringan sistem komunikasi data yang melibatkan satu atau lebih sistem komputer dan 

dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi internet adalah sebuah jaringan 

komputer yang menghubungkan beberapa sumberdaya, berupa pendidikan, bisnis yang 

diakses dengan menggunakan Internet Protocol(Febriani:2010). 

Manajemen Redaksi Media Online 

Manajemen redeaksi media massa pada umumnya sama. Hanya saja dalam 

media online yang mengutamakan kecepatan, manajemen radaksi media online 

dapat di definisikan sebagai proses antar orang yang merupakan satu kesatuan 

secara efektif dalam sebuah organisasi media massa (online) dalam fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengembangan, 

kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang (staff) untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang hendak dicapai (Febriani: 2010) 
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Jurnalisme online 

Dalam jurnalnya (Febriani:2010) mengatakan menurut Richard Craig 

Jurnalisme online ialah proses proses penyampaian pesa melalui media internet 

dengan menggabungkan tulisan, audio, dan video sertamemungkinkan pengakses 

untuk membaca kembali berita yang telah lalu.Jurnalistik online disebut sebagai 

jurnalistik modern karna menggunakan sebuah media baru yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan media massa sebelumnya (cetak, radio dan 

televisi), baik dalam format, isi,  mekanisme hingga proses hubungan anbtar 

pengelola media online dan penggunaannya. 

Jurnalistik online sebagai jurnalistik modern memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Kapasitas luas –halaman web bisa menampung naskah sangat panjang 

b. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. 

c. Jadwal terbit bisa kapan saja, bisa setiap saat. 

d. Cepat, begitu di-upload langsung bisa diakses semua orang. 

e. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. 

f. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. 

g. Update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja. 

h. Interaktif, dua arah, dan ”egaliter” dengan adanya fasilitas kolom 

komentar, chat room, polling, dsb. 

i. Terdokumentasi, informasi tersimpan di ”bank data” (arsip) dan dapat 

ditemukan melalui ”link”, ”artikel terkait”, dan fasilitas ”cari” (search). 

j. Terhubung dengan sumber lain (hyperlink)yang berkaitan dengan 

informasi tersaji.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink
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Penyajian Berita Media Online 

 Dalam Jurnalnya (Febriani; 2010) mengatakan teoritikus Henry Fayol dan 

beberapa penerusnya (Urwick dan Brech) memberikan pernyataan bahwa 

bagaimana seorang manajer seharusnya mengaplikasikan tanggun jawab sehari-

hari dalam sebuah organisasi. tanggung jawab tersebut antara lain : 

a) Prakiraan dan perencanaan 

b) Pengorganisasian 

c) Motivasi 

d) koordinasi 

e) pengendalian 

 Struktur organisasi merupakan infrastruktur yan mendasari konsep dan 

implementasi strategi.begitu juga dengan manajemen redaksi media online. output 

yang dihasilkan  ialah berita (Febriani:2010). 

 Tim redaksi akan melalui tahap pra yaitu rapat redaksi, proses pncarian 

berita oleh sejumlah wartawan hingga berita siap di akses agar informasi update 

setiap detik, dan pasca, yaitu evaluasi redaksi, mencakup hal-hal apa sajayang 

belum atau gagal tercapai dalam proses penyajian berita. Jika tiga tahapan itu 

dilalui dengan baik, maka berita yang akan ditampilkan pun akan baik. 

Prinsip Dasar Sistem Pekerjaan media massa  

News Gathering, Hal ini adalah proses awal dari sistem pemberitaan, yakni 

tahapan satu organisasi media massa yang diwakili wartawannya mulai 

mengumpulkan berita.  
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a. News Editing, Hal ini adalah proses lanjutan dari sistem pemberitaan, 

yakni tahapan satu organisasi media massa yang diwakili oleh para 

redaktur melakukan penyuntingan berita. 

b. News Distributing, Hal ini adalah proses akhir dari sistem pemberitan, 

yakni tahapan satu organisasi media massa menyebarkan berita kepada 

publiknya. 

c. News Evaluating, Hal ini banyak berkaitan dengan sistem media massa 

yang senanttiasa berupaya mengembangkan mutu -bukan hanya jumlah-

beritanya, sehingga menerapkan pola analisa isi (contents analysist) yang 

biasanya dilakukan oleh satu unit/divisi khusus dalam manajemen 

keredaksian. 

Dari tahapan evaluasi tersebut, maka media massa berupaya pula 

mengadakan perbaikan mutu isi karya jurnalistiknya melalui “editorial clinic” dan 

pendidikan berkelanjutan (continuing education). Manajemen sebuah keredaksian 

pada dasarnya dibuat berdasarkan kebutuhan institusi pers yang bersangkutan. 

Untuk sebuah penerbitan koordinator liputan penting, namun bagi yang lain tidak. 

Begitu juga sebaliknya, Tujuan utamanya bagaimana agar institusi keredaksian 

bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan (Soekartono). 

 

 


