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Abstract
This research will explain how the development of communication technology that has made online
media that is needed by new media, must adapt and evolve in media convergence. In the past decade,
new media has provided a wide array of platform and content options. Markplus Insight’s survey in 2010
showed Indonesian internet users to use conventional media as their primary source of information. But
these results have shifted, the latest APJII latest findings show that the internet has become the first
choice to find information (news) and entertainment, compared with television. Online media today not
only put forward wheels are also required to align the prevailing news. The old generation online media
(detik.com; vivanews; republikaonline, and so on) is then required to provide more than a speed. The
latest challenge from Online News Platform today is the competitor developer, Online News Portal
based on data and research, the latest generation that emerged and consistent with the downfall is
‘Kumparan’ and ‘Kata Data’. This research is a qualitative research with data completion technique
through field notes, and interview. The main focus of this research is to explore two of the above online
news sites emerging as an alternative to Media Online Mainstream, and how Media Convergence is a
major part of their evolutionary process.
Keywords: Media Shifting, Media Convergence, Online News Portal, Kumparan, Katadata
Abstrak
Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi komunikasi telah membuat media
online yang dahulu dianggap media baru, harus beradaptasi dan berevolusi dalam konvergensi media.
Dalam satu dekade terakhir, media baru telah menyediakan beragam pilihan platform dan konten.
Survei oleh Markplus Insight pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia
cenderung untuk menggunakan media konvensional sebagai sumber informasi utama mereka. Namun
hasil ini telah bergeser, temuan survei terbaru APJII menunjukkan bahwa internet telah menjadi pilihan
pertama untuk mencari informasi (berita) dan hiburan, dibandingkan dengan televisi. Media online saat
ini tidak hanya mengedepankan kecepatan tetapi juga dituntut untuk menyelaraskan akurasi
pemberitaan. Media online generasi lama (detik.com; vivanews; republikaonline dan seterusnya)
kemudian dituntut untuk memberikan lebih dari sekedar kecepatan. Tantangan terbaru dari Platform
Online News saat ini adalah munculnya kompetitor, yakni Portal Berita Online berbasis data dan riset,
angkatan terbaru yang muncul dan konsisten dengan akurasi adalah Kumparan dan Kata Data.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan
field note, dan wawancara. Fokus utama dari penelitian ini adalah mendedah mengenai dua situs berita
online di atas muncul sebagai alternatif dari Media Online Mainstream, dan bagaimana Konvergensi
Media menjadi bagian utama dari proses evolusi mereka.
Keywords: Media Shifting, Media Convergence, Online News Portal, Kumparan, Katadata
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PENDAHULUAN
Kehadiran internet sebagai medium baru menyediakan lahan subur bagi pertumbuhan media siber
(online) di Indonesia. Media massa perlahan mulai menyambut evolusi teknologi komunikasi ini dengan
memodifikasi diri ke bentuk media baru (new media). Beberapa pemain besar dalam industri media
cetak misalnya, sejak tahun 1990-an mulai membuka portal berita online meskipun secara teknis hanya
memindahkan begitu saja halaman edisi cetak ke dalam internet. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali
secara konten karena isinya pun hanya berupa salinan dari versi cetaknya. Fidler (1997: 22-23)
menyebut fenomena ini sebagai bagian dari proses mediamorphosis. Lebih dari sekedar metamorfosis
dari media konvensional ke wujud media baru, mediamorphosis ia definisikan sebagai sebuah
transformasi dari media komunikasi yang biasanya disebabkan oleh hubungan yang kompleks dan saling
mempengaruhi antara tuntutan kebutuhan, persaingan (political pressures), serta inovasi di bidang
teknologi.
Generasi pertama media siber dimotori oleh Harian Republika dengan merilis Republika Online pada
tahun 1994 lalu diikuti oleh Tempo, Bisnis Indonesia, Harian Waspada, dan Kompas Online. Di awal
perkembangannya, mereka belum memiliki model bisnis yang dirancang untuk menghasilkan laba
karena media ini dilahirkan sebagai simbol prestise (Margianto dan Syaefullah, 2014: 17). Pasca generasi
pertama, pertumbuhan portal berita online terus mengalami pasang surut namun sejak tahun 1998
lahirnya detik.com menjadi pelopor baru praktik jurnalisme online yang menawarkan konsep berita
“cepat dan ringkas”. Hadir tanpa dukungan media cetak, berita-berita yang disajikan dalam situs
detik.com tidak perlu melewati serangkaian proses cetak sehingga memangkas waktu produksi.
Implikasinya, berita dapat tersaji pada hari itu juga.
Model baru ini disukai oleh konsumen berita. Margianto dan Syaefullah (2014: 38) menyatakan bahwa
gaya detik.com menjadi kiblat bagi situs-situs media online yang muncul kemudian: cepat, update,
mengalir, dan kadang jahil. Hal ini oleh karenanya melahirkan kompetisi di antara pelaku bisnis media,
merubah cara pandang mereka untuk mencoba portal online sebagai ladang bisnis baru. Persoalan
serius kemudian muncul ketika kemudian produksi akan konten berita didasarkan pada nilai-nilai
“kecepatan” ini. Media massa saling berlomba untuk menghasilkan berita secara cepat dengan
mengedepankan frekuensi update daripada kualitas berita.
Kecepatan versus akurasi menjadi isu yang banyak dibahas ketika membincangkan praktik dari media
online saat ini. The truth in the making, berita disajikan tidak dalam paket berita utuh melainkan
diunggah sepotong-sepotong menjadi beberapa pecahan berita. Kecepatan mengorbankan akurasi dan
kebenaran sebuah informasi. Padahal jumlah terhadap aksesnya semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Survei oleh Markplus Insight pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia
cenderung untuk menggunakan media konvensional sebagai sumber informasi utama mereka. Namun
hasil ini telah bergeser, temuan survei terbaru APJII menunjukkan bahwa internet telah menjadi pilihan
pertama untuk mencari informasi (berita) dan hiburan, dibandingkan dengan televisi. Media online saat
ini tidak hanya mengedepankan kecepatan tetapi juga dituntut untuk menyelaraskan akurasi
pemberitaan.
Tantangan terbaru dari Platform Online News saat ini adalah munculnya kompetitor, yakni Portal Berita
Online berbasis data dan riset, angkatan terbaru yang muncul dan konsisten dengan akurasi adalah
Kumparan dan Kata Data. Penelitian ini tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana dua situs berita online
di atas muncul sebagai alternatif dari Media Online Mainstream dan bagaimana Konvergensi Media
menjadi bagian utama dari proses evolusi mereka.
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TINJAUAN TEORI
Meskipun jumlah informasi di internet terus meningkat, internet tetap menjadi jenis media yang
tersegmentasi. Artinya informasi yang tersedia di internet dalam hal ini adalah media online akan
diakses hanya oleh orang yang sadar terhadap terknologi, mempunyai akses terhadap infrastruktur dan
mempunyai daya beli (Nugroho et al, 2013: 87)

