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47. Memilih Model Bisnis

• Berita sudah menjadi komoditas bisnis
sejak lama, bahkan sejak “courrant”, 
“gazette”, “journal” yang sekarang
dikenal sebagai koran/harian lahir. 

• Jika itu berbentuk media cetak, model 
bisnis umumnya dengan cara
melanggankan koran kepada pembaca
atau menjualnya eceran, plus dengan
perolehan iklan yang termuat di koran.



• Untuk media massa cetak dalam bentuk
koran atau majalah, model bisnis lama 
yang pernah dikembangkan adalah
berlangganan dan menjual eceran. Iklan
menjadi penopang utama bisnis koran. 
Jumlah oplah yang terjual akan
berkorelasi dengan pendapatan iklan. 



• Semakin oplah tinggi, semakin mahal
media tersebut menerapkan tarif
iklannya. Intinya, pendapatan media 
massa koran sangat bergantung pada
oplah yang terjual dan iklan yang 
didapatkan. 

• Namun seiring menurunnya tiras dan
pendapatan iklan, maka koran harus
mencari bentuk lainnya. 



• Koran yang semula berbentuk cetak
harus melakukan “shifting” atau
perubahan bentuk media dan cara
pembaca mengakses berita tersebut, 
yaitu menjadi media online atau
koran digital yang beroperasi di 
Internat. Koran yang adaptif dengan
perubahan akan lebih “survive”.



48. Mendapatkan Banyak Pembaca

• Mendapatkan pembaca atas berita yang 
ditulis media massa sangat tergantung bentuk
media tempat berita itu termuat. Untuk
mendapatkan pembaca di mana berita
termuat di media massa cetak, misalnya, akan
sangat bergantung pada oplah/tiras koran
tersebut. Semakin banyak tirasnya, semakin
banyak kemungkinan pembacanya.



• Namun seiring dengan perkembangan
Internet, media online, dan media sosial, 
maka setiap berita (atau opini) bisa dipasarkan
dengan cara mengiklankannya seperti “buzz” 
di media sosial (Facebook) atau iklan di mesin
pencarian (Google). Tujuannya untuk
menjangkau pembaca sebanyak-banyaknya. 
Berita yang termuat juga bisa dipasarkan
melalui fitur “Share On” di media sosial.



49. Mengelola Pembaca

• Tidak seperti pada media online atau media 
sosial, berita yang termuat di media massa
cetak sangat minim interaktivitas. 

• Untu koran, pembaca terbatas memberi
komentar terhadap berita melalui “Surat
Redaksi Yth” yang belum tentu dimuat oleh
redaksi. Jika komentar termuat, maka ada
kesempatan redaksi memberi tanggapan, 
itupun dengan uraian terbatas.



• Berbeda dengan media Internet di mana
interaktivitas antara wartawan (redaksi) 
dengan pembaca berlangsung lebih masif dan
bahkan terkesan agresif. Wartawan penulis
berita sudah selayaknya memberi tanggapan
atas komentar yang disampaikan pembaca. Ini
sebagai pertanggungjawaban jurnalis penulis
berita. Interaktivitas akan mendekatkan media 
dengan pembacanya.



50. Memilih dan Melayani Klien

• Memilih dan melayani klien adalah
tanggung jawab seluruh pemangku media 
massa dengan berita atau iklan yang 
termuat di dalamnya. 

• Jurnalis harus tanggap dan dekat dengan
narasumber, “account executive” pencari
iklan harus punya hubungan baik dengan
pemasang iklan. Sirkulasi harus tanggap
terhadap persoalan para pelanggannya.



51. Mendapatkan dan Mengelola
Feedback

• Feedback adalah umpan balik yang 
disampaikan pembaca, pemasang iklan, 
dan pelanggan. Ketiganya saling terkait
dan umpan balik yang mereka
sampaikan harus ditanggapi -terlebih
lagi harus ditangani jika itu persoalan-
dengan baik oleh para pemangku media 
massa. Jangan abai terhadap keluhan.  



• Saat ini umpan balik dari pembaca, 
pelanggan dan pemasang iklan dapat
disampaikan melalui surat elektronik, 
melalui Grup atau Fanspage di 
Facebook, atau bahkan membuat status 
di media sosial mengenai keluhan
mereka. Jika tidak ditangani dengan
baik, keluhan berpotensi akan menjadi
viral negatif.




