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ndonesia sudah mendeklarasikan diri siap memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 

4.0. Hal itu ditandai peresmian Roadmap Industri 4.0 yang dibuat Kementerian Perindustrian 

oleh Presiden Jokowi pada 4 April 2018 lalu. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto 

mengungkapkan, roadmap ini menjadi kesiapan Indonesia memasuki era industri digital hingga 

tahun 2030.  

Salah satu strategi Indonesia memasuki Industri 4.0 adalah menyiapkan lima sektor 

manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri 

Tanah Air. Kelima sektor tersebut, adalah industri makanan dan minuman, industri otomotif, 

industri elektronik, industri kimia, serta industri tekstil. Diharapkan, implementasi Industri 4.0 

akan membawa peluang besar untuk merevitalisasi sektor manufaktur nasional dan menjadi 

akselerator dalam mencapai visi Indonesia menjadi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030 

(eksplore.co.id). 

Revolusi Industri 4.0 sebenarnya sudah dirasakan masyarakat Indonesia dalam beberapa 

tahun terakhir ini. Yang sudah mulai akrab dengan teknologi digital adalah kalangan start-up 

(wirausaha) baru. Mereka menawarkan atau menjual produknya tidak hanya dengan membuka 

toko atau gerai di pasar atau mal-mal. Pola penjualan mereka sudah bergeser dengan menciptakan 

aplikasi digital. Menjual melalui jaringan internet yang bisa dilakukan dengan android.  

Itu sebabnya, banyak pusat perdagangan atau supermarket yang gulung tikar. Satu lagi 

contohnya. Di saat orang kesulitan mengakses sarana transportasi umum yang efisien, nyaman, 

aman, dan memadahi, muncullah ojek ONLINE. Sentuhan teknologi digital pun merambah ke dunia 

ojek. Ojek pangkalan yang suka ‘memeras’ penumpangnya, mulai tergusur dengan hadirnya ojek 

online (ojol). Perusahaan aplikasi ojol berdiri, yaitu Go-Jek pada 13 Oktober 2010. Awalnya 

mengandalkan call center. Namun baru menjadi aplikasi online pada 2014. Go-Jek pun kedatangan 

kompetitor, yaitu Grab dan Uber. Namun, belakangan Uber di Indonesia bangkrut.   

I 
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Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan adanya perubahan yang begitu cepat pada pola 

komunikasi. Perubahan itu mampu mengubah gaya hidup individu maupun masyarakat. Bagaimana 

kesiapan kita mengimplementasikan perubahan di era digital tersebut? Yang terpenting adalah 

bagaimana menyikapinya dan menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Untuk menghadapi 

Revolusi Industri 4.0, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi adalah kreativitas dan inovasi. Mereka 

harus berpikir of the box out secara maksimal. Sejalan dengan industri 4.0 yang tengah bergulir, 

akan sulit jika berjalan secara sendirian. Industri harus berkolaborasi agar bisa membentuk 

ekosistem digital dalam negeri yang lebih kuat di tengah gempuran ekspansi asing. Secara positif, 

Revolusi Industri 4.0 ini tentu bakal menguntungkan para pelaku bisnis. Konsumen sendiri akan 

melihat adanya kemudahan mengakses dan efisiensi biaya. 

Karena itu tidak mungkin kita hanya berdiam diri dan menunggu. Kita tidak boleh tertinggal. 

Karena itu, sekali lagi, yang dibutuhkan adalah sebuah ekosistem yang dapat menunjang  perubahan 

pola kehidupan orang banyak tanpa harus kehilangan nilai atau akar budaya yang sudah ada. 

 

Industri Media  

Bagaimana dengan sektor atau industri media?  Lebih khusus lagi media televisi? Agar dapat 

memaksimalkan industri di era 4.0 ini, tentu perlu memperhatikan karakteristik dan bentuk 

perkembangan teknologi agar  dapat memanfaatkannya secara maksimal. Di samping teknologi 

yang kini lebih mudah, juga isi yang tidak hanya menarik, 

tetapi harus bisa memberi pandangan ke depan untuk lebih 
bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ini merupakan 

tantangan tersendiri bagi para pelaku di bidang 

pertelevisian di era disrupsi 4.0 ini. 

Pada era digital saat ini, ketika sebagian besar 

persebaran informasi berlangsung di dunia maya, industri 

pertelevisian menghadapi persaingan dengan media online 

yang relatif lebih mudah diakses. Hal ini menuntut stasiun 

televisi untuk terus menghadirkan kreativitas dan inovasi, 

baik dalam program tayangan maupun sebagai media 

penyiaran. Salah satunya dengan menyediakan akses untuk 

menonton siaran televisi secara online. 

Menurut data yang dilansir dari detik.com, saat ini 40 % anak muda tidak lagi menonton siaran 

televisi melalui televisi fisik, tapi melalui saluran internet. Menonton siaran televisi dengan cara 
streaming melalui smartphone, kini menjadi pilihan bagi anak muda, khususnya mahasiswa. Itu 

dilakukan mungkin juga karena mereka tidak memiliki pesawat televisi di tempat tinggalnya.  

Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, menjadi periode strategis bagi industri pertelevisian 

Indonesia. Hal ini cukup beralasan karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengevaluasi perpanjangan izin lembaga penyiaran 

bagi 10 televisi swasta yang bersiaran jaringan secara nasional. Hal ini sekaligus menjadi 

momentum bagi stasiun televisi untuk turut menghadirkan inovasi dalam program tayangannya. 

Era Digitalisasi: konten 

semakin beragam, 

saluran media semakin 

banyak, dan 

pengawasan regulator 

semakin luas.  