Kovach dan Rosenstiel menyatakan bahwa kewajiban yang paling utama bagi seorang jurnalis adalah
pada kebenaran dengan prinsip yakni kebenaran yang tidak berat sebelah merupakan hal yang paling
membedakan dari semua bentuk komunikasi lain. Menurut mereka intisari dari jurnalisme adalah
verifikasi terkait dengan pengejaran kebenaran. Karena verifikasi merupakan prasyarat mutlak dari
akurasi. Sehingga media online tidak bisa melepaskan diri dari hal tersebut. Mereka juga
mengungkapkan bahwa fungsi jurnalisme tidak berubah secara mendasar meskipun telah memasuki era
digital. Karena secara prinsip yang mengarisbawahi jurnalisme saat ini adalah sama hanya caranya yang
berbeda (Margianto, 2014: 42).

Konvergensi media lebih dari sekedar persoalan pergeseran teknologi (technological shift). Konvergensi
mengubah hubungan di antara teknologi, industri, pasar, genre, dan juga audiens/konsumen media.
Konvergensi mengacu kepada sebuah proses, bukan titik akhir. Proliferasi dari saluran dan portabilitas
teknologi komunikasi menjadi pintu masuk dimana media dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja,
dan saat ini masyarakat menggunakan semua jenis media untuk dapat berhubungan dengan orang lain
(Jenkins, 2004). Konvergensi media juga memungkinkan adanya perubahan cara pandang dalam
menimbang kembali relasi antara produsen dan konsumen pesan.

