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Abstract

The latest improvements in the digital technology have led to the development of the digital media. Digital media as form of media content that
combine and integrate various data formats use computer network as its
main delivery system. Four factors influence the rapid development of the
digital media i.e. the technology advancement, the desire to innovate, to express the creative spirit, and to exploit the new business opportunities. The
media industries have started to explore the possibilities of using the digital
media as alternatives to the traditional media. Three factors that encourage this trend are the cost saving of the storing and delivering the media contents, the value that can be added to the content, and the pos-sibility of changing to a more focused content delivery system. The greatest
impact of the digital technology to the broadcasting media is the democratization of the media, in the sense that everybody that has access to the
technology could then become an artist, a producer, and a broadcaster at
the same time. On the other side of the coin, without a clear regulation and
code of practice, the result will be the media anarchy.
Pendahuluan: Revolusi Digital

Tidak sampai 20 tahun yang lalu, terjadi pergeseran paradigma media
yang bersifat global dan sangat fundamental. Pergeseran itu menyangkut
produksi, penyimpanan, dan penyebaran informasi digital secara global melalui jaringan online (Internet). Melalui jaringan ini, setiap komputer mampu
untuk menerima dan mengirimkan teks, gambar, audio, dan video dengan
cepat dan murah (Petre dan Harrington, 1996:9).
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sebelas Maret Surakarta

35

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 1, No. 1, Juli 2007

Faktor yang menjadi penggerak utama terjadinya revolusi ini adalah
ditemukan dan dikembangkannya teknologi digital. Inti dari teknologi digital adalah proses pengubahan segala bentuk informasi (teks, suara, dan gambar) diencode ke dalam kode yang berisi digit 0 dan 1 (Flew, 2002:17). Feldman (1997) menyebutkan karakteristik informasi dalam format digital sebagai berikut:
Manipulable: informasi digital mudah diubah dan disesuaikan (diadaptasikan) di semua tahap penciptaan, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaannya.
Networkable: informasi digital bisa digunakan bersama oleh ba-nyak pengguna secara simultan, tanpa dibatasi oleh jarak.
Dense: informasi digital dalam jumlah yang sangat besar bisa di-simpan di
dalam media yang sangat kecil secara fisik.
Compressible: informasi digital bisa dikompresi untuk menghemat tempat
dan waktu, dan kemudian di-dekompresi kembali ketika siap untuk digunakan.
Impartial: informasi digital yang disebarkan melalui suatu jari-ngan tidak
bisa dibeda-bedakan berdasarkan bentuk yang diwakilinya, siapa pemilik
atau penciptanya, dan bagaimana informasi itu digunakan—di dalam dunia digital, semua informasi itu hanyalah merupakan kombinasi angka 0
dan 1.
Salah satu hasil perkembangan teknologi digital ini adalah apa yang
disebut dengan Digital Media. Flew (2002:10) mendeskripsikan digital media sebagai berikut: “Digital media are forms of media content that combine and
integrated data, text, sound, and images of all kinds; are stored in digital formats; and
are increasingly distributed through network such as based upon broad-band fibre-optic
cables, sattelites, and microwave transmision systems”.
Perkembangan media digital digerakkan oleh tersedianya teknologi
baru di dalam penciptaan dan penyebaran isi (content) media. Di samping itu,
pengembangan dan distribusi isi media digital juga didorong oleh keinginan
untuk melakukan inovasi dan ekspresi kreatif; serta keinginan untuk mengeksploitasi peluang bisnis baru.
Media Digital dan Industri Media Tradisional

Industri yang pertama kali menggunakan teknologi digital adalah industri permainan komputer (computer games). Kesuksesan industri games ini
menarik perhatian industri media tradisional (cetak dan elektronik) untuk
mulai mengembangkan isi dan distribusi dalam format digital. Di sisi lain,
muncul tuntutan-tuntutan baru terhadap industri media dari pihak khalayak,
yang menghendaki informasi yang semakin spesifik (sesuai kebutuhan) dalam isinya dan luwes dalam cara dan waktu untuk mengaksesnya. Beberapa
CEO perusahaan telekomunikasi mengunakan istilah “Anything, anytime,
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anywhere” untuk menggambarkan tuntutan konsumen ini (Negroponte,
1995:174).
Sebuah penelitian di Australia melaporkan bahwa khalayak yang saat
ini berusia 35 tahun ke bawah tidak lagi memiliki kebiasaan mengkonsumsi
media massa seperti yang dimiliki oleh orangtua mereka. Contoh yang jelas
bisa dilihat dari kebiasaan membaca surat kabar. Generasi yang lebih tua biasa membaca surat kabar dari awal sampai akhir secara metodis; sedangkan
generasi yang lebih muda akan langsung membaca bagian (rubrik) yang mereka sukai, dan mengabaikan isi yang lain. Generasi baru ini juga tidak lagi
membeli surat kabar setiap hari, namun hanya pada akhir pekan atau pada
hari-hari tertentu. Alasan bagi kebiasaan baru tersebut antara lain: keterbatasan waktu, tidak mau memboroskan kertas koran (demi kelestarian lingkungan), merasa sudah cukup dengan mengikuti headline berita dari TV kabel atau internet di tempat kerja (Petre dan Harrington, 1996:127).
Industri periklanan, yang memiliki hubungan tak terpisahkan dari industri media massa, juga akan diuntungkan dengan perkembangan media
digital; terutama di dalam hal mengurangi pemborosan iklan (ad wastage). Ad
wastage adalah istilah di dalam industri periklanan untuk mewakili kelompok
khalayak yang tidak menaruh perhatian sama sekali kepada iklan di media
massa (Petre dan Harrington, 1996:133). Dengan media digital, terbuka
kemungkinan untuk men-distribusikan informasi tentang sebuah produk
kepada konsumen yang benar-benar membutuhkan/menginginkan/menggunakan jenis produk tersebut.
Ada 3 faktor yang menjadi pendorong bagi organisasi-organisasi media tradisional untuk mengembangkan media digital: (1) penghematan biaya
untuk menyimpan dan mendistribusikan data dan informasi; (2) pemberian
nilai tambah (kualitas dan kuantitas) pada isi media tradisional; dan (3) kemungkinan untuk bergeser dari sistem distribusi massal kepada sistem distribusi yang semakin berfokus kepada kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai individu (Flew, 2002:98-99).
Radio Digital