(Yuliandre Darwis, 2018) 
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Selain  menarik untuk ditonton, program televisi tetap harus memperhatikan kualitas tayangan 

yang mendidik bagi masyarakat di segala usia.  

Kini, para pekerja televisi harus sedemikian bergerak  cepat dan memutar otak lebih keras agar 

pesan yang disampaikan kepada penonton dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Itu sebabnya, 

tema tentang prospek industri media di era disrupsi 4.0, lebih khusus di bisnis pertelevisian 

menjadi tema bahasan yang sangat menarik dikaji dari sudut ilmu komunikasi. 

Materi tulisan dari buku ini merupakan kumpulan makalah atau artikel yang ditulis para staf 

pengajar dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ikut serta dalam Seminar Nasional 

“Menjawab Tantangan Program Televisi di Era Disrupsi 4.0”. Seminar ini diselenggarakan Program 

Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan 

Nasional (UPN) Veteran Jakarta pada 29 November 2018. Seminar menghadirkan tiga narasumber 

utama, yaitu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis PhD, produser TV New York 

dan VOA Narotama Rukmananda yang juga penulis buku “Menjadi Sutradara Televisi”, serta Sekjen 

Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) Mochamad Riyanto.  

Buku ini tentu jauh dari sempurna. Karena itu koreksi pembaca sangat kami harapkan demi 

sempurnanya buku ini. Selamat membaca. Semoga bermanfaat.  

 

 Damayanti, M.Si.  
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Oleh Woro Harkandi Kencana* 

 
 

 
Abstrak 

 
Teknologi komunikasi  pada bidang penyiaran mengalami pertumbuhan yang sangat pesat 

sejak kemunculan internet. Televisi sebagai media penyiaran saat ini memiliki banyak 
platformdigital dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Penelitian  ini ingin 
mengetahui implementasi teknologi komunikasi pada platform digital media penyiaran 
khususnya televisi yang tergabung dalam group media di Indonesia.penelitian  ini 
menggunakan konsep perspektif teknologi komunikasi  umbrella dan new media pada televisi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil 
dari penelitian ini implementasi teknologi komunikasi media penyiaran televisipada level 
pertama memiliki perangkat lunak dalam bentuk paltform digital yaituwebsite online, aplikasi 
dan media sosial. pada level infrastruktur organisasi, stasiun televisi telah membuat platform 
digital pada grup media di Indonesia. Tataran teratas yaitu level sistem sosial. Revolusi digital 
dalam media penyiaran televisi pada era industri 4.0 membuat group media bersaing 
memperoleh pengiklan, audiens hingga brand image melalui platform digital sebagai bentuk 
media komunikasi antarpribadi, media permainan interaktif, media pencarian informasi, media 
partisipasi kolektif, dan subsitusi media penyiaran dengan cakupan audiens yang lebih luas. 

 
Kata kunci: implementasi teknologi komunikasi, platform digital, televisi 

 
 

PENDAHULUAN  

 

Media penyiaran televisitidak akan bisa terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi 

dalam penyampaian pesan ke masyarakat. Teknologi komunikasi tersebut telah memasuki era 

digital. Tidak dapat dipungkiri lagi, media penyiaran televisi dengan   platform digital memiliki 

banyak kelebihan dibandingkan media konvensional. Komunikasi menjadi dua arah dan 

interaktif, performa kualitas tayangan yang lebih baik serta siaran yang lebih luas. Audiens pun 

memiliki peran yang sama aktif dengan media dalam menyebarkan informasi Audience 

Generated, bahwa media baru memungkinkan khalayak mendistribusikan konten yang mereka 

himpun sendiri (Straubhaar & LaRose, 2006) Perkembangan teknologi dari bentuk analog 
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menjadi digital memungkinkan hal tersebut. Dengan kemudahan perangkat audio visual dan 

platform media dalam melakukan penyebaran informasi melalui media siber. Teknologi 

komunikasi dalam perkembangannya menawarkan produktivitas, efisiensi, kecepatan dan 

lintas batas. Perangkat komunikasi teks, audio dan visual yang sebelumnya terpisah kini 

berpadu dan konvergen dalam satu perangkat (konvergensi media). 

Secara sederhana, implementasi berarti penerapan. Implementasi teknologi komunikasi 

berarti penerapan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi juga 

berarti seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan teknologi yang 

diharapkan (Nurudin,2017:77). Implementasi teknologi komunikasi yang dilakukan oleh 

media penyiaran dengan produk digital media yang mendukung penyebaran informasi 

dilakukan sebagai sebuah organisasi. Organisasi media televisi saat ini merupakan bentuk dari 

group-group media. Di Indonesia group media tersebut merupakan praktik konglomerasi 

media. 

Konglomerasi media adalah saat perusahaan media saling bergabung menjadi perusahaan 

yang lebih besar yang membawahi banyak media termasuk jenis-jenis media yang beragam 

sebagai bagian dari bisnisnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membeli saham, joint 

venture/merger, atau akuisisi (mengambil alih). Persaingan antar group media ini yang pada 

akhirnya memunculkan persaingan teknologi komunikasi dalam menarik perhatian audiens 

maupun pengiklan.  