Konvergensi media sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi pada perjalanannya juga melahirkan
peluang dan persaingan baru bagi pelaku media online. Integrasi media konvensional dan media baru
membuka kemungkinan memodifikasi cara berbisnis media online saat ini. Menurut seorang praktisi
media di Indonesia, konvergensi dalam media adalah mengenai “bagaimana berita disampaikan secara
multiplatform (N. Patria, Vivanews, dalam Nugroho et.al, 2013: 111). Ada tendensi media online untuk
memodifikasi tampilan dan kemasan beritanya mengikuti perubahan perilaku pembaca media online
yang tampaknya kini memiliki preferensi masing-masing terhadap media tertentu yang mereka sukai
dan mereka anggap kredibel. Pada akhirnya, media online menyambut tren baru jurnalisme yang coba
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menampilkan berita dengan tambahan format baru: data and research-based news & multi-platform
medium.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tataran analisis deskriptif. Penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek
penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004: 6).
Selain itu, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana
peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna
dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005:1). Penelitian ini, realitasnya bersifat ganda dan kompleks, satu
sama lainnya saling berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan yang bulat atau holistik.

Adapun fokus utama dari penelitian ini yakni: 1) mendedah mengenai dua situs berita online di atas
muncul sebagai alternatif dari Media Online Mainstream, dan 2) bagaimana Konvergensi Media menjadi
bagian utama dari proses evolusi mereka. Fokus penelitian ini menurut Moleong (2004: 94) memiliki dua
maksud, yaitu 1) untuk membatasi studi, dan 2) untuk memenuhi kriteria masuk-keluarnya suatu
informasi yang baru diperoleh di lapangan. Sehingga, melalui fokus penelitian dapat diketahui data apa
saja yang harus dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data in-depth interview untuk
mengumpulkan data primer guna menjawab kedua fokus utama tersebut. Wawancara mendalam (indepht interview) peneliti ditujukan kepada pendiri Kumparan dan Katadata.
TEMUAN DAN DISKUSI
Konvergensi Media dan Problem Etik Jurnalisme Online
Saat ini terdapat kecenderungan dimana konsumen atau pembaca berita mulai meragukan kredibilitas
media online. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa problem etik yang muncul terkait penurunan
kualitas jurnalisme media online di Indonesia. Pertama, isu akurasi versus kecepatan. Media online
berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat dalam menyajikan sebuah berita namun pada beberapa
kasus justru mengabaikan kebenaran berita itu sendiri. Oleh karena itu media online rentan untuk
memproduksi hoax and fake news. Kedua, Ini sekaligus juga menjadi pertanda bahwa sebagian media
online rupanya malas melakukan disiplin verifikasi. Entah karena tuntutan menjadi yang tercepat itu,
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atau mungkin karena tuntutan lain seperti mengejar traffic. Margianto dan Syaefullah (2014: 32)
menyatakan bahwa pada titik inilah ruang redaksi bertemu dengan kepentingan bisnis media sebagai
industri. Di ruang redaksi, traffic diperoleh sebagai hasil produksi berita yang dibuat wartawan. Beritaberita yang di-klik pembaca akan menghasilkan pageview. Semakin banyak berita yang di-klik semakin
besar pageview yang diperoleh. Semakin besar pageview, semakin besar potensi bisnis yang bisa diraih.

Persoalan tersebut yang kemudian dibaca oleh pendiri Katadata sebagai konsekuensi dari kompetisi
bisnis media online saat ini. Menurutnya akan menjadi problem yang lebih besar ketika online media
berlomba kecepatan, berlomba pembaca yang banyak dan kalau tidak hati-hati online media pun
terjebak dengan rezim rangking. Rezim rangking dan visit yakni dengan melihat traffic yang telah
tersedia saat ini (M. Dharmasaputra, katadata.co.id, wawancara, 10/07/2017). Hal ini berbeda dengan
pendiri Kumparan yang menyatakan bahwa cepat dan akurat merupakan DNA seorang jurnalis media
online. Namun yang paling penting adalah memastikan kredibilitas informasi karena aset sebuah media
adalah kredibilitas. Dalam perspektif Budiono Darsono, media online pantang mengedit atau meralat
berita. Kecepatan, verifikasi, dan akurasi dengan demikian adalah 3 (tiga) hal pokok yang harus dan pasti
dipenuhi oleh media online. Hal itu diwujudkan melalui kedisiplinan dalam akurasi, transparansi, dan
liputan yang fair (B. Darsono, kumparan.com, wawancara, 15/06/2017).

