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Terminologi

•mengartikanmedia baru sebagai “segala macam barang yang
terkait dengan internet, teknologi, gambar, dan suara”, namun
dalam kenyataannya definisi media baru berubah setiap hari
dan akan terus demikian.

Bailey Socha and Barbara 
Eber-Schmid dari New 

media Institute 

• New Mediast New Media is a 21st Century catchall term used to define all that
is related to the internet and the interplay between technology, images and
sound. In fact, the definition of new media changes daily, and will continue to
do so. New media evolves and morphs continuously. What it will be tomorrow
is virtually unpredictable for most of us, but we do know that it will continue
to evolve in fast and furious ways

New Media

• Istilah media baru merujuk pada “digital devices“, yakni alat
komunikasi elektronik yang “hanya” butuh sentuhan jari.Digital Devices

•Media baru (bahasa Inggris: new media) merupakan
sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi
antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta
terhubung ke dalam jaringan (New Media : An Introduction. 2nd 
Edition. Oxford University Press: New York.2005)

Flew



Media Baru adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup
kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan

komunikasi di akhir abad ke-20. Sebagian besar teknologi yang 
digambarkan sebagai media baru adalah digital, seringkali memiliki
karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, mampat, 

interaktif dan tidak memihak. 



Secara sederhana media baru adalah media yang terbentuk dari
interaksi antara manusia dengan komputer dan internet secara

khususnya. Termasuk di dalamnya adalah web, blog, online social 
network, online forum dan lain-lain yang menggunakan komputer

sebagai medianya.



Menurut Everett M. Rogers (dalam Abrar, 2003:17-18) merangkumkan
perkembangan media komunikasi ke dalam empat era

Era komunikasi tulisan

Era komunikasi cetak

Era telekomunikasi

komunikasi interaktif





Media baru adalah media yang berkembang pada
era komunikasi interaktif



media baru adalah media teknologi komunikasi yang 
melibatkan komputer di dalamnya (baik mainframe, PC 

maupun Notebook) yang memfasilitasi penggunanya untuk
berinteraksi antar sesama pengguna ataupun dengan

informasi yang diinginkan.
- Ron Rice -



.
- Mc Quail -



Overview About New Media



Overview

Luasnya jejaring sosial yang bisa menghubungkan
semua user di seluruh dunia bisa berkomunikasi
dengan mudah.

Kesepian, hal ini yang memicu masyarakat untuk
bermain game di internet maupun online jejaring
sosial

Dampak negatif dari faktor ini adalah terkadang
masyarakat bisa terasingkan dari dunia luar(nyata) 
karena terlalu fokus pada new media di dunia maya
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Manfaat Bidang Sosial



Dalam bidang ini banyak menyita perhatian masyarakat misalnya saja
berbagai macam jejaring sosial yang sekarang di minati masyarakat

seperti facebook, twitter, skype, yahoo messenger, my space, hello dll. 
Dengan menggunakan jejaring sosial ini dengan mudah dapat menjalin

komunikasid dengan semua user dibelahan dunia manapun.



Manfaat Bidang Industri



Dalam bidang ini memudahkan bagi siapa pun yang ingin
menawarkan/mempromosikan produk tertentu sehingga tidak susah susah untuk

membuka toko dan promosi langsung didepan konsumen, melalui new media 
pedagang dapat mempromosikan produk nya melalui membuka online shop, bisa

melalui facebook, twitter atau kaskus.



Bidang Lowongan Kerja



Dalam bidang ini bagi yang ingin mencari pekerjaan cukup searching 
di internet lalu mendaftar secara online bahkan bisa mengikuti tes
masuk secara online juga, tidak perlu lagi susah payah datang dari

kantor ke kantor.



Manfaat Bidang Pendidikan



Dalam bidang ini sangat memudahkan bagi pelajar maupun pengajar dalam
mendapatkan materi yang di inginkan. Bisa melalui search engine kita bisa

mendapatkan segala informasi, atau dengan fasilitas E-book, fasilitas email juga
bisa membantu dalan proses mengerjakan tugas atau saling tukar informasi.



Komponen New Media



HandPhone Computer Internet



Aplikasi New Media



Jaringan Sosial Online Shop Informasi/Pendidikan



Jaringan Sosial



Contoh aplikasi new media dalam bidang jejaring sosial yaitu
facebook, twitter, yahoo messenger, my space, skype dll. Aplikasi ini
sangat mudah digunakan bagi masyarakat, fasilitas di jejaring sosial
ini adalah bisa updates status, upload photo, video call dll. Kelebihan

new media seperti ini adalah biaya murah, cepat dan mudah.



Online Shop



Produk produk sekarang dengan mudah bisa dipromosikan melalui
online shop yang sudah sangat banyak tersebar didunia maya, 

masyarakat bisa membuat online shop melalui facebook, twitter, blog, 
website, ataupun kaskus yang bisa menarik perhatian konsumen

secara cepat.



Informasi/Pendidikan



Untuk mencari segala informasi maupun berita yang terkini, 
dengan adanya new media yaitu biasa menggunakan

aplikasi seperti wikipedia, google, televisi analog ataupun
website website lain nya.



Fenomena Dari Munculnya New Media



E-Books

E-Learning

E-Commerce

E-Gov, E-vote

E-Banking

E-Newspaper, E-Magazine, E-Paper, E-Journal

E-PR



Kekurangan New Media
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Rawan Pencurian Data

Jennifer Lawrence, Kate Upton, Avril Livigne, Mary Elizabeth Winstead, 
Mary Kate Olsen, Hillary Duff 
-Korban Kebocoran Icloud-
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