Ross Tapsell dalam bukunya Media Power in Indonesia : Oligarchs, Citizens and the Digital 

Revolutionperusahaan media besar yang ada di Indonesia saat ini  adalah CT Corp milik Chairul 

Tanjung; Global Mediacom milik Hary Tanoesoedibjo; EMTEK milik Eddy Kusnadi 

Sariaatmadja; Visi Media Asia milik Bakrie Group; Media Group milik Surya Paloh; Berita satu 

Media Holding milik Keluarga Riady; Jawa Pos milik Dahlan Iskan; dan Kompas Gramedia milik 

Jacob Oetama. Tapsell membagi dua kelompok ini menurut jalurnya menuju titel konglomerat 

digital: pertama lewat jalur televisi, dan kedua lewat jalur media cetak. Menurut Tapsell, 

stasiun televisi membuat kelompok pertama mampu lebih cepat berinvestasi di patform-

platform media yang sebelumnya mereka miliki. Sehingga penulis tertarik pada implementasi 

teknologi penyiaran televisi yang terjadi pada group media di Indonesia. 

http://www.ctcorpora.com/profile-mesej.php
http://www.ctcorpora.com/profile-mesej.php
https://mediacom.co.id/page/about/brief-history-and-background
http://www.emtek.co.id/company-overview
http://www.emtek.co.id/company-overview
https://id.vivagroup.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan/
http://www.mediaindonesia.com/about-us
http://beritasatumedia.com/content/brands/
https://www.jawapos.com/about-us
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Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi teknologi komunikasi pada platform 

digital penyiaran televisi pada tiap grop media di Indonesia yang memiliki platform televisi 

dalam bentuk televisi swasta free to air atau teresterial secara nasional maupun siaran lokal 

dan televisi berlangganan termasuk di dalamnya channnel televisi 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

Perspektif Teknologi Komunikasi Umbrella 

Dalam Communication Technology Update and Fundamental, August E.Grant dan Jennifer 

H.Meadow (2010) mengenalkan perspektif payung untuk memahami berbagai tingkatan 

masyarakat dalam memahami teknologi komunikasi.Perspektif Teknologi Komunikasi 

umbrella berasal dari Everett M Rogers dan tulisan Sandra J Ball-Rokeach pada teknologi 

komunikasi. Pada tingkat paling bawah adalah perangkat lunak dan keras. Tingkat kedua 

terbawah adalah infrastruktur organisasi dan tingkat yang paling atas adalah sistem sosial, 

politik, ekonomi, dan media. Di dalam gambar persepektif payung, terdapat gagang payung 

yang isinya adalah tulisan user atau pengguna dari teknologi komunikasi digital tersebut dan 

bisa memutuskan menggunakan atau tidak menggunakan teknologi tersebut 

(Nurudin,2017:90). 

 

 

Sumber: https://www.kompasiana.com 
 

Gambar 1 
Persepektif Payung Teknologi Komunikasi 

 

https://www.kompasiana.com/
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Media Baru 

Media baru merupakan digitalisasi yang mana sebuah konsep pemahaman dari 

perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi 

otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode 

yang kompleks dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan 

manusia. Digital ini juga selalu berhubungan dengan media, karena media ini adalah sesuatu 

yang terus berkembang dari media zaman dahulu (old media) sampai sekarang yang sudah 

menggunakan digital (modern media/new media). 

Rice dalam McQuail (2011:156) mengidentifikasi lima kategori utama media baru, yakni 

sebagai berikut: 

1. Media komunikasi antarpribadi (interpersonal communication media), yang meliputi 
telepon dan surat elektronik. 

2. Media permainan interaktif (interactive play media), yaitu berbasis komputer dan video 
game, ditambah peralatan realitas virtual. 

3. Media pencarian informasi (information search media), meliputi internet/WWW, telepon 
(mobile), teleteks yang disiarkan dan layanan data radio. 

4. Media partisipasi kolektif (collective participatory media), seperti penggunaan internet 
untuk berbagi dan menjalin hubungan pribadi aktif melalui komputer dimana penggunanya 
tidak semata-mata untuk alat namun juga dapat menimbulkan afeksi dan emosional. 

5. Subsitusi media penyiaran (substitusion of broadcasting media), adalah penggunaan media 
untuk menerima atau mengunduh konten yang ada di masa lalu. 

 
Pengertian media baru (Vivian,2008:16-17) mengungkapkan bahwa new media atau 

media baru adalah perusahaan dan produk media baru yang muncul dari teknologi baru. Vivian 

juga berpendapat bahwa media baru merupakan high-tech media yaitu teknologi yang 

menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Misalnya adalah, perhatikan apa yang iPod 

lakukan pada toko music dan pendengar radio. Cybercafe yang membuka jalan bagi teknologi 

Wi-Fi, dan para blogger internet, terlepas dari baik buruknya, telah memperluas partisipasi 

dalam jurnalisme publik. 

Perubahan utama yang berkaitan dengan munculnya media baru antara lain: digitalisasi 

dan konvergensi atas segala aspek media, interaktivitas dan konektivitas jaringan yang makin 

meningkat, mobilitas dan delokasi untuk mengirim dan menerima, adaptasi terhadap peranan 

publikasi dan khalayak, mumculnya beragam bantuk baru “pintu” (gateaway) media dan 

pemisahan dan pengaburan dari ‘lembaga media’ (McQuaill,2011:153). Teknologi komunikasi 
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tidak hanya menghantarkan atau mentransmisikan informasi; teknologi komunikasi 

mengubah relasi antara manusia dan dunia mereka secara fundamental, mendorong dalam 

membentuk makna baru untuk segala hal yangditemui melalui media. 

 

Televisi pada Internet 

Perkembangan Perangkat lunak kompresi video semakin canggih dan terus meningkat 

bersamaan dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki koneksi internet 

broadband. Broadband menawarkan kapasitas penghantaran informasi yang lebih besar 

(sehingga meningkatkan bandwith). Pemilik program melihat internet sebagai sumber 

keuntungan yang mudah karena tidak membutuhkan banyak biaya untuk mentranfer 

pemrograman dalam platform yang baru (Baran: 2012:335). 

