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Abstrak 

Arus Informasi yang begitu derasnya kini menempa masyarakat kita. Masyarakat yang memiliki 

dua generasi yakni sebelum kemunculan media baru dan setelah kemunculan media baru. 

Keduanya menggunakan media internet dengan kadar masing-masing. Dengan kemampuan yang 

dimiliki mereka mencoba menyaring semua informasi yang menghujani. Namun mereka juga 

terkadang hanyut dengan situasi keruwetan informasi yang terjadi. Semuanya terjadi karena medi 

internet sekarang semakin digital. Dimana bertemunya data dalam bentuk bit yang dapat 

dimanipulasi sehingga dengan mudah dapat dikurangi dan kemudian ditranfer. Namun tidak 

menutup kemungkinan datanya juga ditambah bahkan kasus yang menempa artis adalah 

dimodifikasi foto mereka. Disebar dengan keadaan yang terkadang memalukan. Merugikan 

orang lain, inilah salah satu sisi negatif digitalisasi media. Melek media dan cerdas media, itulah 

yang kita butuhkan untuk menghadapi media baru yang harus dengan penuh waspada dan 

bijaksana kita hadapi. 

Kata kunci: digitalisasi media, media baru, internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan  



 Zaman telah berubah, mesin informasi bergerak dengan sangat cepat. Saat ini, media-

media baru seperti situs berita online, social media, hingga broadcast message, seakan 

mengungguli media-media ‘konvensional’ karena faktor kemudahan dalam mengakses 

ketiganya. Efeknya informasi menjadi tak terbendung, mengalir kemana-mana dan bisa membuat 

kita bingung, mana yang benar dan mana yang salah. 

 Masalahnya, kehidupan manusia modern tidak mungkin lepas dari media. Demikian 

penjelasan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sekaligus dosen komunikasi Universitas 

Indonesia Nina Mutmainnah dalam wawancaranya dengan salah satu media cetak ternama. Sejak 

media massa tumbuh, ada ketergantungan orang pada media. Lalu, media ini kemudian 

berkembang seiring majunya teknologi komunikasi (Femina majalah wanita dewasa edisi 39). 

 Perkembangan teknologi komunikasi juga mengantarkan kita pada era digital yang 

kesemuanya serba dapat di ‘bagi’ ke pihak lain, data diperkecil maupun data dirubah sebagian, 

lalu membentuk sebuah jaringan yang dulunya oleh McLuhan disebut dengan desa global atau 

Global Village dimana jarak sudah diterobos untuk saling berhubungan dalam pertukaran 

informasi tentang apapun. Angka, kata, gambar, suara, data, dan gerak adalah hal yang sudah 

sangat biasa ditransfer dengan mudahnya di era digital. Kesemuanya didukung oleh semakin 

berkembangnya teknologi. Gadget yang jaman sekarang sudah bukan milik kalangan ekonomi 

menengah keatas namun mereka yang memiliki kantong tipis pun dapat memilikinya karena 

begitu sangat pesatnya perkembangan teknologi dalam mendukung lalu lintasnya arus informasi 

di jaman sekarang. 

 Alat canggih mulai menyebar ke berbagai kalangan. Mulai dari I Pad yang harganya 

selangit hingga tablet keluaran terbaru namun terjangkau harganya. Hal ini dikarenakan kita 

pengguna media pada saat sekarang lebih menyukai ‘cara cepat’. Media tersebut memberikan 

jalan keluar untuk kebutuhan kita. Kebutuhan akan media yang dapat mendukung dalam karir 

mereka yang mobilitas tinggi dan terjebak macet hingga anak sekolah dasar yang ingin hiburan 

baru berupa game yang paling gres.  Instan adalah kata yang tidak asing lagi di masa sekarang 

disebabkan oleh begitu sibuknya kita dengan kegiatan sehari-hari dan hiruk pikuknya negeri 

yang memaksa kita mencari hiburan baru. Datanglah sebuah nama jejaring yang menawarkan 

begitu banyak kemudahan dalam berinteraksi tanpa mengenal jarak. Bernostalgia dengan kawan 



lama seperti terbentuknya komunitas baru teman jaman waktu kuliah, waktu sekolah dan 

komunitas yang mendukung kita tetap berkoneksi dengan siapapun yang kita inginkan. 

