
New Media 
Menggabungkan Perdagangan, 

Informasi&Hiburan



3 Sumber Potensial
Penerimaan di Web

Kesuksesan Internet untuk menjual sesuatu, 
merupakan contoh potensi internet sebagai
pasar

1. Promoting commerce 

1. Promoting commerce 
(menghubungkan antara penjual&pembeli potensial)



2. Accepting advertising 
(penerimaan iklan)

• Periklanan adl. Sumber pendapatan
potensial kedua di web 

• Web memiliki potensi yg lebih baik
untuk memantau kebiasaan
konsumen daripada metode iklan
tradisional

• Pengembangan “ad robots&search
marketing” yg memungkinkan sebuah
bisnis “menguping” percakapan
pengguna yg sedang online



3. Providing online content 
( penyediaan konten online)

• Budaya web dimulai dengan gagasan
bahwa konten di web “gratis”, sehingga
membutuhkan waktu lama bagi para
konsumen untuk menerima ide bahwa
mereka harus membayar konten media 
di web

• iTunes – Apple- mengawali bahwa
konsumen bersedia membayar untuk
mengunduh musik yg mereka sukai



Upaya Pemerintah AS untuk Mengoordinasi dan Mengontrol
Internet

3 Prinsip yg Memandu Struktur Telekomunikasi Bangsa The 

National Information Infrastructure (NII):

1. Industri swasta
bukan pemerintah
akan membangun

jaringan digital

2.Programer&penye
dia informasi akan
dijamin akses ke
jaringan digital 

untuk
mempromosikan

ragam pilihan

3.Memastikan 
layanan universal, 

tidak menimbulkan
kesenjangan
informasi di
masyarakat



Intelectual Property 
Rights Mencari
Perlindungan

Uang (salah satu
alasan utama
pemerintah
mengawasi

perkembangan
internet 



Internet Menghadapi 4 Tantangan

Internet

Akses Gratis

Pengiriman
yg

kompatibel

Privasi
konsumen

Kapasitas
Penyimpan

an

Unsur komersil, sering
bersaing dengan

kebebasan pribadi dalam
lingkunngan online, ex: 

spam

Pengiriman
digital 

membutuhkan
ruang

penyimpanan yg
besar, butuh

data 
compression 

ex:film

Setiap sistem
bersaing untuk
kontrol sistim

pengiriman, untuk
pendapatan

miliaran dolar dari
konsumen. Ex: 
konversi sinyal
analog menjadi

digital

Konsumen dapat
menggunakan seluruh layanan
median tanpa mengorbankan
personal privacy, ex: google vs

pemerintah China (internet 
filter spam untuk mencegah
anak2 mengakses pornografi

online)



*Pembagian antara orang2 yg memiliki akses ke
Internet&orang2 yg tidak memiliki



Masa Depan Media Digital

• Terikat oleh kebutuhan
konsumen&pengembang imajinasi yg sangat
berbeda, seperti orang2 yg sedang online hari
ini/ besok

• Media dunia baru dapat menjadi refleksi
murni dari dunia yg nyata, untuk
mencerminkan&menggambarkan masa depan



Merevolusi Komunikasi Manusia bahkan lebih dramatis dari mesin
cetak pertama Johannes Gutenberg (Kritikus Media David Shaw)



Source

• Biagi, Shirley. 2010. Media Impact. Salemba
Humanika. Jakarta



Assignment

1. Jelaskan konsep digital divide secara garis besar dari
yg anda pahami, mengapa terdapat kesenjangan
digital? Susunlah sebuah daftar dan jelaskan tindakan
yg dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, atau
individu untuk mengatasinya. Sertakan contoh yg
sesuai.

2. Analisa tentang peranan pemerintah di Indonesia 
dalam pengaturan aktivitas internet, termasuk
didalamnya perlindungan hak cipta/kepemilikan
intelektual serta filter konten pornografi. Diskusikan
apakah pemerintah telah sesuai memberi aturan
kepada Internet.