Distribusi melalui internet membawa pemilik dan distributor kesempatan dan tantangan 

bisnis yang besar. Internet menyediakan akses ke seluruh dunia, penyebaran secara gratis, 

kemudahan, kecepatan, biaya penyebaran yang rendah. Dan yang paling penting dapat 

mengidentifikasi konsumen secara pribadi. Sementara penyiaran berbasis transmisi tidak 

dapat dideteksi siapa yang menyaksikan, program dan iklan yang mana yang direspon, dan 

berapa lama mereka menyaksikan. Lembaga penyiaran hanya akan medapatkan data rating 

dari Nielsen (Tessel dan Howfield, 2014). 

Era digital merupakan transisi dalam mode pengiriman pesan yang memakai alat bantu. 

Teknologi komunikasi memasuki era digital dengan alat bantu internet sejak dekade pertama 

abad ke -21. Saat itu terjadi revolusi teknologi komunikasi menurut John Naisbiit (1994) 

pertama terjadi pembauran teknologi, muncul penggabungan teknologi antara komputer, 

telepon dan televisi. Perkenalan kedalam pasar sistem komunikasi pribadi akan disertai 

dengan perubahan dalam fokus untuk industri telekomunikasi dari pemecahan masalah bisnis 

beserta teknologi ke pemberian kekuasaan kepada individu melalui peningkatan kemampuan 

untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. perubahan tersebut akan berasal dari perubahan 

yang digerakan oleh bisnis ke perubahan yang digerakan individu. 

Kedua, aliansi strategis. Banyak aliansi strategis dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dari 

apa yang akan menjadi abad informasi dan digerakan oleh konsumen. Antar media harus 

mengadakan aliansi strategis (dalam bahasa populernya, konvergensi). Konvergensi secara 
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sederhana diartikan gabungan banyak media dalam sebuah media. Di dalam aplikasi digital 

media televisi kita dapat menonton video, berinteraksi langsung dengan progam tayang, hingga 

mengikuti kuis yang diadakan. 

Ketiga, pembentukan jaringan global. Menciptakan jaringan dari jaringan-jaringan tanpa 

batas, global, dan digital. Jaringan global yang (kebanyakan) digital dari jaringan-jaringan ini 

(information super highway) memungkinkan semua individu berkomunikasi dengan siapa saja 

dan dimana saja dalam waktu yang bersamaan. Keempat, telekomputer pribadi untuk semua 

orang. Pemakaian telekomputer akan terdesentralisasi seluruhnya sepenuhnya individual 

(Nurudin, 2017:58-60). 

 

 

METODE PENULISAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan memahami 

suatu situasi sosial, peristiwa peran, interaksi dan kelompok. Menurut John W. Creswell 

(Patilima, 2007: 58) metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. 

Secara bertahap penulis berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, 

membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi. 

Dengan jenis penelitian deskriptif penulis berupaya menggambarkan gejala – gejala atau 

realitas – realitas agar dapat memberikan pemahaman (understanding, verstehen) mengenai 

gejala atau realitas. Pemberian pemahaman gejala atau realitas hanya dapat dilakukan oleh 

penulis dengan melakukan pembatasan pada kasus dan atau konteks dari gejala atau realitas 

sehingga hal – hal seperti konsep apa yang digunakan dan apa maknanya serta penulis 

melakukan pengamatan, memperoleh data, dan kemudian menganalisanya (Pawito, 2007: 36). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu: 

Data Primer dengan observasi terhadap platform digital televisi pada group media di Indonesia. 

pada data sekunder teknik pengumpulan yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dan 

internet. Melalui studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data menggunakan referensi buku 

– buku, jurnal dan dokumentasi data-data di internet yang terkait dengan platform digital 

industri penyiaran televisi. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif.  
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah – 

langkah seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010:92-

99), yaitu sebagai berikut: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing and verification). Penelitian 

melakukan analisis pada setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan 

keabsahan data yaitu dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah 

didapat dari lapangan, gambar, foto, dan sebagainya melalui metode observasi yang didukung 

dengan studi literatur dan dokumentasi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Implementasi teknologi komunikasi pada media penyiaran khususnya televisi telah 

memasuki era digital dengan melakukan konvergensi media. Saat penggunaan media 

penyiaran tidak hanya menggunakan satu platform satu device. Pada media penyiaran lama dan 

konvensional, kita hanya bisa menerima informasi progam televisi di layar kaca. Saat ini tidak 

hanya one platform one device tetapi many platform in one device. Teknologi memungkinkan 

untuk menikmati segala aktivitas media penyiaran hanya menggunakan satu alat yaitu smart 

phone. 

Rogers (1986:4-5) dalam Rahardjo (2011:7) menguraikan tiga ciri utama yang menandai 

kehadiranteknologi komunikasi baru, yaitu interactivity, demassification, dan asynchronous. 

Interactivity merupakan kemampuan komunikasi baru (biasanya merupakan sebuah computer 

sebagai komponennya) untuk berbicara balik, talk back, kepada penggunanya, hampirseperti 

seorang individu yang berpartisipasi dalamsebuah percakapan. Berdasarkan kategori utama 

media baru interactivity ini terdapat pada platform media sosial dan aplikasi interaktif televisi. 

Semua lembaga penyiaran televisi memiliki akun sosial media untuk melakukan komunikasi 

dua arah dan langsung mendapatkan umpan balik dari audiens. Platform digital interaktif 

dalam bentuk aplikasi juga dapat menmberikan feedback langsung saat audiens menonton 

progam dari tayangan livestreaming maupun video on demand (VOD). Feedback dari audience 

pun dibuat sedemikian menarik tidak hanya berupa teks tapi gambar (emoticon maupun 

sticker). 
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Media streaming menjadi populer saat ini, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan 

distribusi data audio, video dan multimedia secara real-time melalui internet. Media streaming 

merupakan pengiriman media digital (berupa video, suara, dan data) agar bisa diterima 

secaraterus-menerus (stream). Data tersebut dikirim dari sebuah server aplikasi dan diterima 

serta ditampilkan secara real-time oleh aplikasi pada komputer klien (Fachuruddin,2012:199). 