Kumparan: Multi-platform Media Online dan Media Sosial
Kumparan mengusung platform kolaboratif dan interaktif yang dibangun melalui inovasi dan teknologi
terkini dengan menjunjung tinggi kredibilitas serta memegang teguh etika jurnalisme. Berdasarkan profil
yang tersaji di website kumparan.com, prinsip yang membedakan media tersebut dengan media lain
adalah mereka tidak menganggap teknologi sebagai pilar pendukung, melainkan sebagai pondasi utama.
Inilah yang membuat Kumparan memutuskan untuk membangun platform yang menggabungkan
konsep situs berita dengan media sosial. Kumparan juga berbeda dengan katadata.co.id, tirto.id, dan
beritagar.id. Menurutnya Kumparan adalah online multiplatform dengan basis community engagement.
Kumparan mengedepankan akuntabilitas dan kredibilitas dari berita dengan berpegang pada pedoman
media siber. Berdasarkan hal tersebut, fungsi kumparan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
1. Sebagai media online (menyajikan berita).
2. Wadah untuk crowdsourcing (mengadvokasi dan mendukung masyarakat yang membutuhkan
bantuan) dan crowdfunding, jika diperlukan, secara akuntabel.
3. Menyediakan wadah bagi praktik citizen journalism.
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Menurut Budiono Darsono, media online memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:
1) Audience Control, Khalayak bisa leluasa memilih berita yang diinginkan sesuai preferensi
topik yang diminati.
2) Storage and Retrieval, Semua berita dan data dapat disimpan dan bisa diakses kembali
sewaktu-waktu.
3) Unlimited Space, Tempat tak terbatas sehingga pengembangan berita dapat disajikan lebih
maksimal dan lebih lengkap (kontrol editorial minim dan tak terbatas halaman seperti pada
media cetak).
4) Immediacy, Memungkinkan informasi disampaikan secara cepat dan langsung kepada
audiens.
5) Multimedia capability, Berita dapat disajikan secara kreatif dalam bentuk teks, gambar,
maupun video
6) Interactivity, Adanya partisipasi langsung pembaca dalam setiap berita.
Dari berbagai kelebihan di atas, Kumparan menitikberatkan pada pengembangan platform-nya. Bagi
Kumparan, pembentukan komunitas online dan interaktivitas merupakan peluang besar dalam bisnis
media online. Misalnya soal kolom komentar pada berita yang rentan menjadi ajang debat kusir antar
sesama netizen, Budiono menyatakan bahwa menghilangkan kolom komentar fatal akibatnya. Kini
orang lebih suka membaca komentar daripada berita itu sendiri. Jika tidak ada kolom komentar,
pembaca pasti akan pergi. Komentar di Kumparan pun dimoderasi oleh editor. Jika sekiranya sudah
kelewatan (misal menyentuh SARA) baru akan di-edit. Selain itu Kumparan juga bisa menjadi wadah
untuk crowd-funding dan crowd-sourcing. Meskipun tidak menyangkal pentingnya mengejar traffic,
Kumparan berprinsip bahwa media yang baik tetap harus mendukung literasi informasi bagi publik. Hal
ini terkait dengan kredibilitas media, kredibilitas sumber berita, dan uniqueness dari sebuah informasi
(apakah media lain juga memberitakan atau tidak).

Katadata: Idealisme dan Quality Content
Hal di atas sejalan dengan Katadata yang menitikberatkan pada idealisme dan quality content.
Perhatiannya yang pertama adalah menyajikan konten yang berkualitas (quality content) dengan tidak
berambisi mengejar traffic dan visit. Konten yang berkualitas ini memuat akurasi, kedalaman, dan
comprehensiveness. Kemudian yang kedua adalah kemandirian modal (budget). Para pendiri Katadata
menyadari bahwa untuk membuat sebuah portal online dibutuhkan dana milyaran. Ditambah lagi,
persoalan SDM (Sumber Daya Manusia) dimana media online lain saat itu rata-rata memiliki sekitar 70
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orang awak redaksi. Untuk mempertahankan idealisme yang berusaha dipegang, Katadata melakukan
kemandirian modal yakni melalui upaya Katadata menggarap divisi data dan riset dengan serius sebagai
sumber penghasilan tambahan. Secara kuantitas, jumlah berita yang dirilis tiap hari pun tergolong
sedikit (hanya sekitar 20-25 berita per hari). Angka ini terlampau jauh dengan jumlah postingan berita di
portal online lain yang rata-rata bisa mencapai ratusan bahkan ribuan berita per harinya. Selain itu
jumlah awak redaksi di Katadata juga terbatas hanya sekitar 12 personil saja. Untuk peringkat di Alexa
pun Katadata memang tidak menduduki peringkat atas, hanya bertengger di angka 450-an. Berbeda
dengan tirto.id yang menduduki peringkat 100-an dan kumparan.com yang menduduki peringkat di
bawah 100.

