


Saat ini dunia …

• Sudah sangat terhubung menjadi satu, 
sangat rata yg membuat anda tidak hanya
melihat sebatas dari tempat anda berdiri-
seperti dimana karavan itu dan seberapa
jauh atau tertinggalnya anda” 
(Thomas L Friedman, kolumnis New York 
Times)



Konvergensi Digital

• “Konvergensi Digital” merujuk pada perubahan
yang mendalam dalam struktur media karena
munculnya teknologi digital sebagai metode
dominan untuk menghadirkan (representing), 
menyimpan (storing), dan mengkomunikasikan
(communicating) informasi.

• Di masa lalu, teknologi informasi dan
komunikasi tersegmentasi ke dalam ekonomi
dan sistem teknik yang terpisah dengan
kemampuan minimal untuk “interoperabilitas”.



Interoperabilitas : kapabilitas dari suatu produk atau sistem --
yang dapat diungkapkan sepenuhnya -- untuk berinteraksi dan
berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa
mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.



• Konvergensi Digital  didefinisikan sebagai 
‘beralihnya hampir semua media dan 
informasi ke dalam format, penyimpanan, dan 
transfer elektronik’ (Herman and McChesney, 
1997:107).

• Dengan kata lain, konvergensi digital 
merupakan pengembangan teknologi yang 
mengkombinasikan pola komunikasi ke dalam 
format digital.







Timeline 1978- sekarang

• 1978 : Nicholas Negroponte dari
Massachusetts Institute of Technology 
pertama kali menggunakan istilah
“convergence”, untuk menggambarkan
pertemuan industri-industri media

• 1988 : kurang dari 1 ½ % rumah tangga di AS 
telah terhubung secara online



• 2004 : myspace.com diluncurkan sebagai situs
pribadi bagi para remaja dan untuk pertama
kalinya, para bloger mengikuti pemilu
presiden secara online

• Sekarang : sebagian penduduk dunia
menggunakan internet, memperluas
perkembangan media digital yg membuat
perusahaan-perusahaan bersaing untuk
mendapatkan perhatian



Konvergensi - Mediamorfosis

• Munculnya komunikasi digital pada akhir abad 20 
memungkinkan organisasi media (atau individu) 
untuk mengantarkan materi teks, audio, dan 
video pada koneksi kabel, wireless, atau fiber-
optic yang sama.

• Pada saat yang sama, hal ini menginspirasi 
sebuah organisasi media untuk mengeksplorasi 
pengiriman multimedia informasi.

• Konvergensi digital media berita ini disebut 
Mediamorphosis oleh Roger Fidler pada bukunya 
tahun 1997.
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DENNIS, EVERETTE E. (2003) ‘‘Prospects for a Big Idea*/is 
there a future for convergence?’’,
International Journal on Media Management 5, pp. 7/11.







14

Tiras Media Cetak Turun Sejak 2004
9 big cities, all people age 10+, in %
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Penetrasi Internet di Indonesia 
9 big cities, all people age 10+, in %
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The time of dramatic shift is now





paid daily newspaper E-readers

menyajikan pembaca berita utama distribusi platform untuk edisi digital dari 
koran harian berbayar

basis produksi untuk informasi berita lokal dan
komentar

produk subsitute?

Internet Site Mobile News Service

layanan sementara untuk pembaca harian Update  dan layanan peringatan untuk berita, 
olahraga and commuter

layanan untuk pembaca non cetak produk tambahan 

fitur tambahan dan interaksi Social Media

produk tambahan layanan berbagi cerita

produk promosi yang dirancang untuk 



keterlibatan 
orang,

laboratorium 
media 

komunitas,
ruang berita 

terbuka,
jaringan blogger,

media sosial,
crowdsourcing

Mengembangkan sumber jaringan yang lebih mendalam di komunitas, 
menggunakan&menyediakan beberapa peluang di semua tingkat, menghubungkan& 

memungkinkan jaringan yang ada untuk tumbuh dan melayani masyarakat







Tidak Adanya/Minim Kontrol

• Dalam ukuran global&tidak adanya kontrol
pusat, internet benar-benar berbeda dengan
“media tradisional”

• Awalnya dikembangkan untuk membantu
peneliti, ilmuwan, dan pendidik
berkomunikasi



Multi-Platform

Newsroom

Multi-Product 
Newsroom 

(CrossMedia)

Single Product 
Editorial

• Newsroom 4.0

• Newsroom 3.0

• Newsroom 2.0

• Newsroom 1.0













Media 
Sosial

ICT Media

Journalism

ICT : Information and Communication Technologies 
Multiplatform : aplikasi yang bisa dijalankan diOperating System apa
saja,Mulai dari Windows 98,2000,XP,Linux,dll



Perbedaan dengan media tradisional

• Komunikasi pada jaringan yg kompatibel
digital berarti, seseorang dapat
menerima&mengirim informasi secara
bersamaan, tanpa hambatan

• “individu bebas dari belenggu&geografi
birokrasi perusahaan&memungkinkan mereka
untuk berkolaborasi&bertukar fikiran dengan
siapapun di dunia ini” (George Gilder)



“Quiz”
Apa yg Terjadi Pada Media Lama?

Bagaimana
perkembangan media 
digital mempengaruhi
media tradisional yg

lebih tua??



Old Media

Ketika bentuk
media baru

muncul, bentuk yg
tua tidak mati tapi
terus berevolusi&

bersaing

Semua media yg
ada saat ini akan

memberikan
kontribusi untuk
bentuk2 media 

yg belum
ditemukan
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