Perkembangan yang signifikan dari radio (siaran) digital terjadi sejak
pertengahan 1990-an. Pada pertengahan tahun 1999, BRS Media menjadi
host bagi sekitar 2000 stasiun radio Web; dan pada akhir tahun 2000, jumlah
itu meningkat menjadi lebih dari 4500 stasiun radio (BRS Media 2000, 2001).
Digitisasi radio memiliki tiga unsur yang penting, yaitu: (1) penggunaan teknologi digital di dalam produksi, termasuk dalam penyimpanan, reproduksi, dan editing; (2) distribusi isi siaran (program, musik, dan iklan) dilakukan secara online (lewat Internet); dan (3) terjadi peningkatan yang signifikan di dalam jumlah khalayak yang mendengarkan radio melalui Internet
(Flew, 2002:106).
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Unsur yang terakhir itulah yang memiliki masa depan yang paling menarik. Dengan mulai dikembangkannya telepon genggam yang mampu
mengakses internet, maka tidak akan terlalu lama lagi akan bermunculan
alat-alat baru yang bisa digunakan untuk mendengarkan radio digital tanpa
harus menggunakan komputer yang terhubung ke Internet dengan kabel
telepon. Ini berarti batas-batas geografis yang selama ini menghambat akan
bisa diatasi. Ini adalah sebuah terobosan besar, baik bagi khalayak, maupun
bagi organisasi radio siaran.
Radio digital yang dipancarkan melalui Internet memiliki dua daya tarik utama. Pertama, teknologi ini membuka peluang bagi munculnya siaran
yang sangat bervariasi dan spesifik; misalnya siaran dari negara asal bagi komunitas imigran di yang tinggal di negara lain (Hastjarjo, 2003). Kedua,
memampukan khalayak untuk mengakses siaran radio tanpa perlu dihambat
oleh batas-batas geografis atau aturan pemerintah/penguasa; contoh kasusnya adalah kegagalan usaha pemerintah Serbia untuk menutup stasiun Radio
B92 selama perang saudara di Yugoslavia di tahun 1990-an. Radio B92 tetap
melakukan siaran menggunakan radio digital melalui Internet (Donow dan
Miles, 1999).
Televisi Digital