 Begitu derasnya arus informasi memaksa kita untuk mengetahui ribuan fakta baru dengan 

tujuannya masing-masing. Beberapa yang bisa memilah maka akan dengan sigap 

mempersiapkan ‘kotak sampah’ untuk informasi yang tidak penting bahkan hanya iseng. Namun 

yang tidak mampu akan menerimanya mentah dan yang lebih mengkhawatirkan membaginya 

kepada konsumen lain meskipun informasinya belum terbukti benar. 

 Inilah realita yang sedang terjadi di sekitar kita. Munculnya media baru yakni internet 

yang memberikan banyak kemudahan dalam bentuk digital yang memungkinkan bertemunya 

data berupa angka, kata, gambar, gerak dan lainnya dapat diakses sebanyak mungkin dan 

dibagikan kembali kepada pihak lainnya tanpa ada kendali yang jelas siapa yang bertanggung 

jawab akan kebenaran atau bahkan ketidak jelasan akan informasi yang dibagikan. Namun tidak 

hal negatif saja yang ditonjolkan, media yang mempertemukan interaksi dua manusia atau lebih 

dalam waktu yang tak terhingga dan jarak yang sudah bukan masalah lagi telah meretaskan satu 

gagasan untuk menggalang dana bagi mereka yang tidak mampu namun membutuhkan 

dukungan secepat mungkin. 

 Era digital menghadapkan kita pada dunia media yang baru. Paparan berita bukan lagi 

melalui televisi, surat kabar dan majalah tetapi juga media digital yang memberikan banyak 

keunggulan, seperti akses yang mudah dan kecepatannya menyebarkan informasi. Kian 

maraknya social media juga bisa jadi senjata yang lebih berbahaya karena sifatnya cepat dan 

interaktif. Karena interaktif itulah yang membuat orang menjadi lebih provokatif menurut 

Ignatius Harry seorang pakar media dan direktur eksekutif LSPP. 

 Kecanggihan photo editing kian melengkapi derasnya arus informasi di era media baru 

ini. Salah satu korbannya sebut saja seorang artis dangdut yang baru terbit di dunia keartisan. 

Sasaran empuk bagi mereka yang bermaksud tidak baik dan mengganggu ketenangan orang lain. 

Foto dengan mudah dimanipulasi untuk  menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya. 

 Lain halnya dengan manipulasi data hingga perusakan yang bisa terjadi dan mungkin 

yang paling ekstrem. Tahun 2008, FBI bekerja sama dengan polisi Belanda dan Australia 

akhirnya berhasil menangkap seorang cracker remaja yang telah menerobos 50ribu komputer 



dan mengintip 1,3 juta rekening berbagai bank di dunia. Aksi tersebut, cracker bernama Owen 

Thor Walker itu telah meraup uang sebanyak Rp. 1,8 triliun. Cracker yang berusia 18 tahun yang 

masih duduk di bangku SMA itu tertangkap setelah aktivitas kriminalnya diselidiki sejak tahun 

2006. Tambahan tuduhan atas dirinya adalah mengakses komputer dengan tujuan tidak jujur 

dalam dua hal, merusak atau menganggu sistem komputer, memiliki software untuk melakukan 

kejahatan dan tambahan dua tuntutan untuk mengakses sistem komputer tanpa otoritas (Juju, 

2010:77). 

