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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdiri sejak 24 Maret 1966 harian Pikiran Rakyat merupakan salah satu media 

massa yang paling lama bertahan di Jawa Barat. Harian Pikiran Rakyat memiliki berbagai 

varian platform penyampaian informasi antara lain koran cetak, PR Online, PR Mobile, 

PR Info, Radio, Streaming, dan E-Paper. Varian platform penyampaian informasi yang 

dikembangkan oleh Pikiran Rakyat tersebut disebut dengan konvergensi media (Quinn & 

Filak, 2005, hlm. 38). 

Salah satu pertimbangan Pikiran Rakyat menerapkan konsep konvergensi media 

yaitu motif bisnis media. Ada kecenderungan jika suatu media massa tidak memasuki 

ranah teknologi digital akan digilas oleh persaingan media massa yang kian cepat. Model 

bisnis yang ditawarkan adalah memunculkan produk-produk derivasi (turunan) dari 

media cetak. Produk derivasi itu berawal dari sumber berita yang sama dan dari jurnalis 

yang sama. Didukung pula oleh kekuatan data dari riset dan penelitian. Seluruh 

komponen yang ada di dalam Pikiran Rakyat akan memaksimalkan sumber berita untuk 

memproses menjadi produk turunan, dapat berupa e-paper, radio, dan e-books, atau 

events yang berbasis komunitas. (Resmadi, 2015, hlm.72)  

Hal tersebut juga yang dirasakan harian Pikiran Rakyat. Meskipun telah melabeli 

dirinya sebagai koran terbesar di Jawa Barat sejak tahun 1974, kini harian Pikiran Rakyat 

harus menyusun ulang strategi karena pembaca harian umum cetak yang semakin 

berkurang. Salah satu langkah besar yang dilakukan mereka adalah dengan merambah 

platform lain yaitu platform halaman berita online dengan alamat www.pikiran-

rakyat.com yang lahir pada tahun 1996. 

Keputusan Pikiran Rakyat untuk berkonvergensi menjadi pilihan tepat. 

Berdasarkan temuan Nielsen Audience Measurement pada tahun 2014 menyatakan bahwa 

minat membaca surat kabar masyarakat semakin rendah dikalahkan internet. Dimana 

http://www.pikiran-rakyat.com/
http://www.pikiran-rakyat.com/
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surat kabar hanya dikonsumsi masyarakat Indonesia sebanyak 12% sedangkan internet 

melaju pesat menembus angka 44%.  

Surat kabar sebagai media massa konvensional atau old media hanya memperoleh 

presentase 12% harus bersiap menyusun strategi agar tetap bertahan menghadapi 

persaingan media yang semakin ketat. Surat kabar yang dianggap semakin lambat dalam 

menyampaikan berita menjadi alasannya ditinggalkan. Era digital atau era new media 

menuntut kecepatan dan kemudahan akses informasi dimana saja dan kapan saja.  

Menghadapi keadaan zaman yang semakin berkembang, media berlomba-lomba 

menciptakan konten informasi yang dapat diterbitkan di berbagai platform. Menurut John 

(2011, hlm. 221) dewasa ini konten diciptakan untuk penerbitan multi-platform baik dari 

perspektif organisasi media dan praktik jurnalistik. Media cetak yang saat ini masih 

bertahan dituntut untuk melakukan konvergensi dengan menyiapkan media-media yang 

berbasis digital.  

Prihartono (2016, hlm. 105) menyatakan media dituntut untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan teknologi komunikasi. Lahirnya media digital yang menggunakan 

teknologi internet telah mempengaruhi media cetak. Sejumlah media cetak di Amerika 

Serikat mulai tutup karena tidak mampu bersaing dengan media digital. 

Kemunculan konvergensi media lahir sebagai jawaban tuntutan era digital saat 

ini. Menurut Tapsell (2016, hlm. 191) konvergensi menyebabkan konsekuensi yang luas 

bagi para praktisi media. Konvergensi media memengaruhi proses jurnalistik dan prakter 

editorial. Sebagian besar perusahaan media saat ini menciptakan media berita multi 

platform yang dalam prakteknya menerapkan „satu news room‟ model, dimana semua 

platform yang dimiliki oleh perusahaan yang sama yang menggabungkan ke kantor pusat.  

Seperti model konvergensi media yang dikemukakan Grant, yaitu model 

konvergensi newsroom, konvergensi newsgathering, dan konvergensi content. 

Berdasarkan pilot study yang dilakukan, harian Pikiran Rakyat menerapkan model 

konvergensi newsroom karena mereka mengisi semua platform yang dimiliki dalam satu 

ruangan kerja yang sama. baik jurnalis cetak maupun online disatukan dalam satu ruang 

kejra yang sama.  
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Konvergensi media mudah mempengaruhi bagaimana kegiatan sehari-hari 

jurnalis dalam memperoleh bahan berita. Pak (2016, hlm. 15) menyatakan bahwa 

konvergensi lebih mudah mempengaruhi kegiatan sehari-hari jurnalis dari mentalitas 

mereka. Sebuah alasan yang mungkin untuk ini mungkin terkait dengan kekuatan 

konvergensi antara surat kabar dan siaran jurnalis. Seperti tiu pula yang diterapkan di 

harian Pikiran Rakyat. Cara kerja jurnalis mengalami perubahan dimana mereka harus 

memiliki kemampuan multitasking dalam mengolah dan menyajikan berita, termasuk 

juga kombinasi konten yang harus dibuat harus lebih bervariatif.  

Dupagne (2006, hlm. 251) menyatakan konvergensi memiliki implikasi bagi 

generasi jurnalis selanjutnya. Dampak konvergensi akan mengubah di jantung bagan 

organisasi, anggaran, dan bahkan personil. Tantangan bagi fakultas dan administrator 

sekolah akan memutuskan bagaimana beradaptasi kurikulum mereka dengan harapan 

yang baru, sementara memperhitungkan ekonomi berfluktuasi tinggi pendidikan. Hal ini 

menunjukan bahwa konvergensi media menjadi tantangan baru yang tidak hanya berlaku 

bagi media yang saat ini sedang mencoba masuk kedalam era digital, namun juga bagi 

semua pihak khususnya bagi pihak lembaga pendidikan yang mempersiapkan jurnalis 

yang nantinya akan terlibat dalam dunia jurnalistik di era digital yang serba multi 

platform. 

Tahun 2016, “PR” bergerak lebih jauh. Sementara sebagian media cetak memilih 

memisahkan edisi cetak dengan edisi digitalnya, “PR” Digital mengintegrasikan 

keduanya. Tampilan “PR” Digital juga diubah. Dengan tampilannya yang baru, pembaca 

diharapkan tetap merasakan sensasi eksotis membaca koran cetak di dunia digital yang 

modern. Karakter media dan penanganan yang berbeda membuat isi “PR” Digital dengan 

koran “PR” semakin banyak bedanya tapi tetap saling melengkapi. (www.pikiran-

rakyat.com diakses pada 18 September 2016 pukul 21.21 WIB) 

Keputusan sebuah industri media untuk melakukan konvergensi bukanlah perkara 

yang mudah. Sebab sejumlah faktor saling terkait. Misalnya kesiapan infrastruktur 

(termasuk teknologi), sumber daya manusia, dan kesiapan budaya untuk berani berubah. 

Maka tidak heran, jika sebuah industri media membutuhkan waktu panjang untuk 

http://www.pikiran-rakyat.com/
http://www.pikiran-rakyat.com/
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bertransformasi dari era media konvensional menjadi era media baru yang mengusung 

kekuatan teknologi digital. (Sugiya, 2012, hlm. 20). 

Kemunculan beberapa platform di perushaan media harian umum Pikiran Rakyat 

merupakan strategi agar tetap bertahan dalam industri media. Hal ini menjadi menarik 

untuk diteliti mengingat perushaan media harian umum Pikiran Rakyat memegang 

berbagai platform penyiaran berita seperti siaran radio PR FM, website pikiran-

rakyat.com, dan merambat ke Youtube channel Pikiran Rakyat Digital. Bukan menjadi 

perkara mudah model konvergensi seperti apa yang dilakukan harian umum Pikiran 

Rakyat Bandung dalam pelaksanaan konvergensi media saat ini di perushaannya. 

Salah satu penelitian terdahulu yang berfokus pada model konvergensi media 

adalah penelitian yang dilakukan Lawson dkk (2003, hlm.17) yang menguji menguji 

konvergensi yang dilakukan sebuah media di Amerika. Penelitian tersebut menguji 

konsep maupun proses konvergensi media yang dilakukan Tribune Company yang 

merupakan salah satu perusahaan media yang menjadi pelopor konvergensi media di 

wilayah tersebut. 

Penelitian selanjutnya yang terkait dengan model konvergensi media adalah 

penelitian yang dilakukan John dan Volda (2010, hlm, 39) yang berfokus pada bagaimana 

perubahan proses pengolahan berita dan hasil teks berita yang telah memasuki era new 

media di Norway. Penelitian tersebut menemukan terjadinya banyak perbedaan yang 

terjadi baik dalam proses pengolahan berita sampai struktur teks berita di era new media. 

Penelitian berikutnya yang sejenis juga dilakukan oleh Resmadi dan Yuliar (2014, 

hlm. 66) yang meneliti bagaimana difusi inovasi yang dilakukan harian umum Pikiran 

Rakyat. Penelitian ini menjelaskan platform apa saja yang digunakan Pikiran Rakyat 

dalam  melakukan difusi inovasi, yang diantaranya adalah produk multi-platform (e-

paper, e-books, radio, streaming, media sosial, dan lain-lain) yang bersinggungan dengan 

teknologi digital agar dapat bertahan di persaingan bisnis media. 

Penelitian terbaru yang sejenis adalah penelitian yang dilakukan Prihartono (2016, 

hlm. 72) yang meneliti bagaimana model konvergensi media yang dilakukan Harian 

Solopos. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa model konvergensi yang dilakukan 
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di Solopos adalah model konvergensi newsgathering di mana dalam model ini seorang 

jurnalis dituntut untuk mampu mencapai tingkatan multitasking yaitu satu reporter bekerja 

untuk beberapa media atau beberapa platform dalam satu grup. 

Secara keseluruhan, penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan 

yaitu sama-sama terkait isu konvergensi media, baik itu model, konsep maupun proses 

pengolahan berita pada harian umum. Namun yang menjadi pembeda nya adalah subjek 

yang diteliti. Dimana dalam penelitian ini peneliti fokus pada bagaimana model 

konvergensi harian umum Pikiran Rakyat Bandung. 

Penelitian ini diaksanakan pada harian umum Pikiran Rakyat Bandung. 

Pertimbangan mengapa peneliti memilih harian umum Pikiran Rakyat Bandung adalah 

meski telah melakukan konvergensi media sejak tahun 1996 silam, harian Pikiran Rakyat 

terus melakukan inovasi di setiap platform yang dibuatnya. Perkembangan terus 

dilakukan demi penyempurnaan dan tercapainya kepuasan konsumen. Salah satu 

puncaknya yaitu diluncurkannya “PR Digital” di hari jadinya yang ke-50 di tahun 2016. 

PR Digital mengusung konsep baru yang berbeda dengan konsep konvegensi media yang 

dipilih media online lainnya. 

Selain itu, pemilihan Piikiran Rakyat sebagai subjek penelitian juga dikarenakan 

eksistensi Pikiran Rakyat sebagai media nomor satu di Jawa Barat yang masih terus 

meningkat. Selain hanya berfokus pada masalah-masalah di Jawa Barat, Pikiran Rakyat 

juga bisa disebut media nasional. Karena Pikiran Rakyat juga sering mengangkat dan 

membahas isu nasional. Seperti yang pernah ditegaskan Gubernur Jawa Barat, Ahmad 

Heriyawan bahwa Pikiran Rakyat bukan hanya surat kabarnya Jawa Barat, namun untuk 

Indonesia. 

Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif, hal tersebut dikarenakan peneliti membutuhkan data yang 

lebih mendalam dari informan sehingga dipilihlah metode ini. Menurut Nawawi dalam 

Ardial (2014, hlm. 263) menyimpulkan bahwa metode ini memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat ini) atau masalah-masalah 

yang bersifat aktual. Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif juga menggambarkan 
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fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan 

interpretasi rasional yang kuat. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana model pelaksanaan 

konvergensi media yang dilakukan harian umum Pikiran Rakyat Bandung. maka dari itu, 

rumusan masalah makro penelitian ini adalah bagaimana model pelaksanaan 

konvergensi media yang dilakukan harian umum Pikiran Rakyat Bandung. 

Adapun identifikasi masalah  penelitian ini terbagi menjadi beberapa, diantaranya 

adalah: 

1.2.1 Bagaimana alur cara kerja jurnalis mengisi setiap platform yang diisi 

Harian Pikiran Rakyat? 

1.2.2 Bagaimana Multitasking Jurnalis Pikiran Rakyat dalam Melaksankan 

Konvergensi Media? 

1.2.3 Bagaimana kombinasi konten yang dihasilkan jurnalis Pikiran Rakyat 

dalam menerapkan Konvergensi media di masing-masing platform? 

1.2.4 Bagaimana model konvergensi media yang diterapkan di Harian Umum 

Pikiran Rakyat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini dilakukan ada sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana alur cara kerja jurnalis mengisi setiap 

platform yang diisi Harian Pikiran Rakyat. 

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana bagaimana multitasking jurnalis Pikiran 

Rakyat dalam melaksankan konvergensi media. 

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana kombinasi konten yang dihasilkan jurnalis 

Pikiran Rakyat dalam menerapkan Konvergensi media di masing-masing 

platform. 

1.3.4 Untuk mengetahui bagaimana model konvergensi media yang diterapkan 

di Harian Umum Pikiran Rakyat 

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Manfaat/Signifikansi Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif mengenai kajian 

teori Konvergensi Media dan model konvergensi media. Sebagai teori yang masih 

berkembang, diharapkan peneltian mengenai perencanaan dan pelaksanaan konvergensi 

media ini dapat menambah pengetahuan mengenai penerapannya di dalam perushaan 

media massa khususnya harian umum. 

1.4.2 Manfaat/Signifikansi Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi cerminan dan bahan evaluasi 

khususnya bagi pihak harian Pikiran Rakyat dalam menyusun strategi model konvergensi 

media seperti apa yang akan diterapkan. Penelitian ini diharapkan membantu Pikiran 

Rakyat untuk menelisik dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama 

menerapkan konvergensi. Sehingga Pikiran Rakyat mampu lebih matang dalam 

menerapkan konvergensi media di berbagai platform, bahkan mungkin membuka peluang 

menambah platform baru. 

1.4.3 Manfaat/Signifikansi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kantor berita 

mengenai model konvergensi yang dapat diterapkan, khususnya bagi kantor berita harian 

umum. 

Bidang redaksi kantor berita diharapkan dapat lebih memahami peran strategisnya 

dalam mengatur perkembangan penyebaran berita di era internet seperti sekarang ini 

yang dapat membantu perluasan penyebaran produk berita.  

1.4.4 Manfaat/Signifikansi Aksi Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada pihak akademisi 

dan praktisi dalam memahami konvergensi media yang marak dilakukan kantor berita 

saat ini. Melalui konvergensi media, penyebaran informasi berita menjadi lebih cepat dan 

fleksibel. Konvergensi media muncul untuk berusaha memudahkan akses informasi yang 

diterima melalui berbagai media yang berkembang sekarang. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

1.5.1 Bab I: Pendahuluan 
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Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang menguraikan latar belakang 

penelitian berkaitan dengan kesenjangan harapan dan fakta di lapangan, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

1.5.2 Bab II: Kajian Pustaka 

Bab ini berisi tentang konsep-konsep dan teori-teori mengenai pengelolaan kesan 

atau presentasi diri baik di panggung depan maupun di panggung belakang. Selain itu 

berisi juga mengenai penelitian terdahulu yang relevan. 

 

 

 

1.5.3 Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan jenis desain penelitian yang digunakan, pratisipan dan tempat 

penelitian yang melibatkan subjek manusia sebagai sumber data, proses pengumpulan 

data, langkah-langkah analisis data, dan isu etik. 

1.5.4 Temuan dan Pembahasan 

Bab ini mengemukakan tentang hasil yang telah dicapai meliputi pengolahan data 

serta analisis temuan dan pembahasannya. 

1.5.5 Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi 

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran 

dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan 

hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 