Perkembangan Televisi (Siaran) Digital membuka peluang untuk meningkatkan kemampuan televisi sebagai sebuah media; dengan cara menambahkan fasilitas/kemampuan yang saat ini dimiliki oleh Internet. Prototype
televisi digital diharapkan bisa menawarkan beberapa manfaat, di antaranya:
kualitas gambar dan suara yang lebih tinggi, sehingga bisa mendekati pengalaman menonton bioskop; kemung-kinan bagi stasiun televisi yang ada untuk melakukan multi-channelling; dan pengembangan datacasting dan televisi
interaktif.
Sekalipun televisi digital membuka kemungkinan-kemungkinan yang
menarik, namun realisasinya tidak secepat media yang lain. Penghambat yang
terbesar adalah: dibutuhkannya pesawat televisi model baru yang memiliki
fasilitas untuk men-decode sinyal digital. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan televisi siaran agar ragu untuk mulai melakukan siaran televisi digital, dengan pertimbangan: (1) dibutuhkan pembangunan infrastruktur baru
untuk memproduksi dan menyiarkan program televisi digital; (2) harga pesawat televisi digital masih belum terjangkau oleh sebagian terbesar khalayak
penonton televisi, sementara itu untuk menyiarkan program ganda (analog
dan digital) akan terlalu mahal (Flew, 2002:111).
Saat ini baru bisa dilakukan prediksi tentang pelayanan apa saja yang
bisa dimungkinkan oleh televisi digital di masa depan. Prediksi ini didasarkan kepada isi dan pelayanan tambahan yang saat ini diberikan oleh stasiun
televisi yang juga memiliki website di Internet. Informasi dan pelayanan
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tambahan yang ada di dalam website stasiun televisi biasanya meliputi: informasi-informasi tambahan untuk mendukung program yang disiarkan,
informasi statistik untuk program olah-raga, dan link ke situs Internet yang
berhubungan dengan isi program.
Berdasar informasi dan pelayanan tersebut, maka penggabungan televisi dan internet akan membuka kemungkinan untuk pelayanan-pelayanan
baru, seperti: penyediaan link antara program dokumenter dengan ensiklopedia online; akses kepada arsip digital untuk memperoleh informasi-informasi
tambahan bagi program-program berita dan current affairs; membuat link
antara program drama atau komedi dengan situs-situs Internet yang dibuat
oleh para penggemar (fans) program-program tersebut.
Di samping perkembangan televisi digital yang masih pada tahap
sangat awal di atas, terjadi pula eksporasi untuk mengembangkan teknologi
streaming video yang lebih murah melalui internet. Diawali dengan perkembangan webcam dan piranti lunak untuk mengakses streaming video (seperti
Real Player dan Windows Media Player) saat ini telah dimungkinkan untuk
menikmati film on demand dan siaran langsung melalui Internet menggunakan
komputer. Ini menjadi alternatif bagi khalayak yang tidak mampu mengakses televisi digital.
Implikasi: Demokratisasi atau Anarki?

Transformasi media komunikasi biasanya terjadi karena adanya interplay yang kompleks antara kebutuhan, tekanan kompetisi dan politik, serta
inovasi sosial dan teknologi (Fidler, 1997). Yang perlu juga dilakukan adalah
mendiskusikan implikasi sosial dari inovasi tersebut. Dalam menganalisis
media baru, kita tidak boleh berhenti dengan pertanyaan “what are the new
media?” namun lebih lanjut “what’s new for society about the new media?” (Flew,
2002:10).
Dalam bukunya yang berjudul Netizens, Michael dan Ronda Hauben
menyatakan bahwa salah satu impak terbesar dari perkembangan media
online adalah berpindahnya kekuasaan dari perusahaan-perusahaan media ke
tangan orang kebanyakan. Model distribusi informasi oleh elit media kepada
massa tidak lagi menjadi satu-satunya model komunikasi, sebab sekarang
setiap orang (yang memiliki akses Internet) berpotensi untuk menyiarkan
pengamatan atau pendapatnya sendiri ke seluruh dunia (Hauben dan Hauben, 1997).
Seperti yang terjadi di dalam media berbasis teks dan gambar, Internet
membuka peluang bagi arus berita yang dimulai dari bawah dan dilakukan
oleh orang berkepentingan dengan topik tertentu. Dengan adanya teknologi
MP3, kamera digital, dan digital handycam Internet memungkinkan “setiap
orang” bisa sekaligus menjadi penulis skenario, pemain, sutradara, produser,
dan distributor video. Seorang penggemar wayang kulit bisa mentransfer
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koleksi rekaman wayangnya ke dalam format digital, dan kemudian menyiarkannya semalam suntuk melalui radio internet. Seseorang yang memiliki webcam bisa menyiarkan secara live suasana kamar tidurnya. Hasilnya adalah: Internet menjadi lautan informasi yang campur aduk. Pengguna Internet bisa
memperoleh (hampir) segala macam informasi, jika ia mau. Tidak ada lagi
pihak di luar dirinya yang bertindak sebagai gatekeeper (Hastjarjo, 1999).
Di satu sisi, teknologi digital membuka kemungkinan untuk menghasilkan isi media yang lebih berkualitas, baik dari segi kualitas “fisik” dan isi,
maupun kuantitasnya. Di sisi lain, informasi digital yang begitu mudah
untuk dimanipulasi, diedit, dan direkayasa, membuka kemungkinan untuk
melakukan kebohongan publik, baik dalam hal penjiplakan maupun dalam
hal pemalsuan informasi. Di satu sisi, teknologi digital yang semakin terjangkau harganya memungkinkan bagi setiap orang untuk memiliki akses
yang semakin luas kepada informasi, baik untuk menerima maupun untuk
menyebarkan informasi. Di sisi yang lain, ada bahaya ketergantungan kepada teknologi—yang pada gilirannya bisa membuat orang terikat (kepada
hardware maupun software tertentu), dan tidak lagi merdeka.
Seperti dua sisi dari satu mata uang, segi positif dan negatif dari
perkembangan teknologi media harus dibicarakan, sehingga teknologi itu
bisa dipahami secara komperehensif, tidak hanya sebagai obyek fisik atau
alat, namun juga sebagai isi (yang ditentukan oleh cara peng-gunaannya), dan
sebagai sistem pengetahuan dan makna sosial.
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