 IP atau yang dikenal dengan alamat komputer dari Indonesia juga sempat diblokir oleh 

situs belanja online akibat dari 20 persen transaksi melalui internet dari Indonesia adalah hasil 

carding. Target kejahatan jenis ini adalah negara kaya yang sering berbelanja online 

menggunakan kartu kredit. Sehingga mereka yang bisa mengintip nomer kartu kredit dan 

mempergunakannya untuk kepentingnnya sendiri. Hal ini tentu sangat merugikan bagi mereka 

yang ingin belanja secara bersih dan legal karena formulir online shop tidak lagi mencantumkan 

nama Indonesia pada tokonya. Itu artinya yang berasal dari Indonesia tidak lagi dapat berbelanja 

disana (Juju, 2010:76).  

 Semua fakta diatas adalah konsekuensi adanya teknologi yang mendukung munculnya 

media baru. Manusia semakin kreatif dalam mengemas semua tindakan dalam kegiatan dunia 

maya. Kita dipaksa menerima hal baru dengan pemahaman super. Karena mereka yang tidak 

paham teknologi mau tidak mau harus dengan cepat ‘akrab’ dengan teknologi terbaru. Dituntut 

pula paham sehingga saat menemui hal baru dan yang sudah dimanipulasi (sesuai dengan 

karkteristik media baru) beberapa orang mengambil langkah percaya. Padahal informasi yang 

sedang beredar tidak benar. 

 

Pembahasan 

 Dalam perkembangannya media massa tumbuh menjadi industri. Terdapat pasar yang 

cukup besar dalam industri media. Terlebih saat ini dinyatakan sebagai the information age, 

kebutuhan masyarakat akan informasi cukup tinggi. Era ini muncul karena adanya pengaruh 

yang kuat dari ekonomi serta perkembangan yang pesat di dunia teknologi informasi dan 



teknologi komunikasi sehingga media tumbuh dalam model yang kapitalistik (Griffin,2003:368). 

Masa ini ditandai dengan: 

1. Dijadikannya informasi sebagai komoditas 

2. Munculnya media baru dan terjadi penggabungan media 

3. Berpengaruhnya ekonomi dan pasar 

Perubahan ini tentu saja mempengaruhi pola di dalam media. Terjadi perdebatan tentang 

moral ethics media; antara kebutuhan untuk mempetahankan keberadaan industri media dan 

bagaimana media memberikan informasi bagi masyarakat (Alvin, 203:16). 

 Faktanya, informasi menjadi sesuatu yang dapat dipolitisasi sesuai dengan maksud yang 

menyebarkan informasi. Hal tersebut menjadi bukan informasi yang akurat lagi mengingat ada 

kepentingan tersendiri. Ditambah dengan kemajuan teknolgi komunikasi terkini yang 

mendukung kian cepatnya sebuah informasi menyebar hingga ke pelosok tanah air.  

 Hal tersebut pula yang membuat sebuah majalah perempuan dewasa (Femina) 

mengadakan survey pada bulan September 2012 pada 100 responden berkaitan dengan 

digitalisasi media dalam pencarian informasi. Hasilnya 92% responden mengecek kembali 

kebenaran informasi yang mereka terima dari media sosial. Ini berarti masyarakat kita sudah 

cukup paham dalam mengakses media terutama media sosial. 

 Perkembangan media online kemudian mempengaruhi media lama (terutama cetak), 

karena banyak pasar mereka beralih ke media online. Hal ini terjadi karena menjadi fakta bahwa 

telekomunikasi telah menjadi bagian dari hidup dan sumber sosial untuk mempromosikan dan 

memperluas ruang publik (Barnow, 1997:157). 

 Hal ini dibuktikan dengan survey yang menyebutkan bahwa 83% dari 100 responden 

memilih portal sebagai media andalan untuk mencari informasi. Masyarakat kian rajin 

mengakses informasi yang hanya memerlukan waktu sedetik untuk menampilkannya. Terlebih 

dalam prosesnya tidak memerlukan banyak biaya bahkan gratis. 

Pertumbuhan web sebagai media online semakin meningkat. Setidaknya terdapat dua 

faktor yang menjadikan web melonjak tinggi. Pertama, karena teknologi dan infrastruktur sudah 

menyebar dalam jumlah besar di masyarakat khususnya telepon dan komputer. Kedua, web juga 



multifungsi dan internet juga fungsi yang meluas. Selain itu, web pada awalnya gratis karena 

penyediaan akses internet dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan non profit (Carveth, 

2004:270). 

 Banyak orang bingung dengan pembiayaan sebuah media online. Darimana media online 

menghidupi dirinya. Kebingungan ini wajar saja muncul karena hampir semua pengakses media 

online tidak membayar ketika membaca media online tersebut. Menurut Rod Carveth, 

keuntungan media online di dapat dari tiga pos yaitu: layanan pelanggan (service subscriber), 

iklan online (online advertising), pembayaran content (pay-per-content) (Alison, 2004:271). 

 Media online mulai membuktikan kejayaannya. Untuk pertama kalinya, pendapatan iklan 

dan pembaca online telah melampaui surat kabar cetak. Dari laporan terbaru, Pew Research 

Center’s Project for Excellence in Journalism, pendapatan iklan online di Amerika Serikat 

menyalip pendapatan iklan di surat kabar pada tahun 2010. Studi ini juga menemukan bahwa 

lebih banyak orang -46 persen orang Amerika yang disurvei- mengatakan mereka mendapatkan 

berita online setidaknya tiga kali seminggu, melawan 40 persen yang mengatakan mereka 

mendapatkan berita dari koran dan situs pendamping media mereka. “Migrasi ke Web 

mengalami percepatan,” kata Tom Rosenstiel, Direktur Project for Excellence in Journalism. 

“Penerapan pada komputer tablet dan penyebaran smartphone lebih mempercepat lagi.” Temuan 

terbaru menunjukkan bahwa surat kabar sedang menderita. Tidak hanya dari krisis ekonomi, 

tetapi juga karena banyak orang yang memilih untuk membaca berita dan informasi melalui 

online, dan pengiklan mengikuti mereka. Pendapatan iklan koran pada tahun 2010 turun 46 

persen dalam empat tahun, atau sekitar US$ 22,8 miliar, dengan tambahan lebih dari US$ 3 

miliar untuk iklan online. Sementara iklan online mencapai US$ 25,8 miliar pada tahun 2010. 

“Ini sebuah tantangan untuk organisasi berita bahwa banyak dari belanja iklan online ini, 48 

persen adalah iklan pencarian, sedikit yang berita keuangan,” menurut penelitian itu 

(faktaberita.com). 

 Kemudahan dalam memiliki sebuah website membuat para penjual beralih ke media 

online yakni belanja online. Sebut saja tokobagus.com selain berkembang di website ia juga 

beriklan di televisi. Masyarakat juga berbondong-bondong membuat website sendiri untuk 

mendesain toko online mereka. Belanja dalam bentuk ini merupakan alternatif  jitu bagi mereka 



yang membutuhkan barang maupun jasa namun tidak mau terjebak oleh jarak terutama yang 

terjebak macet. 

 Sejarah kemunculan media online di Indonesia dimulai oleh majalah Mingguan Tempo 

pada Maret 1996. Alasan pendirian Tempo waktu itu adalah semata-mata agar media itu tidak 

mati karena media cetak Tempo pada saat itu sedang dibredel. Dalam segi bisnis, Detik.com 

adalah pioneer media online di Indonesia. Server detikcom sebenarnya sudah siap diakses pada 

30 Mei 1998, namun baru mulai online dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998 (majalah Tempo 

Edisi Ulang Tahun ke 40). 

