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BAB II 

 KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

 

A. Kajian Teori 

1. Teori 

Secara umum, teori (theory) adalah sebuah sistem konsep abstrak 

yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut 

yang membantu kita memahami sebuah fenomena.  Stephen Littlejhon and 

Karen Foss (2005) menyatakan bahwa sistem yang abstrak ini didapatkan 

dari pengamatan yang sistematis. Tahun 1986, Jonathan H.Turner 

mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide 

yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa 

terjadi”.
13

 

Menurut Snelbecker ada tiga kegunaan teori dalam penulisan. 

Pertama, sebagai pensistematiskan temuan-temuan penulisan. Kedua, 

sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis, dan dengan hipotesis 

membimbing penulis mencari jawaban-jawaban serta membuat ramalan-

ramalan atas dasar penemuan. Ketiga, sebagai penyaji penjelasan dalam 

menjawab pertanyaan. Jika dijabarkan ada beberapa  kegunaan teori dalam 

penulisan, yaitu: 

a. Sebagai penyusun generalisasi atas fakta-fakta 

b. Menjadi kerangka orientasi untuk pengumpulan, dan analisa data. 

c. Pembuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi. 

d. Pengawasan lowongan dalam pengetahuan dengan cara deduksi. 

e. Sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penulisan. 

f. Sebagai kerangka penalaran logis. 

Kajian teori juga memiliki peran dalam penulisan. Peran teori 

adalah untuk memperjelas fokus pada permasalahan penulisan, menyusun 
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dan memperbaiki metodologi, memperluas pengetahuan dan landasan 

teoritis, serta menghubungkan dengan pengetahuan yang terkait.
14

 

Dalam hal ini, penulis mencoba menggunakan teori Agenda Setting 

yang dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw dan 

menggunakan elemen komunikasi massa  yakni elemen Gatekeeperyang 

akan penulis jelaskan pada bab ini. 

2. Teori Agenda Setting 

Teori ini muncul pada tahun 1968 dengan publikasi pertamanya 

berjudul “The Agenda Setting Function of The Mass Media”. Secara 

singkat teori penyusunan agenda ini mengatakan media (khususnya media 

berita) tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media 

tersebut benar-benar berhasil memberi tahu kita berpikir tentang apa. 

Media massa selalu mengarahkan kita tentang apa yang harus kita 

lakukan. Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, 

sedangkan masyarakat akan mengikutinya.  

Menurut asumsi teori ini media mempunyai kemampuan untuk 

menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau 

peristiwa tertentu.  Media mengatakan pada kita apa yang penting dan apa 

yang tidak penting. Media pun mengatur apa yang harus kita lihat, tokoh 

siapa yang harus kita dukung. Dengan kata lain, agenda media akan 

menjadi agenda masyarakatnya.
15

 

Agenda Setting terjadi karena media massa sebagai penjaga 

gawang informasi (gatekeeper) harus selektif dalam menyampaikan berita. 

Media harus melakukan pilihan mengenai apa yang harus dilaporkan dan 

bagaimana melaporkannya. Apa yang diketahui publik mengenai suatu 

keadaaan pada waktu tertentu sebagian besar ditentukan oleh proses 

penyaringan dan pemilihan berita yangdilakukan oleh media massa.
16
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Untuk lebih memperjelas tiga agenda (agenda media, agenda 

khalayak, dan agenda kebijakam) dalam teori agenda setting ini ada 

beberapa dimensi yang berkaitan seperti yang dikemukakan oleh 

Mannehim (Severin dan Tankard Jr, 1992) sebagai berikut: 

a. Agenda Media, terdiri dari dimensi-dimensi berikut. 

1) Visibility (visibilitas), yakni jumlah dan tingkat menonjolnya 

berita. 

2) Audience salience (tingkat menonjolnya bagi khalayak), yakni 

relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. 

3) Valence (valensi), yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan 

cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. 

b. Agenda Khalayak, terdiri dari dimensi-dimensi berikut.   