Sedangkan video-on-demand (VOD) penonton dapat mengakses pilihan yang hampir tidak 

terbatas atau film pay-per-view atau konten lain yang dapat ditonton kapanpun mereka 

mau.VOD juga memungkinkan penonton untuk berhenti, memutar kembali, mempercepat, 

seakan-akan konten ditonton dalam video tape (Baran,2012:337) 

Sifat kedua adalah de-massification, artinya tidakbersifat missal. Bahwa suatu pesan 

khusus dapat dipertukarkan secara individual diantara para partisipan yang terlibat dalam 

jumlah yang besar. Dengan adanya aplikasi dan media sosial pada platform digital media 

penyiaran televisi, setiap audiens memiliki akun per/ orangan dalam melakukan komunikasi 

dengan stasiun televisi maupun sesama audiens. Sehingga pesan yang bersifat massal dari 

media dapat dipertukarkan secara individu melalui melalui alat komunikasi masing-masing 

secara personal (smartphone, laptop maupun pc). Ciri yang ketiga adalah asynchronous, artinya 

bahwa teknologi komunikasi baru mempunyai kemampuan untuk mengirimkan dan menerima 

pesan pada waktu-waktu yangdikehendaki oleh setiap individu peserta. Asynchronous 

didapatkan pada platform digital dalam bentuk VOD yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

Tabel 1 
Platform Digital Media Televisi 

Group media  Media 

Televisi 

Platform Digital 

Website Online TV Aplikasi** 

(Playstore & 

IOS) 

Media Sosial 

CT Group 

(Trans 

Media) 

FTA* Trans TV www.transtv.co.id - Semua group 

media memiliki 

akun padamedia 

sosial :Facebook, 

Trans 7 www.trans7.co.id - 

CNN TV www.cnnindonesia.com  CNN Indonesia 

http://www.cnnindonesia.com/
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channel 

TV 

CNBC www.cnbcindonesia.com CNBC Indonesia Instagram, 

Twitter dan 

Youtube 
Pay TV Transvision www.transvision.co.id Transvision 

Global  

Media com  

(MNC) 

FTA 

 

 

 

RCTI www.rcti.tv.co.id meTube 

Global TV www.gtv.id 

MNC TV www.mnctv.com 

iNews  www.tv.inews.id 

Pay TV MNCVision www.mncvision.id MNC Now 

Elang  

Mahkota  

Teknologi  

(EMTEK) 

FTA 

 

SCTV www.sctv.co.id video 

Indosiar www.indosiar.com 

Local 

TV 

O Channel www.ochanneltv.com 

Pay TV 

 

Next media www.nexmedia.co.id - 

Media 

Group 

FTA Metro TV www.metrotvnews.com 1. Metro TV 

News 

2. Metro 

Xtend 

Berita Satu 

Media 

Holding 

tv 

channel 

Berita Satu 

TV 

www.beritasatu.tv BeritaSatu 

Pay TV 

 

Firstmedia  www.firstmedia.com 1. My 

FirstMedia 

2. First 

Media X 

Jawa pos Tv local 

 

Jawa post 

TV 

www.jawapos.tv JPM STREAM 

JTV - 

Kompas 

Gramedia 

FTA 

 

Kompas TV www.kompas.tv Kompas TV 

Pay TV K-Vision www.k-vision.tv My K-Vision 

Visi Media 

. Asia 

FTA 

 

ANTV www.antvklik.com 

www.viva.co.id/antv/live  

VIVA 

http://www.antvklik.com/
http://www.antvklik.com/
http://www.viva.co.id/antv/live
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Sumber :Observasi Penulis 

*Free to Air (FTA) 
** Aplikasi ini dalam bentuk aplikasi kanal video dan aplikasi stasiun TV 
 

Terdapat tingkatan pada perspektif Teknologi Komunikasi Umbrella pada produk digital 

media. Pada level yang paling bawah dalah hardware dan software. Perangkat keras atau 

(hardware) adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyrakat yaitu smart phone atau 

telephone pintar, laptop, tablet hingga personal computer (PC) yang terkoneksi dengan internet. 

Dengan devide tersebut pengguna dapat mengunduh aplikasi produk digital atau membuka 

website untuk memperoleh informasi maupun berinteraksi dengan media penyiaran sendiri 

sebagai komunikator maupun antar audiens. Sedangkan pada bagian perangkat lunak tidak 

hanya berupa aplikasinya saja, melainkan yang dimaksud disini adalah pesan yang juga ada 

didalamnya. Tabel berikut adalah bentuk platform digital penyiaran pada televisi. 

Pada tabel diatas group media yang memiliki televisi telah melakukan implementasi pada 

platform digital mereka. Konsumen program televisi dari menonton dengan pesawat TV beralih 

ke internet yaitu online TV (free). Pada level kedua organizational infrastructure (infrastruktur 

organisasi) dalam hal ini stasiun televisi dalam group medianya mengikuti perkembangan 

teknologi untuk melayani konsumennya secara maksimal dalam kerangka persaingan merebut 

audiensi dan citra positif.  

Platform digital yang mereka gunakan tidak hanya dari televisi free to air (FTA) atau 

teresterial melainkan juga dari televisi berlangganan (pay tv), channel tv dan local tv. Untuk 

FTA pada infrastruktur organisasi penyiaran, tv swasta menggunakan website online TV. 

Layanan menyaksikan program televisi berbasis web yang bertujuan memanfaatkan teknologi 

video streaming untuk menyaksikan siaran televisi dimana pun tanpa harus menggunakan 

pesawat televisi (Fachruddin, 2012:206). Terdapat situs layanan komersil yang secara khusus 

memfasilitasi seluruh layanan siaran televisi (free to air) online termasuk channel tv, dan local 

TV One www.tvonenews.tv 

www.viva.co.id/tvone/live 

VIVA 

tvOne Connect 

Indika 

Group 

FTA Net TV www.netmedia.co.id  1. Net 

2. Net.Connect 

3. Net.Z 

4. Net CJ 

5. Net.Jalan-jalan 

http://www.tvonenews.tv/
http://www.netmedia.co.id/
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tv dengan video streaming. Sebagian besar menggunakan langsung website televisi 

mereka,kecuali ANTV dan TVOne. Saat ini naungan group Visi Media Asia ini telah melakukan 

konvergensi platform digital. Terintegrasinya ANTV dan TVOne dengan VIVA, sehingga saat kita 

melakukan steaming ANTV atau TVOne akan diallihkan pada https://www.viva.co.id/antv/live 

dan https://www.viva.co.id/ tvone/live.  

Untuk televisi berlangganan (pay TV) mereka tidak memiliki website online televisi yang 

bisa digunakan untuk live streaming.Pay TV mempunyai websitehanya sebagai media promosi 

dan informasi pelanggan termasuk tagihan dan pembayaran.Pay TV memiliki platform digital 

dalam bentuk aplikasi berbasis android atau IOS.Pada Group EMTEK dengan Nexmedia sebagai 

tv berlangganan, tidak memiliki bentuk platform aplikasi ini. Aplikasi Transvision, My 

Firstmedia dan K-Vision hanya sebagai  media promosi, informasidan interaktif dengan 

pelanggan. Sedangkan aplikasi MNC Now dan First Media X memiliki fitur live streaming dan 

video on demand. Aplikasi ini pun menjadi media interaktif dengan pelanggan yang dapat 

melakukan feedback langsung pada  tayanganya. 

Aplikasi sebagai platform digital pada televisi FTA ada yang berintegrasi dengan group 

medianya antara lain group MNC dengan stasiun televisi RCTI, MNC TV, Global TV dan 

Inews.MNC group menggunakan kanal video “meTUbe” sebagai aplikasi untuk menikmati 

tayangan live streaming dan video on demand (VOD) program mereka. Demikian dengan group 

EMTEK, stasiun televisi SCTV dan Indosiar menggunakan aplikasi kanal video yaitu “Vidio” 

sebagai aplikasi  live streaming dan VOD. Vidio merupakan kanal video yang dimiliki oleh group 

Emtek. 

Stasiun televisi yang memiliki aplikasi sendiri antara lain: Metro TV dengan Metro TV 

News dan Metro Xtend. Metro TV New menampilkan update berita nasional dan internasional 

terbaru serta akses video semua acara Metro TV Indonesia melalui Android. Sedangkan Metro 

Xtend merupakan penyempurnaan dari Metro TV News. Aplikasi ini menyajikan tayangan live 

stream Metro TV serta VOD. Pada setiap video yang disaksikan audiens dapat berinteraksi 

dengan memberikan respon berupa mood yang dapat dirasakan saat menonton dengan sangat 

mudah. Metro Xtend bekerja dengan sempurna dalam jaringan 4G/3G ataupun dengan Wi-FI. 

Seluruh pengguna perangkat smartphone Android OS v4 keatas dan IOS OS v8 keatas yang 

terhubung dalam jaringan internet . 

https://www.viva.co.id/antv/live
https://www.viva.co.id/%20tvone/live
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Hal ini juga berlaku dengan tvOne yang memiliki aplikasi tvOne connect.Group ini (ANTV 

dan TV One) tidak aktif pada website masing-masing melainkan terintegrasi pada group media 

mereka di website ViVA. TvOne lebih memilih aplikasi tvOne Connect.Menariknya aplikasi 

tvOne Connect memiliki fitur yang bisa digunakan berinteraksi secara langsung dengan acara 

yang tengah tayang. Jadi audiens bisa mengikuti polling maupun kuis yang tengah diadakan 

melalui aplikasi ini secara langsung tanpa perlu melalui metode lainnya. dengan tvOne 

streaming audiens bisa mengakses tayangan langsung tvOne melalui smartphone secara 

langsung kapan dan dimana pun juga berbagai kumpulan video dari program news, 

entertaiment maupun sports. 

Net TV sebagai stasiun televisi termuda di Indonesia sejak awal telah mencangankan 

konsep multiplatform. Sehingga untuk Net TV mereka memiliki banyak aplikasi pada platform 

digitalnya antara lain: Net untuk live stream dan VOD, Net Connect aplikasi interaktif dengan 

audiens karena dapat memberikan feedback pada setiap progam tv dan melakukan aktivitas 

dengan sesama audiens hanya dengan a tap of finger. Menurut Wishnutama sebagai Direktur 

Utama Net TV : 

”Revenue televisi free to air masih panjang umurnya dibandingkan pay TV dan ia 
menggabungkan kekuatan free to air dengan digital NET TV, kemudian membuat NET Connect, 
yaitu sebuah aplikasi yang didesain terkoneksi dengan saluran free to air NETyang sedang 
berlangsung. “Masyarakat bisa ikut terlibat dalam semua program dan tayangan dengan 
memberi feedback berupa ‘Clap’ atau ‘Boo’. ‘Clap’ apabila penonton menyukai konten 
kami, ‘Boo’ apabila penonton tidak suka terhadap tayangan saat itu. Ada beberapa program yang 
memungkinkan penonton bisa berinteraksi langsung seperti Quiz atau Q&A (Questions & 
Answers). Target kami tahun ini mencapai 1 juta download. Dari situlah kami bisa mendapat 
database penonton,” ungkapnya. (https://swa.co.id/) 

 
Aplikasi digital lainnya adalah Net.Z merupakan poral berita online Net TV, Zulu sebagai 

kanal video group Indika menyajikan tayangan-tayangan VOD Net TV.Net CJ.platform Net CJ 

menyajikan tayangan hasil dari citizen journalism. Televisi tidak hanya penyaji berita tetapi 

masyarakat pun dapat mengirimkan liputan berita mereka untuk ditayangkan secara luas 

melalui layar televisi.Pada channel TV seperti CNN,CNBC dan Berita Satu bisa disaksikan pada 

layanan tv berlangganan secara penuh. Alternatif tayangan dapat muncul pada beberapa 

unggulan progam stasiun TV.live streaming saat ini bisa digunakan padawebsite online maupun 

aplikasi. Group Jawa Post pun melakukan konvergensi media pada Platform digital dalam 
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bentuk aplikasi, dengan JPM STREAM. Jaringan televisi lokal terbesar di Indonesia ini memiliki 

satu aplikasi  untuk melakukan live streaming pada jaringan televisi mereka. 

Platform digital lainnya yang ada pada setiap televisi baik FTA, Pay TV, channel tv maupun 

local tv adalah media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube(kanal video), menjadi 

media sosial yang populer di kalangan masyarakat. Menurut Tessel dan Howfield (2015) bahwa 

pemanfaat platform ini murah, lebih luas jangkauannya tidak lagi sifatnya nasional tetapi 

menjangkau masyarakat dunia. Keunggulan lainnya kita bisa mengidentifikasi konsumen kita 

satu persatu dengan tools atau aplikasi analytic. Jika sebelumnya televisi mendapatkan rating 

atau penilaian tayangan dari pihak ke tiga, platform ini menyediakan cara bagi pengguna untuk 

membaca berbagai hal. Lipschultz (2015) mengungkapkan bahwa media sosial menawarkan 

kesempatan yang unik untuk mengukur sifat manusia dan kebiasaan manusia dalam 

memanfaatkan platform ini. User dapat mengukur dan menganalisis yaitu termasuk bagaimana 

cara mengambil, analisis dan menyajikan data. 

Pada tingkat yang terakhir adalah social system (sistem sosial) yang termasuk didalamnya 

adalah level sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem yang terdapat di media 

itu sendiri. Bagian ini merupakan level yang berpengaruh pada penyebaran perkembangan 

teknologi dalam suatu wilayah. Sistem sosial pada platform digital media penyiaran televisi 

dipengaruhi oleh fase revolusi digital khususnya di Indonesia.  

 Fase revolusi digital ini berkembang bersamaan dengan perkembangan internet yang 

mempengaruhi persaingan media khususnya televisi dalam memperoleh audiens dan porsi 

iklan di media. Komposisi belanja iklan industri pertelevisian nasional menurun. Mengutip data 

Nielsen, komposisi belanja iklan oleh industri pertelevisian turun sejak Oktober hingga 

Desember 2017 sekitar 8%. Padahal, sejak Januari hingga September 2017, komposisi belanja 

iklan mencatatkan kenaikan sebesar 11%. 

Gilang Iskandar, Sekretaris Perusahaan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) 
mengatakan, penurunan belanja iklan tersebut sebagai imbas dari pengalokasian dana ke 
platform media digital. "Itu karena pertumbuhan ekonomi dan sebagian teralokasi ke platform 
media digital," ujarnya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (17/12). 

Terlepas dari itu, Gilang menilai, kondisi industri pertelevisian saat ini menuntut kerja keras 
dari pelaku bisnis untuk meraih iklan. Pasalnya, persaingan di industri televisi saat ini bukan 
hanya persaingan sesama televisi, tetapi juga dengan platform media lain seperti 
digital.(https://industri.kontan.co.id/) 

 

https://industri.kontan.co.id/
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Saat Media Group meluncurkan situs Medcom.id dan Metro Xtend, Presiden 

Direktur Medcom.id M Mirdal Akib mengatakan: 

"Sebagai bagian dari bergeraknya dunia jurnalistik digital yang berkembang pesat, 
dengan bangga kami mempersembahkan medcom.id, transformasi 
dari  metrotvnews.com  dan aplikasi over the top metro extend yang akan menjadi 
lokomotif media digital di masa yang akan datang. Medcom.id dan Metro extend menjadi 
pionir di industri media digital karena mengemas jurnalistik digital dengan basis riset dan 
data digial, dan tayangan tv dalam gadget," tutur Mirdal (http://mediaindonesia.com). 

 
Strategi konvergensi media secara platform digital pun dilakukan oleh Visi Media Asia 

dengan mensinergikan stasiun televisi Free to Air (FTA) ANTV dan tvOne dengan portal digital 

viva.co.id. Diperkenalkannya aplikasi VIVA dan tvOne Connect, program-program off-air dan 

memanfaatkan secara maksimal kekuatan media sosial, sehingga dapat meningkatkan 

keterlibatan (engagement) pemirsa dalam menikmati konten-konten di layar kaca. 

(https://investasi.kontan.co.id) 

Sedangkan gagang payung pada perspektif teknologi komunikasi “Umbrella” adalah 

individu.Individu berperan sebagai pengguna teknologi komunikasi dalam hal ini pengguna 

platform digital khususnya media penyiaran televisi. Dalam hal ini pengguna sebagai individu 

mampu memilih sendiri media hardware (smart phone, tablet ,pc maupun 

laptop) maupun software (aplikasi, website maupun media sosial) yang akan digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://digitalreport.wearesocial.com/ 

Gambar 2. Penetrasi Penggunaan Internet di Indonesia 

 

http://mediaindonesia.com/
https://investasi.kontan.co.id/
https://digitalreport.wearesocial.com/
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Pengguna sebagai pondasi perspektif teknologi komunikasi saat ini memasuki masyarakat 

informasi yang selalu terkait dengan koneksi internet. Berdasarkan hasil survey Hoot suite, di 

Indonesia penetrasi penggunaan internet tinggi pada angka 50% , pengguna aktif media sosial 

sebanyak 49% dan pengguna aktif mobile social 45%. Pada data tersebut dapat terlihat 

semakin tingginya pengguna internet di Indonesia dan akses menggunakan media sosial 

maupun pengguna mobile dalam teknologi komunikasi. Dengan meningkatnya konsumsi 

media digital, semakin banyak ditemukan konsumen yang menonton televisi dan 

menggunakan internet dalam waktu yang bersamaan (lazim disebut sebagai dual-screen). 

Berdasarkan survey Nielsen Consumer Media View yang dilakukan di 11 kota di Indonesia, 

peningkatan konsumsi dual-screen yang rutin dilakukan setiap hari dapat ditemukan di semua 

kelompok usia. Bahkan di kelompok usia 50 tahun ke atas, mereka yang melakukan dual-screen 

setiap hari pun meningkat dari 7% di tahun 2015 menjadi 48% di tahun 2017.Dari survey ini 

juga diperoleh temuan bahwa saat ini ada beragam cara yang dilakukan untuk mengakses 

konten TV atau film. TV terrestrial dan TV kabel masih menjadi pilihan utama dengan 

perolehan 77 persen, namun akses konten video melalui platform digital juga cukup tinggi 

seperti misalnya situs streaming seperti Youtube, Vimeo dsb (51%), portal TV online (44%), TV 

internet berlangganan seperti Netflix, Iflix, Hooq, dsb (28%). 

Survey pada masyarakat Indonesia diatas dapat terlibat bahwa revolusi digital membuat 

penetrasi penggunaan platform digital semakin meningkat. Pilihan masyarakat untuk 

memperoleh informasi khususnya melalui media televisi saat ini menjadi beragam. Konsumsi 

yang dilakukaan menjadi konsumsi dual-screen. Dimana kapan saja dan dimana saja 

masyarakat masih bisa memperoleh informasi dari media televisi. 

Menurut Tapsell, stasiun televisi membuat kelompok pertama yaitu televisi mampu lebih 

cepat berinvestasi di platform-platform media yang sebelumnya mereka miliki. Dalam revolusi 

digital initelevisi melalui group medianya berinvestasi melalui platform digital. Konvergensi 

media digital menjadi pilihan pada group media dalam efisiensi biaya dan efektivitas interaksi 

pengguna dengan jangkauan yang lebih luas. 
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SIMPULAN  

 

Implementasi teknologi komunikasi pada platform digital penyiaran televisi merupakan 

bagian dari revolusi digital yang dilakukan group media di Indonesia. Platform digital televisi 

merupakan new media yang membawa industri televisi di dalam era 4.0. Melalui perspektif 

umbrella untuk memahami berbagai tingkatan masyarakat dalam memahami teknologi 

komunikasi (Grant&Meadow,2010). Pada tingkat paling bawah terdapat perangkat keras 

dalam penerimaan informasi melalui televisi. Perangkat tersebut adalah televisi sebagai alat 

elektronik dan media platform digital yaitu smartphone, tablet, laptop dan personal computer. 

Sedangkan pada perangkat lunak adalah bentuk platform digital televisi antara lain: 

website online televisi yang tidak hanya memberikan informasi kepada audiensnya melainkan 

bentuk tampilan layar yang berbeda dalam menerima tayangan televisi melalui live streaming. 

Bentuk media sosial (Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube)sebagai media interaktif dan 

aplikasi sebagai platform digital yang merupakan integrasi kedua platform sebelumnyayang 

bisa diunduh melalui Android maupun IOS sebagai platform interaktif antara stasiun televisi 

sendiri dengan audiens dan fitur live streaming dan video on demand.Platform digital pada 

media televisi merupakan kategori new media sebagai bentuk media komunikasi 

antarpribadi,media permainan interaktif,media pencarian informasi,media partisipasi kolektif, 

dan subsitusi media penyiaran dengan cakupan audiens yang lebih luas. 

Level selanjutnya adalah infrastruktur organisasi penyiaran sebagai penyedia platform 

digital. Group media di Indonesia dengan lembaga penyiaran televisinya yaitu televisi swasta 

free to air atau teresterial, televisi berlangganan, televisi lokal hingga channnel televisi telah 

memiliki platform digitalnya. Beberapa group media telah melakukan konvergensi media 

dalam platform digital dengan memanfaatkan satu aplikasi atau websitesecara bersama. Level 

organisasi ini dipengaruhi oleh tingkatan paling atas yaitu sistem sosial dan ekonomi dimana 

group media saling bersaing dalam memperoleh porsi iklan, brand image dan audiens dengan 

terus melakukan perkembangan teknologi platform digital ini. Hal ini didukung oleh pengguna 

sebagai pondasinya dimana masyarakat saat ini telah memasuki era digital sebagai masyarakat 

informasi yang menggunakan platform digital sebagai pemenuhan kebutuhan akan informasi 

yang lebih mudah, cepat dan bisa didapatkan kapan saja. 
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