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Etimologi

• Konvergensi berasal dari bahasa inggris

yaitu convergence. Kata konvergensi

merujuk pada dua hal/benda atau lebih
bertemu dan bersatu dalam suatu titik
(arismunandar, 2006: 1)

Konvergensi

• konvergensi akan mudah dibayangkan jika
menggunakannya dalam ilmu fisika khususnya
tentang cahaya. Cahaya matahari datang dari
berbagai sudut yang kemudian dikumpulkan atau
dibiaskan oleh loop (kaca pembesar) pada satu
titik. Penggabungan berkas-berkas cahaya
tersebut adalah peritiwa konvergensi.

Konvergensi



Terry Flew 

• Konvergensi media menurut Terry Flew dalam An Introduction to New
Media menyebutkan, konvergensi media merupakan hasil dari irisan
tiga unsur new media yaitu jaringan komunikasi, teknologi informasi,
dan konten media.

• Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-
media yang ada untuk digunakan dan diarahkan kedalam satu titik
tujuan

• Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi
komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi
jaringan

Terminologi



• Konvergensi jaringan adalah koeksistensi
efisien telepon, video dan komunikasi data
dalam satu jaringan.

• Penggunaan beberapa mode komunikasi dalam
jaringan tunggal menawarkan kenyamanan dan
fleksibilitas bukan tidak mungkin dengan
prasarana yang terpisah

Terminologi



Dua hal atau benda atau lebih bertemu dan
bersatu dalam suatu titik

Konvergensi



Selanjutnya, konvergensi media memungkinkan para profesional di bidang media 
massa untuk menyampaikan berita dan menghadirkan informasi dan hiburan

semakin mantap, karena dengan menggunakan berbagai macam media. Komunikasi
yang sudah dikonvergensikan akan menyediakan berbagai macam alat untuk

penyampaian suatu berita, seperti satu lembaga media massa yang mendapatkan
informasi dapat memberitakan melalui radio, televisi dan media cetak dan lain – lain

memungkinkan konsumen untuk memilih tingkat interaktivitasnya, seraya mereka
bisa mengarahkan sendiri penyampaian kontennya, dalam artian bahwa semakin

berkembangnya konvergensi media, maka pangsa pasar media semakin
tersegmentasi



Menurut Henry Jenkins, media convergence can be used to describe the 
kinds of technological and economic changes which are fostered the flow of 

media content across multiple delivery technologies. 
Jadi, konvergensi media tidak sebatas pada bentuk-bentuk media online 
saja, tapi juga dalam pemakaian media teknologi, channel, dan platform 

dengan efisiensi biaya. Hal tersebut bisa dilakukan kapan saja dan dimana
saja. Kemudahan ini memungkinkan para konsumen media, untuk tidak

hanya mengonsumsi tapi juga menjadi produsen media yang saling berbagi.





• konvergensi media sesungguhnya bukan saja memperlihatkan
perkembangan teknologi yang kian cepat. Konvergensi mengubah
hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup dan khalayak.

• konvergensi mengubah pola-pola hubungan produksi dan konsumsi,
yang penggunaannya berdampak serius pada berbagai bidang seperti
ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan.

• Di negara maju semacam Amerika sendiri terdapat tren menurunnya
pelanggan media cetak dan naiknya pelanggan internet. Bahkan diramalkan
bahwa dalam beberapa dekade mendatang di negara tersebut masyarakat
akan meninggalkan media massa tradisional dan beralih ke media konvergen.

Konvergensi itu….



• Konvergensi ini tidak hanya didorong oleh kepentingan bisnis untuk
memperlebar pasar, namun juga akibat dari hasrat konsumen untuk
lebih mudah mendapatkan konten dengan media di manapun,
kapanpun, dan dalam format apapun yang mereka inginkan

• konvergensi media ini hadir bukan karena
pola top-down tapi juga bottom-up 

• Konvergensi ini sangat mungkin dilakukan jika
konten yang diproduksi telah hadir dalam bentuk
digital

Konvergensi itu….



Konvergensi itu….
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Background

•Pada tahun 2009 sebuah penerbitan surat kabar media di Amerika
SerikatThe Boston Globe menunggu nasib untuk ditutup atau
diteruskan oleh investor baru. Performa koran yang sudah berusia
137 tahun itu terus merosot karena perubahan perilaku konsumen
membaca berita. Oplah menurun 14 persen dalam enam bulan
pada tahun 2009

Boston 
Globe 

•Pada tahun 2009 di Amerika Serikat merosotnya sirkulasi dan
pendapatan dari iklan juga memaksa surat kabar Tribune Co.
memutuskan hubungan kerja 61 orang dari 205 tim berita The
Baltimore Sun. Sepekan sebelumnya, Chicago Tribune juga
merumahkan 53 karyawan ruang redaksi

Chicago 
Tribune

• Harga bahan baku koran semakin mahal
Bahan
Baku



Faktor Pendukung

• TV

• Radio, 
Koran

Conventional 
Media

• Vortal

Internet
• Availabe on iOS
• Available on 

Android

Softweres



Konvergensi Media : Lahirnya Media Baru





New Media

• Bentuk integrasi konten media yang berupa data, teks, audio dan
visual ini kemudian membuat semacam genre baru, yaitu new 
media. 

New Media

• New media sendiri bisa disimpulkan sebagai medium yang mampu
menghadirkan teknik dan tata cara baru dalam penyampaian dan
pertukaran pesan, yang mengandung prinsip newness

New Media

• new media adalah hibrida antara media massa tradisional dengan
medium internet

New Media

• Perkembangan new media inilah yang pada akhirnya melahirkan
sebuah budaya media baru, yang disebut convergence culture.



Konvergensi Teknologi Digital (Digital Technology 
Covergence)



• Konvergensi media aspek teknologi diartikan sebagai
produk teknologi yang terus dikembangkan.
Konvergensi media aspek teknologi digital berawal dari
pengembangan teknologi konvensional (analog) yang
memiliki peran fundamental. Bahkan ketika teknologi
digital kini telah merambah sebagian besar kebutuhan
manusia, teknologi konvensional ini masih digunakan,
misalnya: (1) televisi, (2) printing, (3) gambar bergerak
(motion picture), (4) telepon, dan (5) fotografi. Kelima
teknologi tersebut merupakan fitur dasar teknologi
komunikasi yang kini dikembangkan secara digital
(Shepard, 2002).



Konvergensi Industri (Company 
Covergence)



• Company diartikan ialah pemilik modal dalam sebuah industri
(perusahaan) yang memfasilitasi terciptanya produk teknologi.
Konvergensi media aspek perusahaan sebagai pemilik industri
media yang terus memproduksi. Kelahiran konvergensi
perusahaan dilatarbelakangi untuk menyediakan pengguna
terpadu dengan memperbaharui teknologi dengan mekanisme
kenyamanan (convenience). Menjawab setiap kebutuhan
kebutuhan pemakai dengan mempercepat arus komunikasi.
Pelaksanaan konvergensi perusahaan ini menuntut berbagai
perusahaan untuk menyediakan berbagai pengguna teknologi
yang terpadu, seperti: (1) Internet Service Providers (ISP) dan
portal internet; (2) Application Service Providers (ASP); (3)
Management Service Providers (MSP); (4) Cable Providers; (5)
Equipment Manufactures.



Konvergensi Pengguna (Services 
Convergence)



• Services diartikan sebagai users (pengguna) yang memakai
teknologi juga bagian dari konvergensi media. Pengumpulan dan
analisis data mengenai aktivitas interaksi konsumen akan
membawa pemahaman terhadap kebutuhan pengguna di masa
yang akan mendatang. Pengetahuan akan kebutuhan pengguna
tersebut ditransformasikan perusahaan menjadi poin-poin
pengembangan teknologi yang harus diaplikasikan demi
memuaskan pengguna. Namun, tidak semua perusahaan memiliki
seluruh kompetensi tipikal yang dibutuhkan, ada juga perusahaan
yang memiliki karakter pandangan walled gardent atau open and
free access. Seiring berjalannya waktu perusahaan-perusahaan
mencapainya dengan cara melakukan merger, akuisisi, aliansi, dan
berbagai strategi korporatis lainnya.



Media Baru

TVOne

www.tvonenews.co

www.viva.co.id

Streaming VIdeo



Media Baru

Koran 
Kompas

www.kompas.com

www.epaper.kompas.co.id

KompasTV



Media Baru

Koran 
Kompas

www.kompas.com

www.epaper.kompas.co.id

KompasTV



Media Baru

RRI

www.rri.co.id

Streaming

etc



Media Baru

Riau 
Pos

www.riaupos.co

E-paper

RiauPosTV









Dampak Konvergensi Media



Munculnya “gaya hidup digital” dengan penggunaan
computer dan LAN secara meluas

Meluas / tinggi nya pemakaian internet, aplikasi
chatting, e – mail, dll.

Munculnya gaya hidup mobile

Meningkatkan kualitas hidup kita

Terbiasa dengan sesuatu yang instan

Persaingan industry yang semakin ketat

Fenomena serba elektronik dan “on-line”



Discussion
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Bahan Bacaan & Materi

Download Materi, Silabus & Bahan Bacaan
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Ada Pertanyaan..?
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