 Media-media tersebut tidak hanya menyediakan dalam bentuk web namun mereka juga 

memberikan layanan dalam bentuk media sosial atau yang disebut twitter. Tinggal follow 

medianya dan kita akan mendapatkan informasi paling baru yang kita inginkan. Kemudahan 

tersebut diikuti dengan kebiasaan me-retweet informasi yang didapat. Inilah yang kemudian 

menjadi sesuatu yang cukup mengganggu saat seseorang tidak membutuhkannya namun 

menerima broadcast message yang notabene mereka dapat karena masuk dalam jejaring satu 

komunitas. Beberapa merasa terganggu namun beberapa merasa tidak terganggu. 

Indonesia memang menjadi lahan subur bagi situs-situs jejaring sosial. Data Semiocast 

menyebutkan bahwa, lembaga riset media sosial dari Paris, Prancis yang menyebutkan bahwa 

Indonesia adalah Negara terbesar kelima yang memiliki akun Twitter, dengan 29 juta per Juli 

2012., sehingga sudah dipastikan bahwa jumlahnya sekarang pasti lebih besar lagi. Jakarta 

adalah kota teraktif ‘bercuit-cuit’(majalah Femina edisi Ultah 40). 

Masalahnya, menurut pemerhati media, Ignatius haryanto, dengan kemudahan semacam 

itu, orang jadi cenderung memercayai begitu saja informasi atau berita yang dibaca. “Kita belum 

memiliki mekanisme untuk bersikap kritis dan skeptis dengan mempertanyakan kebenaran dan 

keakuratan berita yang diterima lewat media-media baru itu. Portal berita atau media sosial pada 

dasarnya mengutamakan kecepatan. Sedangkan, keakuratan beritanya didapat lewat pembaruan 

informasi detik per detik. Kita pasti pernah menemui, tidak sedikit portal berita yang kemudian 

melansir berita ralat setelah memunculkan sebuah berita yang memuat informasi atau data yang 

ternyata tidak akurat, atau tidak terbukti kebenarannya. Sifat dunia online membuat kita tak 



berhenti hanya sebatas sebagai konsumen, penikmat berita dan informasi. Secara alamiah, 

manusia punya budaya ingin menjadi yang pertama tahu dan juga jadi yang pertama 

menyebarkan informasi tersebut (majalah Femina edisi 39). 

Ketika situasi dimana informasi datang berlimpah dari segala arah, kita perlu 

meningkatkan kedewasaan dan kewaspadaan dalam memilah-milah informasi. Mana yang baik 

dan mana yang tidak. Informasi mana yang benar dan mana yang meragukan. Hal ini disebut 

dengan melek media, yakni ketika seseorang dengan cerdas menggunakan media serta paham 

dan kritis terhadap isi yang disampaikan media. 

Hal itu masih dalam satu bentuk media sosial dikarenakan munculnya digitalisasi media. 

Belum lagi komunitas yang terbentuk karena munculnya teknologi yang satu ini adalah 

komunitas yang boleh dibilang ribuan. Namun yang sering penulis ketahui adalah komunitas 

Tangan Di Atas, Natural Cooking Club , AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), Indo 

Runners, Akademi Berbagi, Indonesia Mengajar, Cancer Information & Support Center (CISC) 

dan komunitas lainnya. Kesemuanya memiliki tujuan mulia. Benang merah dari komunitas 

tersebut adalah para pendirinya memiliki tujuan personal yang ingin dicapai dan hasilnya lebih 

optimal bila dilakukan bersama orang lain. Mereka ingin berkembang bersama untuk 

menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi diri, lingkungan sekitar atau masyarakat.  

Menggerakkan massa juga sering kita dengar di era ini. Sebut saja kasus Prita Mulyasari 

dengan  RS Omni Internasional yang membuat hujan dukungan terhadap pihak Prita bahkan 

mendatangkan begitu banyak sumbangan materi hingga milyaran demi kasusnya selesai. Begitu 

pula dengan kasus KPK dan Polri dan tentu saja masih banyak dukungan lain yang bisa 

dimunculkan oleh kekuatan jejaring. Kekuatan yang notabene diawali oleh media yang semakin 

go digital. 

Lebih jauh lagi, jika dicermati karakteristik media baru menurut Feldman. media baru 

memiliki setidaknya lima karakteritik yang dapat di lihat. Pertama, media baru mudah 

dimanipulasi. Hal ini sering kali mendapat tanggapan negatif dan menjadi perdebatan, karena 

media baru memungkinkan setiap orang untuk memanipulasi dan merubah berbagai data dan 

informasi dengan bebas. Kedua,  media baru bersifat networkable. Artinya, konten-konten yang 



terdapat dalam media baru dapat dengan mudah dishare dan dipertukarkan antar pengguna lewat 

jaringan internet yang tersedia. Karakteristik ini dapat kita sebut sebagai kelebihan, karena media 

baru membuat setiap orang dapat terkoneksi dengan cepat dan memberi solusi terhadap kendala 

jarak dan waktu antar pengguna. Ketiga, media baru bersifat compressible. Konten-konten yang 

ada dalam media baru dapat diperkecil ukurannya sehingga kapasitasnya dapat dikurangi. Hal ini 

memberi kemudahan untuk menyimpan konten-konten tersebut dan men-sharenya kepada orang 

lain. Menurut Jan Van Dijk dalam bukunya The Network Society, “new media are media which 

are both integrated and interactive and also use digital code at the turn of the 20th and 21st 

centuries”. (media baru adalah media yang memiliki 3 karakteristik utama, yaitu integrasi, 

interaktif, dan digital). 

 Teknologi komunikasi/informasi menjadi satu kekuatan yang bisa mempengaruhi 

kekuatan sosial lainnya. Teknologi komunikasi/informasi memiliki keterkaitan dengan masalah 

sosial, ekonomi, politik dan budaya. Bisa saja pemakaian teknologi komunikasi/informasi 

menguntungkan, misalnya meningkatkan produktivitas, memperpendek waktu dan jarak. 

Beberapa persoalan pun muncul, misal jurang antara pihak yang kaya dan miskin, informasi 

makin besar, privacy jadi terganggu dan orang jadi terpencil dari lingkungan sosial (Abrar,2003). 

 Sebut saja seorang remaja yang sibuk dengan dunia facebooknya daripada teman-teman 

sebayanya di lingkungan tempat dimana ia tinggal. Seperti yang dibahas penulis dalam artikel 

terdahulu bahwa sebuah keluarga dapat sibuk dengan Blackberry-nya masing-masing pada saat 

pertemuan keluarga karena begitu asyiknya mereka dengan aktifitas pertemanan dalam jejaring 

sosial daripada memperhatikan perkembangan annggota keluarga satu sama lainnya. 

 Ada perubahan-perubahan penting yang berhubungan dengan munculnya media baru, 

yaitu: 

1. Digitalisasi dan konvergensi semua aspek dari media 

2. Interaktivitas dan konektivitas jejaring yang meningkat 

3. Mobilitas dan delokasi pengiriman dan penerimaan (pesan) 

4. Adaptasi publikasi dan peran-peran khalayak 



5. Munculnya beragam bentuk baru dari media ‘gateway’, yaitu pintu masuk untuk 

mengakses informasi pada Web atau untuk mengakses Web itu sendiri 

6. Fragmentasi dan kaburnya ‘institusi media’ (McQuail, 2010:141) 

Realitanya, segala sesuatu yang berbentuk data dapat ditransfer melalui teknologi internet 

yang kemudian memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan informasi sesuai 

dengan apa yang kita inginkan. Jika di kalangan mahasiswa mereka dapat dengan mudah 

mengakses teori maupun sumber materi yang diharapkan untuk mengikuti suatu mata kuliah, 

mengerjakan skripsi atau bahkan tugas sehari-hari. Jika tidak jeli maka akan terjebak pada 

sumber yang kurang akurat, seperti mencantumkan teori namun tidak menyertakan siapa yang 

bertanggungjawab akan teori yang bersangkutan.  

Publik yang sudah sangat terbiasa dengan kemudahan membuka website, membuatnya 

dan yang paling ekstrem adalah membuat dengan tujuan kejahatan. Seperti yang terjadi dalam 

waktu belakangan ini. Membuat website yang mirip dengan provider tertentu, mencantumkan no 

hp seseorang yang kemudian di kirim pesan  broadcast bahwa ia mendapatkan hadiah tertentu, 

sedangkan untuk mebuat keyakinan si pemenang dapat mengakses website yang telah disetting si 

penipu. Siapa pun dapat terkecoh namun kita harus memiliki daya kritis dan skeptic untuk tidak 

mudah percaya. Inilah salah satu kemudahan yang sudah ‘melenceng’ dari hadirnya digitalisasi 

media yang kemudian merugikan orang lain. 

Namun dilain pihak, digitalisasi media juga membuat intensitas keaktifan seseorang 

untuk berhubungan dalam jejaring menjadi meningkat terbukti dengan posisi Indonesia yang 

berada di tingkat kelima di dunia untuk penggunaan Twitter. Belum penggunaan jejaring yang 

lain seperti facebook, skype dan lainnya. Sungguh seperti dewa Janus yang memiliki dua wajah 

yaitu, sisi positif dan negatif. 

Dalam relasi antar keberadaan media dan kemajuan teknologi, terdapat beberapa 

proposisi utama dalam determinisme teknologi media (McQuail, 2010:103), yaitu: 

1. Teknologi komunikasi merupakan hal yang fundamental terhadap masyarakat 

2. Masing-masing teknologi memiliki bias terhadap bentuk-bentuk komunikasi, isi, dan 

penggunaannya 



3. Rangkaian penemuan dan penerapan teknologi komunikasi mempengaruhi arah dan 

kecepatan perubahan sosial 

4. Revolusi komunikasi akan mengarah pada revolusi sosial 

 

 

Penutup 

 Pertemuan teknologi komunikasi dan masyarakat era sebelum 1990-an yang disebut 

dengan digital immigrant dan setelah era 1990-an yang disebut dengan digital native mengutip 

istilah dari Nina seorang anggota KPI yang juga dosen di Universitas negeri, kedua generasi 

tersebut tidak lepas dari media terutama media baru. Meski dengan kadar ketergantungan yang 

berbeda. Kelompok pertama hanya tahu televisi yakni TVRI, sedangkan kelompok kedua mereka 

sejak lahir sudah berhadapan dengan teknologi dan media baru. Terciptalah digitalisasi media  

yang membuat kedua generasi tersebut menjadi ‘tergantung’ dengan porsi masing-masing. 

Kemudahan dalam mengakses dan menawarkan hal baru sangat disambut oleh semua generasi 

setelah keadaan ‘stagnan’ media yakni televisi dan media cetak. Namun sisi negatifnya mereka 

mulai terkucil dalam lingkungan sosial meski mereka juga menemukan dunia baru yakni teman-

teman baru di dunia maya. Dalam hal ekonomi juga didapatkan kemudahan berbelanja secara 

online. 

 Media baru menampilkan media dalam bentuk digital dengan kemudahan yang disambut 

‘meriah’ oleh masyarakat. Tetapi, sisi negatifnya harus disikapi dengan penuh waspada dan 

bijaksana. Mengingat kita telah hidup dimasa sekarang dan kita dihadapkan pada realita yang 

tidak mudah khususnya tentang media. Dengan penuh kesadaran kita harus mampu 

mempergunakannya dengan baik dan dengan tujuan baik pula agar tidak merusak sistem yang 

ada terutama sistem berhubungan dengan masyarakat. 
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