Katadata terinspirasi oleh motto Leonardo da Vinci yang berbunyi, “simplicity is the ultimate
sophistication” yang artinya mereka berupaya menyederhanakan persoalan yang rumit tanpa harus
kehilangan esensinya. Berikut ini produk-produk yang dimiliki Katadata yakni berita, riset, riset ekonomi
dan bisnis serta data. Bagaimana Katadata menjaga kualitas kontennya? Yang pertama tentu dengan
koordinasi antara seluruh divisi yang ada di dalamnya. Koordinasi ini dilakukan setiap pagi melalui Skype
dengan agenda memilih topik-topik berita apa saja yang akan difokuskan atau diangkat menjadi berita.
Pada proses ini, tim redaksi akan bekerjasama dengan tim data dan riset. Prinsipnya, Katadata tidak
mencoba menampilkan berita yang kejar tayang (bukan mengejar kecepatan tapi kedalaman) sehingga
ciri khas berita di Katadata memang agak panjang dengan dilengkapi data. Bagi Katadata, yang
terpenting dari menjaga kualitas konten ini adalah: tingkat keterbacaan publik terhadap sebuah berita
itu tinggi. Misalnya saja dalam berita berjudul “Siasat Lion Air Memborong Pesawat Untuk Menghambat
Pesaing” terdapat 22.000 pembaca. Artikel ini dilengkapi dengan ilustrasi supaya lebih menarik.
Barangkali ini yang menjadi daya tarik Katadata karena menyajikan tampilan berita yang lebih segar
dalam bentuk infografik (informasi yang berat dikemas dengan cara yang mudah dipahami pembaca
dalam bentuk ilustrasi gambar). Infografik ini yang pada akhirnya menjadi pionir bagi portal online lain
untuk membuatnya juga seperti apa yang Katadata lakukan. Selain itu, Katadata juga menyediakan
laman khusus untuk Databoks dimana publik bisa mengakses data dan hasil penelitian yang mereka
butuhkan dan juga bisa di-download dalam bentuk pdf maupun slide presentasi.
KESIMPULAN
Media alternatif selayaknya hadir sebagai medium publik. Artinya, misi dari media paling tidak memuat
unsur literasi terhadap publik dengan membuka seluasnya partisipasi publik dan menyediakan konten
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yang mencerahkan. Salah satu determinan bagi minat konsumsi berita oleh pembaca terletak pada
seberapa ‘bernilai’ sebuah medium itu bagi diri mereka secara personal. Schroder dan Larsen (2010)
mengadopsi konsep heuristik tentang perceived worthwhileness yang berarti bahwa viabilitas sosial dan
komersial sebuah medium tergantung pada 2 faktor: kemampuannya untuk merebut perhatian dan
waktu publik, serta kemampuannya untuk mengakomodir ‘public connection’ (kemampuan untuk
memuaskan kebutuhan individu akan perannya sebagai warga negara dalam berdemokrasi dan sebagai
anggota komunitas dalam jaringan yang sangat luas.

Persaingan bisnis media online yang makin ketat memunculkan mode-mode baru dalam menyajikan
sebuah berita. Membaca kebutuhan pasar, Katadata dan Kumparan merupakan contoh portal berita
yang menginisiasi tren baru dalam kompetisi industri media online dengan mengembangkan multiplatform medium dan data and research-based news.

DAFTAR PUSTAKA
Jenkins, Henry. (2004). The cultural logic of media convergence. International Journal of Cultural Studies.
Volume 7(1), 33-43.
Margianto, J.H. & Syaefullah A. (2014). Media online: antara laba, pembaca, dan etika. Jakarta: Aliansi
Jurnalis Independen (AJI).
Moleong, Lexy. J.(2004). Metode penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Nugroho, et.al. (2013). Memetakan lanskap industri media kontemporer di Indonesia. Jakarta: Centre
For Innovation Policy and Governance.
Schrøder, K. C., & Steeg Larsen, B. (2010). The shifting cross-media news landscape: Challenges for news
producers. Journalism Studies, 11(4). DOI: 10.1080/14616701003638392
Sugiyono. (2005). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta

