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MEDIA MASSA DAN WARTAWAN 



Media Massa

Pengertian :

Merupakan sarana penyedia informasi yang diakses oleh 
masyarakat dari berbagai kalangan.

Peran Media Massa, Denis McQuail (1987) :
1 . Sumber kekuatan –alat kontrol, manajemen, dan inovasi
2 .Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta
3. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat.
4. Wahana pengembangan kebudayaan 
5. Sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan

masyarakat.



Fungsi media massa menurut Harold D. Laswell:

 Sebagai Informasi (to inform)

 Untuk Mendidik (to educate)

 Untuk Menghibur (to entertain)



Wartawan

Adalah orang yang bekerja atau berprofesi 

menyampaikan informasi, peristiwa kepada 

masyarakat atau khalayak ramai dengan standar 

atau prosedur tertentu sehingga berita yang 

disampaikan dapat dipertanggungjawabkan 

karena memenuhi kaidah jurnalistik.



Berita

Adalah produk atau hasil karya berbentuk tulisan, 

foto, hasil rekam mengenai sebuah informasi atau 

peristiwa yang menarik dan disusun atau dibuat 

dengan standar tertentu sehingga dapat disiarkan 

kepada khalayak ramai.



Fungsi Humas 

(Coulson&Thomas,1989)
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Public Relation dan Era Digital 



Digital Public Relations 

 Mulai berkembang 

seiring dengan 

peningkatan 

pemahaman dan akses 

jaringan internet baik 

oleh masyarakat 

maupun perusahaan 

dan berbagai elemen 

termasuk instansi 

pemerintah 

 Digital Public Relations 

adalah penggunaan 

peralatan information 

communication 

technologies (ICT) 

dalam proses kerja 

dan pencapaian 

tujuan Public Relations.



Tujuan Kerja Public Relations

 Membangun hubungan :

 Hubungan dengan Media

 Hubungan dengan Audiens atau masyarakat

 Membangun merek atau brand

 Mengelola krisis

 Membangun dan memelihara citra



Perbedaan Praktek Konvensional dan 

Digital Public Relations

 Kegiatan humas 

semacam press 

releases, press 

conferences, press kits, 

facility visits, trade 

exhibitions didesain 

untuk media atau 

reporter saja

 Memiliki target 

audiens yang lebih 

luas, juga meliputi 

pemangku kebijakan, 

LSM dan masyarakat 

secara umum 

Konvensional Digital 



 Materi kampanye 

disusun untuk 

kebutuhan media 

semata-mata

 Materi kampanye 

disusun dengan 

memperhatikan 

simplisitas dan 

kemudahan memahami 

pesan dengan 

berbagai latar 

belakang penerima 

pesan

Konvesional Digital



Tools

 press releases

 press conferences

 press kits

 facility visits

 trade exhibitions

 Pengembangan 

Website perusahaan 

berbasis multimedia

 Live Tweet

 Live Blogging

 Fan Page Facebook

 What’ss App Group 

Broadcast

Konvensional Digital 



 Dalam praktik conventional public relations, press kit dikirim 

kepada media yang menjadi target dan staf redaksi sebagai 

upaya media menyepakati informasi yang ada dalam 

keterangan pers bisa dimuat.

 Sementara itu dalam praktek digital public relations, proses 

yang dilalui dalam conventional public relatiosn bisa dilewati 

dimana perusahaan bisa membuat feature story dan langsung 

ditujukan kepada audiens yang lebih luas.



 Melalui kampanye digital public relations, kita bisa 

mengetahui keinginan audiens dan menggunakan 

saluran yang diinginkan untuk menjangkau audiens 

yang kita tuju.

 Pola ini juga membawa konsekuensi perusahaan 

atau PR harus responsive untuk pemenuhan 

kebutuhan informasi audiens dengan pengemasan 

informasi sesuai dengan kebutuhan.



Perkembangan Media Sosial saat ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi

dan juga kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi

Perkembangan ini juga memberikan pengaruh pada bagaimana wartawan bekerja 

serta bagaimana informasi kepada masyarakat disampaikan



MEDIA SOSIAL

Kegiatan Jurnalistik selalu berasosiasi dengan 

perkembangan teknologi. 

Ketika Teknologi pada semua masa berkembang 

maka demikian pula kegiatan jurnalistik

Demikian pula ketika dalam 
10 tahun terakhir 
Ini media sosial berkembang 
dengan pesat











Peran Sosial Media

 Dengan adanya interkoneksi antar individu 

langsung tanpa batas dan sekat maka pola 

komunikasi dan penyebaran informasi berbeda

 Perubahan pola penyebaran informasi juga 

mempengaruhi cara pandang masyarakat 

mengenai informasi yang dibutuhkan

 Cara pandang yang berbeda akibat pola 

penyebaran informasi yang langsung, transparan 

dan tanpa sekat serta filter membuat informasi 

yang dibutuhkan juga berubah.

 Perubahan itu juga terhadap bagaimana informasi 

itu disampaikan



Dampak Bagi Jurnalis

 Dengan perubahan pola penyebaran 

informasi maka berdampak pada 

kegiatan jurnalistik

1. Perubahan format berita

2. Perubahan pola kerja jurnalis

3. Perubahan pola pembuatan berita

4. Perubahan cara pandang terhadap 

pembaca atau audience



Peran Jurnalis Pada Era Sosmed

 Phil Meyer, University of South Carolina :

Model pencarian berita (news hunter) sebagaimana 

yang populer di waktu lalu tidak lagi tepat. 

Masyarakat kini bisa mencari dan memburu berita 

yang mereka inginkan.

Apa yang mereka (masyarakat ) butuhkan adalah 

sosok yang mampu menambahkan kualitas dari 

informasi yang mereka dapatkan , seseorang yang 

mampu mensarikannya, mengorganisasikannya dan 

membuat berita itu berguna



Contoh

 http://adage.com/article/cmo-strategy/coca-cola-

s-corporate-brand-campaign-moves-

soda/310490/

 https://www.youtube.com/watch?v=3MWqtUTySK

U

 https://www.youtube.com/watch?v=-IGilJya_ok

 https://www.youtube.com/watch?v=SrCd2QsQJs0

http://adage.com/article/cmo-strategy/coca-cola-s-corporate-brand-campaign-moves-soda/310490/
https://www.youtube.com/watch?v=3MWqtUTySKU
https://www.youtube.com/watch?v=-IGilJya_ok
https://www.youtube.com/watch?v=SrCd2QsQJs0


ADAPTASI !

Adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang PR Officer untuk menyesuaikan diri 

dalam perubahan cara mengelola citra perusahaan di era interkonektivitas

More skills !

Dengan pola kerja yang berubah dan didominasi oleh otomatisasi dengan 

pendekatan teknologi internet dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) 

maka PR Officer dituntut tak hanya mampu menyediakan data dan memandu 

wartawan, tapi juga mampu memberi narasi dan informasi dengan berbagai 

saluran terutama media sosial dan digital



PR Next G
Able to : 

■ Digital PR Officer

■ Social Media Specialist

■ Mobile Reporter

Capability 

■ Data Analyst

• Memiliki kemampuan untuk 
menganalisis big data 

■ Social Media Specialist

• Mengelola Akun

• Menganalisis performa akun

• Desain grafik dan editor video 
unggahan Media Sosial



 Strategi digital public relations, memerlukan 

kemampuan manajemen untuk memformulasi ulang 

dan merekonstruksi ulang teknik-teknik PR 

konvensional, bukan hanya sekedar menggunakan 

format digital.

 Praktisi PR di seluruh dunia kemudian menggunakan 

teknologi dalam pendekatannya. Mereka 

mendapatkan keuntungan dari perkembangan 

teknologi informasi seperti internet dan media 

sosial.



 Untuk mencapai sejumlah tujuan tersebut maka PR harus 

memahami bagaimana menggunakan dan optimalisasi 

jaringan internet dan juga ICT.

 Kemampuan itu meliputi bagaimana mengemas informasi 

terkait perusahaan atau instansi yang dapat diakses oleh 

audiens.

 Kemampuan menguasai komputer, kemampuan memberikan 

layanan informasi, efesien dalam distribusi informasi dan 

keinginan untuk mencapai hasil optimal dari sebuah kampanye 

komunikasi merupakan bagian dari sikap yang harus dimiliki 

PR
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