1) Familiarty (keakraban), yakni derajat kesadaran khalayak akan 

topik tertentu. 

2) Personal salience (penonjolan pribadi), yakni relevansi 

kepentingan individu dengan ciri pribadi. 

3) Favorability (kesenangan), yakni pertimbangan senang atau tidak 

senang akan topik berita. 

c. Agenda Kebijakan, terdiri dari dimensi-dimensi berikut. 

1) Support (dukungan), yakni kegiatan menyenangkan bagi posisi 

bagi suatu berita tertentu. 

2) Likelihood of action (kemungkinan kegiaan), yakni kemungkinan 

pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan. 

3) Freedom of action (kebebasan bertindak), yakni nilai kegiatan 

yang mungkin dilakukan pemerintah. 
17

 

3. Teori Gatekeeper 

Istilah gatekeeper pertama kali dikenalkan oleh Kurt Lewin dalam 

bukunya Human Relation (1947), seorang ahli psikologi dari Autralia pada 

tahun 1947. Di dalam komunikasi massa dengan salah satu elemennya 
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adalah informasi, mereka yang bertugas untuk memengaruhi informasi itu 

(dalam media massa) bisa disebut dengan gatekeeper. Hal itu juga bisa 

dikatakan, gatekeeper-lah yang memberi izin bagi tersebarnya sebuah 

berita. 

Gatekeeper memainkan peranan  dalam beberapa fungsi. 

Gatekeeper dapat menghapus pesan atau memodifikasi dan menambah 

pesan yang akan disebarkan. Mereka pun bisa menghentikan sebuah 

informasi dan tidak membuka “pintu gerbang” (gate) bagi keluarnya 

informasi yang lain.
18

 

Gatekeeper dalam media massa terdiri dari beberapa pihak, di 

antaranya penerbit majalah, editor surat kabar, manajer stasiun radio 

siaran, produser film, dan lain-lain. Fungsi gatekeeper adalah untuk 

mengevaluasi isi media agar sesuai dengan kebutuhan khalayaknya. Yang 

terpenting adalah gatekeeper mempunyai wewenang untuk tidak memuat 

berita yang dianggap akan meresahkan khalayak.
19

  Di dalam struktur 

organisasi media massa gatekeeper bukanalah sebuah jabatan, melainkan 

sebuah pelaksanaan fungsi.  

Gatekeeping itu sendiri merupakan proses pemilahan dan 

pemilihan terhadap apa yang layak dan tidak layak, baik dari materi/ 

content, bahasa penyampaian, pemilihan berita, dan sebagainya yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan target audience atau pembaca dari 

suatu media. Proses seleksi berita juga tergantung pada peran para 

pemasang iklan.  

Proses gatekeeping merupakan salah satu elemen penting dari 

proses pemberitaan sebuah media, dimana elemen-elemen yang terkait 

gatekeeping mendasarkan diri pada visi dan misi media serta lingkungan 

sosial (media need, target audience). Jika proses gatekeeping tidak 

berjalan dengan baik, maka akan membawa implikasi baik internal 
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maupun eksternal. Internal berkaitan dengan kredibilitas media, 

pencapaian target bisnis, demoralisasi di newsroom. Eksternal berkaitan 

dengan kepercayaan audience (oplah/rating), pencapaian bisnis, masalah 

hukum. Seseorang yang melakukan proses gatekeeping disebut 

gatekeeper, dimana setiap media penyebutannya bisa berbeda, misalnya: 

1. Media cetak : reporter, radaktur, redaktur pelaksana, pemimpin 

redaksi. 

2. Radio : reporter, penyiar, program director, produser, 

pemimpin redaksi. 

3. Televisi :  reporter, camera man, koordinator peliputan, 

produser, editor, news manager, pemimpin redaksi.
20

 

4. Online :  reporter/wartawan, editor, pemimpin redaksi. 

4. Strategi 

a. Pengertian Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratos” 

yang artinya tentara dan kata “again” yang berarti memimpin.  

Marthin- Anderson (1986) merumuskan “strategi adalah seni dimana 

melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk membawa sumber 

daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh 

keuntungan yang maksimal dan efisien”. 

Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang 

memerlukan penanganan secara hari-hati  dalam perencanaan 

komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah atau keliru maka hasil 

yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi 

dan tenaga. Oleh karena itu, strategi juga merupakan rahasia yang 

harus disembunyikan oleh para perencanaan.
21
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Henry Mintzberg, dalam bukuberjudul The Rise and Fall of 

Strategic Planning (1994), menunjukkan bahwaorang menggunakan 

tern “ strategi” dalam beberapa cara yang berbeda namun pada 

umumnya mencakup empat makna: 

1) Strategi adalah sebuah rencana, “bagaimana”, suatu cara untuk 

sesuatu dari sini atau dari sana. 

2) Strategi adalah pola tindakan dari waktu ke waktu misalnya, 

sebuah perusahaan yang secara teratur mamasarkan produknya 

yang sangat mahal sehingga harus menggunakan strategi high-end 

(dari awal sampai akhir tetap mahal demi menjamin nama produk). 

3) Strategi adalah suatu posisi yang mencerminkan keputusan untuk 

menawarkan produk atau jasa tertentu di pasar tertentu.  

4) Strategi adalah perspektif terhadap visi, dan arah terhadapa visi.
22

 

b. Tahapan-Tahapan Strategi 

1) Perumusan Strategi 

Dalam perumusan strategi khalayak memiliki kekuatan 

penangkal yang bersifat psikologi dan sosial bagi setiap pengaruh 

yang berasal dari luar diri dan kelompoknya. Di samping itu, 

khalayak dirangsang tidak hanya satu pesan saja, melainkan 

banyak pesan dalam waktu yang bersamaan. Artinya terdapat juga 

kekuatan pengaruh dari pesan-pesan lain yang datang dari sumber 

(komunikator) lain dalam waktu yang sama, maupun sebelum dan 

sesudahnya. Dengan demikian, pesan yang diharapkan 

menimbulkan efek atau perubahan pada khalayak bukanlah satu-

satunya “kekuatan” melainkan, hanya satu di antara semua 

kekuatan pengaruh yang bekerja dalam proses komunikasi untuk 

mencapai efektivitas. 

Adapun perumusan strategi berdasarkan Resources- Based 

Approach yang memberikan suatu kesimpulan bahwa terdapat 

faktor penting yang sangat mempengaruhi beragamnya 
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profitabilitas perusahaan yakni sumber daya yang dimiliki masing-

masing perusahaan tersebut. Sumber daya (resources) adalah 

berbagai jenis input yang dimasukkan ke dalam proses operasi 

perusahaan. Sumber daya mencakup modal, fasilitas fisik, 

manusia, teknologi dan berbagai pendukung organisasi perusahaan 

lainnya yang memungkinkan sebuah perusahaan menciptakan nilai 

(to create value) bagi para pelanggannya.Sumber daya organisasi 

terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya yang berwujud 

dan sumber daya yang tak berwujud. 

Sumber daya yang berwujud (tangible resources) mencakup 

segala jenis sumber daya yang dapat dilihat bentuk fisiknya seperti 

tanah, bangunan, pabrik peralatan, mesin uang dan persediaan. 

Sedangkan sumber daya yang tidak berwujud (intangible 

resources) mencakup  berbagai sumber daya nonfisik yang 

diciptakan perusahaan dan para karyawannya, seperti: nama merek, 

reputasi perusahaan, pengetahuan dan pengalaman dari sumber 

daya manusia perusahaan, kekayaan intelektual perusahaan yang 

diwujudkan dalam bentuk paten, hak cipta dan merek dagang.  

Adapun sumber daya yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah sumber daya tak berwujud yang mencakup reputasi 

perushaan, pengetahuan, dan pengalaman sumber daya manusia. 

Ada tiga jenis sumber daya yang tak berwujud yang dapat dimiliki 

perusahaan yakni: modal manusia (human capital), modal 

struktural (structural capital), dan modal pelanggan (custumer 

capital). 

a) Modal manusia (human capital) 

Mencakup di dalamnya berbagai pengetahuan, keahlian, 

kemampuan, pengalaman, kecerdasan, krativitas dan mootivasi 

yang dimiliki individu-individu di dalam perusahaan. 

Pengetahuan yang dimiliki oleh  sumber daya manusia 

perusahaan selanjutnya masih dapat diklasifikasikan ke dalam 
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dua ketegori, yakni pengetahuan eksplicit (explicit knowledge) 

dan pengetahuan tersebunyi (tacit knowledge). Pengetahuan 

eksplicit yaitu pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis dan dapat diartikulasikan dalam bentuk buku maupun 

laporan, sedangkan pengetahuan tersebunyi yaitu pengetahuan 

yang tersimpan dalam individu yang berupa kecerdasan, 

keahlian, rasa dan persepsi. 

b) Modal struktural (structural capital) 

Mencakup proses yang dimiliki perusahaan, perangkat 

keras, perangkat lunak, prosedure, database, nilai-nilai 

perusahaan, budaya perusahaan, dan organisasi perusahaan. 

c) Modal pelanggan (customer capital) 

Hal ini menunjukkan nilai hubungan antara perusahaan/ 

organisasi (media online) dengan pelanggannya (pembaca) 

yang mencakup pemahaman terhadap permintaan dan 

preferensi pelanggan, tingkat retensi pelanggan, kepuasan 

pelanggan, pofitabilitas, besar pangsa pasar dan loyalitas 

merek.
23

 

2) Pelaksanaan strategi 

Pelaksanaan strategi sering disebut tahap tindakan dalam 

manajemen strategis.Pelaksanaan strategis yang sering dianggap 

sebagai tahap yang paling sulit karena memerlukan kedisiplinan, 

komitmen dan pengorbanan karena permusan strategi yang sukses 

tidak menjamin pelaksanaan strategi yang sukses. Adapun 

pelaksanaan strategi  tersebut adalah: 

a) Menetapkan tujuan tahunan 

b) Menyusun kebijakan 

c) Mengalokasikan sumber daya  

d) Mengubah struktur organisasi yang ada 

e) Rekonstruksi dan rekayasa ulang 
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f) Merevisi rencana kompensasi dan intensif 

g) Meminimalkan resistensi terhadap perubahan 

h) Mencocokkan manajer dengan strategi 

i) Mengembangkan budaya yang mendukung strategi 

j) Menyesuaikan proses produksi atau operasi 

k) Mengembangkan fungsi sumber daya yang efektif dan bila 

perlu mengurangi jumlah karyawan. 

3) Eveluasi strategi 

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari strategi, ada tiga 

aktivitas yang mendasar untuk megevaluasi strategi, yaitu: 

a) Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang 

menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang 

ini. 

Berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat 

menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan jangka 

panjang dan tahunan. Faktor eksternal seperti tindakan pesaing, 

permintaan perubahan, perubahan teknologi, perubahan 

ekonomi, pergeseran demografi, dan  tindakan pemerintah 

dapat menghabat pencapaian tujuan. Sedangkan faktor internal 

di antaranya seperti strategi yang tidak efektif dipilih atau 

kegiatan implementasi barangkali buruk. 

b) Mengukur kinerja 

Mengukur kinerja di antaranya yaitu dengan 

membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

sebenarnya, mennyelidiki penyimpangan dari rencana, 

mengevaluasi kinerja dari individu dan mengkaji kemajuan 

yang dibuat kearah pencapaian tujuan yang diharapkan. 

c) Melakukan tindakan-tindakan korektif 

Melakukan tindakan-tindakan korektif menuntut adanya 

perubahan reposisi perusahaan agar lebih berdaya saing di masa 

depan.  Tindakan korektif harus menempatkan organisasi pada 

posisi yang lebih baik agar bisa memanfaatkan kekuatan 
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internalnya, mengambil kesempatan dari peluang eksternal, 

menghindari, mengurangi atau meminimalkan dampak 

ancaman eksternal, dan agar bisa memperbaiki kelemahan 

internal.
24

 

5. Media Massa (New Media dan Media Online) 

a. Media Massa dan New Media 

Istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang 

telah ada sejak puluhan tahun yang lalu tetap digunakan hingga saat ini 

seperti surat kabar, majalah, film, radio, televisi, dan internet. 

Menurut Denis McQuail (2000), media massa memiliki efek 

atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar 

dan luas (unversality of reach), bersifat publik dan mampu 

memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media 

massa.
25

 

Media massa (mass media)  adalah sarana yang membawa 

pesan. Media massa utama adalah buku, majalah, koran, televisi, radio, 

rekaman, film, dan web. Kebanyakan ahli teori menganggap media 

sebagai wahana yang netral dalam memuat pesan.
26

 

Media massa pertama, jurnalistik media cetak sekurang-

kurangnya ada tiga jenis media cetak surat kabar, majalah dan buku. 

Surat kabar disebut juga koran merupakan salah satu kekuatan sosial 

dan ekonomi yang cukup penting dalam masyarakat. Dan majalah ialah 

media yang hadir sebagai media hiburan utama disaat radio dan televisi 

belum dikenal banyak orang. Sedangkan buku menawarkan informasi 

penting tentang ilmu pengetahuan, buku menyajikan hiburan bagi 

pembaca, ia dapat dibaca berulang-ulang. 
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Ketiga media cetak tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor, 

yakni faktor verbal dan visual. Verbal, sangat menekankna pada 

kemampuan kita memilih dan menyusun kata dalam rangkaian kalimat 

da paragraf yang efektif dan komunikatif. Visual, menunjuk 

kemampuan kita pada menata, menempatkan, mendesain, tata letak, 

atau hal-hal yang menyangkut segi perwajahan. 

Kedua, jurnalistik media eektronik auditif disebut radio media 

yang melancarkan segala kegiatan dalam upaya mempengaruhi opini 

dunia kepada para pendengar. Biasanya radio lebih banyak dipengaruhi 

dimensi verbal, teknologikal, dan fisikal.Verbal, berhubungan dengan 

kempampuan menyusun kata, kalimat, dan paragraf secara efektif dan 

komunikatif. Tekonologikal, berkaitan dengan teknologi yang 

memungkinkan sumber dayabpancar radio dapat ditangkap dengan 

jelas dan jernih oleh pesawat radio penerima. Fisikal, erat kaitannya 

dengan kesehatan fisik dan kemampuan pendengar khalayak dalam 

menyerap dan mencerna setiap pesan kata atau kalimat yang 

disampaikan. 

Ketiga, jurnalistik media elektronik audio visual atau jurnalistik 

televisi siaran merupakan gabungan dari segi verbal, visual 

tekonologikal, dan dimensi dramatikal. Verbal, lebih banyak 

menekankan pada bahasa gambar yang tajam, jelas, hidup memikat. 

Teknologikal, berkaitan dengan daya jangkau siaran, kualitas suara dan 

gambar yang dihasilkan serta diterima ole pesawat televisi penerima 

rumah-rumah. Dan dramatikal, berarti bersinggungan dengan aspek 

serta nilai dramatik yang dihasilkan oleh rangkaian gambar yang 

dihasilkan secara simultan. Aspek inilah yang tidak dimiliki radio dan 

surat kabar. Setelah ditemukan radio dan televisi hitam putih 

dibutuhkan waktu yang cukup lama hingga ke televisi bewarna sampai 

pada penemuan teknolgi komunikasi interaktif lewat internet, yang 
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membuat perubahan mencari informasi kini menjadi dangat cepat. Dan 

sejak muncul internet maka media ini disebut „new media‟ atau media 

baru.
27

 

Media baru muncul pada tahun 1990 dengan terbitnya buku 

“The Second Media Age” yang menggambarkan munculnya teknologi 

interaktif dan komunikasi jejaring  (network communication), 

khususnya internet yang akan mengubah kehidupan masyarakat dalam 

berkomunikasi.
28

 

Media baru (internet) adalah hasil rekayasa para pakar 

teknologi informasi yang berhasil menggabungkan antara komunikasi 

interpersonal dan komunikasi massa. Disebut komunikasi massa 

karena bisa menjangkau khalayaks secara global, dan dikatakan 

interpersonal karena pesan yang dibuat diarahkan dan dikomsumsi 

secara pribadi.  

Internet singkatan dari  International Networking atau 

Interconnection Networking yang berarti sebuah jaringan komputer 

global yang menghubungkan jutaan komputer diseluruh dunia, 

sehingga setiap komputer yang terkoneksi di dalamnya dapat 

berkomunikasi atau bertukar data tanpa dibatasi oleh jarak, waktu, dan 

tempat.  

Media internet memiliki sejumlah kelebihan, antara lain: (1) 

kemampuan untuk menembus batas wilayah, ruang dan waktu, (2) 

memperluas akses memperoleh informasi global, (3) meningkatkan 

kemampuan untuk berserikat scara bebas, (4) mengancam tatanan yang 

telah mapan, seperti pemerintah otokrasi, serta (5) memiliki kecepatan 

perkembangan dan penyebaran yang sulit diatasi. Hal ini sejalan 

dengan pendapat McQuail  (2010: 141) bahwa media baru memiliki 
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ciri, yakni: (1) digitalisasi dan konvergensi pada semua aspek media, 

(2) interaksi dan koneksivitas yang tinggi, (3) mobilitas pengiriman 

dan penerimaan informasi yang cepat, (4) adaptasi publikasi dan peran 

baru khalayak, (5) mejadi gateway untuk bisa mengakses informasi di 

web, (6) kaburnya institusi media yang selama ini dilembagakan pada 

media massa. 
29

 

b. Media Online 

1) Pengertian Media Online 

Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk 

media yang  berbasis telekomunikasi dan multimedia (baca-

komputer dan internet). Di dalamnya terdapat portal, website (situs 

web), radio-online, pers online, TV-online, mail-online, dll, 

dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas y ang 

mmungkinkan user memanfaatkannya.
30

 

Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk 

media yang berbasis pada telekomunikasi dan multimedia dengan 

memiiki informasi yang bersifat update (terbaru), aktual dan 

menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
31

 

Karakteristik yang dimiliki media online yaitu: 

a) Kecepatan (aktualitas), informasi kejadian atau peristiwa 

yang terjadi di lapanga dapat langsung di upload ke dalam 

situs web media online. 

b) Adanya pembaruan (updating) informasi. 

Informasi disampaikan secara terus menerus, karena 

adanya pembaruan informasi. Penyajian yang bersifat realtime ini 

menyebabkan tidak adanya waktu yang di istimewakan (prime 
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time) karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, 

hanya tergantung kapan pengguna mau mengaksesnya. 

2) Fungi dan Manfaat Media Online 

Adapun fungsi dan manfaat media online, sebagai berikut: 

a) Fungsi Media Online 

(1) Memberikan informasi atau pengetahuan pada pengguna 

tidak terbatas. 

(2) Memperdekat jarak jika berkomunikasi melalui media 

online dengan pengguna lainnya di belahan dunia. 

(3) Memudahkan seseorang untuk berbisnis. 

(4) Memudahkan pengguna dalam berbagai keperluan seperti 

mencari data, karena media online tersambung dengan 

berbagai katalog perpustakaan pengguna dapat 

menggunakan informasi tersebut.  

b) Manfaat Media Online 

(1) Media online sebagai media informasi tentang hal apapun 

tentu akan sangat membantu kehidupan masyarakat. 

(2) Keberadaan media online bisa mempermudah atau 

mempercepat suatu pekerjaan. 

(3) Dalam hal pergaulan, media online juga punya peranan 

yang sangat besar. 

Salah satu pendekatan dalam memahami media online 

melalui kacamata pendefinisian surat kabar digital, yakni sebuah 

entitas yang merupakan integrasi media massa konvensional 

dengan internet, identifikasinya terhadap ciri-ciri yang melekat 

pada surat kabar digital dituisnya sebagai berikut:
32

 

a) Adanya kecepatan (aktualitas) informasi. 

b) Bersifat interaktif, melayani keperlua khalayak secara lebih 

personal. 
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c) Memberi peluang bagi setiap pengguna hanya mengambil 

informasi yang relevan bagi dirinya/dibutuhkan.  

d) Kapasitas muatan dapat diperbesar. 

e) Informasi yang pernah disediakan tetap tersimpan (tidak 

terbuang), dapat ditambah kapan saja, dan pengguna dapat 

mencarinya dengan menggunakan mesin pencari.  

Media dapat diartikan saluran atau alat, sedangkan online 

istilah bahasa dalam internet yang artinya sebuah informasi yang 

dapat diakses dimana saja selama ada jaringan internet.
33

 

6. Pembaca  

Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisis dan 

menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan 

yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan .
34

 Para 

pembaca biasanya membaca apa yang ingin mereka ketahui, seperti 

pengetahuan dan informasi yang mereka butuhkan. Serta fenomena yang 

sedang terjadi  

Pada media massa, pembaca akan tertarik membaca karena 

informasi yang disajikan berkaitan dengan dirinya, selain faktor 

keterkaitan tersebut, biasanya pembaca akan membaca sebuah informasi 

yang menarik dengan gaya penulisan dan menarik pula sehingga pembaca 

tidak bosan membaca informasi tersebut.  

 

B. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan ini, di 

antaranya adalah: 

1. Penulisan yang dilakukan oleh Riza Efrianti (2015) tentang “ STRATEGI 

KOMUNIKASI GREEN RADIO 96,7 FM PEKANBARU DALAM 

MEWUJUDKAN VISI DAN MISI SEBAGAI RADIO BERBASIS 

LINGKUNGAN HIDUP”. Penulisan ini dilakukan di Green Radio 96,7 
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FM di Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk melihat bagaimana strategi 

komunikasi dari Green Radio  96,7 FM Pekanbaru dalam mewujudkan 

visi dan misi sebagai radio berbasis  lingkungan hidup. Dalam penulisan 

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer 

dan data sekunder yakni dengan melakukan wawancara dan 

dokumentasi/arsip. Penulisan yang dilakukan oleh Riza Efrianti ini 

berjalan baik melalui proses manajemen komunikasi berupa perencanaan, 

pegnoganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 

2. Penulisan yang dilakukan oleh Muhammad Arif (2015) tentang “ 

STRATEGI PRODUSER DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI 

PROGRAM SIARAN DETAK MELAYU DI RIAU TELEVISI”. 

Penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif, dan 

dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun teori yang digunakan oleh Muhammad Arif adalah 

teori Gatekeeper, yakni individu atau kelompok yang memantau arus 

informasi dalam sebuah saluran komunikasi massa.   

3. Penulisan yang dilakukan oleh Heru Prastiyo (2017) tentang “ 

STRATEGI WARTAWAN DALAM PELIPUTAN BERITA PADA 

HARIAN PEKANBARU POS”. Penulisan ini menggunakan metode 

penulisan kualitatif, dengan hasil penulisan yang dapat disimpulkan 

bahwa peliputan berita Straight News, Editor menugaskan wartawan lain 

untuk melakukan suatu cerita lanjutan (follow up stories) dan kolaborasi  

dengan beberapa metode lain yakni membuat kerangka acuan / TOR 

(Term Of Reference) dan apresiasi khusus  berupa bonus gaji, kenaikan 

jabatan, liburan dan lain sebagainnya.  

4. Jurnal penulisan yang dilakukan oleh Muhammad Faula Azmie (2015) 

tentang “MANAJEMEN PENGEGLOLAAN PORTAL BERITA 

WWW.GORIAU.COM DALAM MENARIK MINAT BACA PADA 

MEDIA SOSIAL”. Penulisan ini menggunakan pendekatan deksriptif 

kualitatif, sedangkan subjek penulisan ini adalah pimpinan redaksi 

GoRiau.com, wartawan, admin dan masyarakat. Adapun teori yang 

http://www.goriau.com/
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digunakan adalah teori manajemen POAC (Planning, Organizing, 

Actuating, dan Controling). Penulisan yang dilakukan Muhammad Faula 

Azmie ini melihat bagaimana fenomena yang terjadi di media-media 

online yang ada di Provinsi Riau, serta penulis ingin melihat bagaimana 

strategi manajemen yang ada pada GoRiau.com. 

5. Jurnal penulisan yang dilakukan oleh Irena Wulan Tyasmara (2016) 

tentang “STRATEGI SURAT KABAR DALAM MENINGKATKAN 

PEJUALAN”. Dalam penulisan ini, Irena Wulan Tyasmara 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yakni dengan melakukan 

wawancara mendalam dan observasi. Teori yang digunakan yakni teori 

yang dikemukakan oleh Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong 

dalam buku dasar pemasarannya Volume I & II dimana strategi promosi 

ada hal-hal yang meliputi komunikasi pemasaran, bauran pemasaran, 

analisis SWOT, STP, strategi promosi, Tujuan promosi, perencanaan 

strategi promosi, implementasi strategi promosi, unsur bauran promosi, 

promosi penjualan. Studi ini menggunakan proses perencanaan dan 

pelaksanaan dalam melakukan strategi promosi penjualan. Dimana dalam 

perencanaan strategi promosi, langkah pertama dilakukan dengan 

melakukan analisis SWOT dan analisis pesaing dan menganalisa STP 

dari Media Indonesia. Nantinya dalam pelaksanaan strategi promosi, 

program promosi penjualan Media Indonesia yang paling diprioritaskan 

dalam meningkatkan penjualan di tahun 2015 . 

 

C. Kerangka Pikir 

Marthin- Anderson (1986) merumuskan “strategi adalah seni dimana 

melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk membawa sumber daya 

yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang 

maksimal dan efisien”.  

Untuk itu, dalam penulisan yang berjudul “ Strategi Redaksi Media 

Online GoRiau.com Dalam Meningkatkan Pembaca” ini, penulis 

menggunakan sumber daya sumber daya tak langsung dari perumusan strategi 

berdasarkan Resource- Based Approach, yakni : modal manusia (human 
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capital), modal struktural (structural capital), dan modal pelanggan (custumer 

capital). 

Ketiga sumber daya tak langsung tersebut berkaitan dengan teori yang 

penulis gunakan yakni teori Agenda Setting dan elemen komunikasi massa 

Gatekeeper. Karena Menurut asumsi teori ini media mempunyai kemampuan 

untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau 

peristiwa tertentu.  Media mengatakan pada kita apa yang penting dan apa 

yang tidak penting.  

Untuk itu, wartawan, editor dan pemred lah yang berperan penting 

dalam proses pemilahan dan pemilihan terhadap apa yang layak dan tidak 

layak, baik dari materi/content, bahasa penyampaian, pemilihan berita, dan 

sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan target audience atau 

pembaca dari suatu media. 

Wartawan, editor, dan pemred merupakan modal manusia (human 

capital)  yang mencakup di dalamanya keahlian dan kemampuan, pengetahuan 

dan kecerdasan, serta motivasi yang dimiliki individu-individu di dalam 

sebuah organisasi/media. 

Sedangkan peralatan yang digunakan para wartawan dan media seperti 

Handphone, camera, komputer merupakan modal struktural (structural 

capital) yang dimiliki organisasi/media. Dan pembaca adalah modal 

pelanggan (customer capital). 
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Adapun kerangka pikir dalam penulisan ini sebagai berikut: 

Bagan 2.1:  

Kerangka Pikir  

Model Kerangka Penulisan Berdasarkan Perumusan  

Strategi Resouce-Based Approach 
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