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Media Digital: Sarana Baru yang Serba Bisa

Era keterbukaan informasi di Indonesia sejak reformasi bergulir membuat banyak pihak memanfaatkan
dengan menghasilkan berbagai macam produk media berbasis digital antara lain: Portal berita online
(korporasi atau jurnalisme warga), media sosial, hingga peluang bisnis e-commerce. Dari sisi bisnis, salah
seorang Media Manager di Jakarta mengakui bahwa industry media cetak mengalami penurunan cukup
signifikan, karena gelombang online press sebagai era baru hadirnya e-newspaper dan e-magazine. Kini
khalayak bisa mengakses apapun, kapanpun dan dimanapun, sedangkan sang komunikator bisa
menjangkau mereka dengan mudah, cepat dan massif lewat aktivitas digital marketing. Selain itu, media
digital ini juga berdampak positif terhadap lingkungan melalui adaptasi paperless campaign mereka.
Kehadiran media digital inilah yang sedikit banyak mempengaruhi pamor media cetak. Ketika media
cetak hanya menjalankan komunikasi satu arah antara pesan dan pembaca, media digital hadir dengan
kemudahan dimana ia mempertemukan banyak tokoh terkenal dengan audiencenya lewat situs social.
Informasi baru selalu tersedia dan audience dapat saling berkomunikasi baik lewat pujian, kritik maupun
saran.
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Media sosial pun berkembang pesat dan diterima dengan cepat oleh audience. Berawal dari sekedar
sharing foto - video dan interaksi sosial lainnya kini bergeser menjadi lapak-lapak jualan meskipun
eksistensi laman sosial masih tetap bertahan. Beragam produk handmade, homemade, atau sekedar
menjadi reseller kian menjamur. Hari ini kita mengenalnya dengan istilah e-commerce. Cara berbelanja
baru lewat media social ini sempat tidak dipercaya masyarakat karena maraknya penipuan yang terjadi.
Namun melihat potensi pasar Indonesia yang besar membuat pemodal besar berani memulainya.

Pemodal besar yang diantaranya berasal dari luar negeri ini tidak hanya beriklan dan berjualan, tetapi
juga memperbaiki awareness tentang belanja online dan mengedukasi market yang sudah terlanjur
pesimis. Sebagai pionir e-commerce, mereka menjamin keamanan transaksi dengan menciptakan
platform account – hal utama yang dikhawatirkan calon pembeli atas keamanan transaksi mereka. Yang
kedua adalah jaminan pengiriman barang dan ketiga adalah jaminan kualitas barang. Sebagai korporasi,
mereka turut menyeleksi calon penjual yang ingin berdagang di situs mereka, yang gunanya untuk
memastikan bahwa dana pembeli tidak akan hilang sebelum barang diterima dimana pembeli juga dapat
turut andil dalam memberikan testimoni dari setiap transaksi yang mereka lakukan. Saat ini hasilnya
dapat dilihat bahwa masyarakat sudah semakin aware dan percaya untuk berbelanja lewat situs e-
commerce.

Salah satu professional di perusahaan e-commerce yang baru berdiri menuturkan bahwa pemain lama
sangat membantu brand awareness industri yang bersangkutan. “Kini pemain baru atau startup lokal
hanya perlu beriklan, berjualan dan menjaga nama baik laman mereka”, tuturnya.  Masih menurut
beliau, perusahaan e-commerce di Indonesia saat ini memiliki tiga macam model bisnis, yakni:

1. Customer to Customer (C2C) – bentuknya adalah penjualan langsung antara pembeli dan
penjual yang bertemu di laman.

2. Business to Customer (B2C) – ini adalah para perusahaan yang memiliki inventory sendiri dan
berjualan lewat e-commerce.

3. Business to Business to Customer (B2B2C) – ini adalah perusahaan yang menghimpun penjual
untuk berjualan melalui laman mereka namun dengan inventory yang ada di toko masing-
masing penjual.

Adapun terkait kondisi yang belum terlalu stabil dari sisi politik, ekonomi dan hukum saat ini,
menjadikan setiap perusahaan baik berupa barang maupun jasa untuk menahan diri melakukan
investasi, termasuk aktivitas pemasaran yang secara langung akan berdampak terhadap penyerapan
produk di pasaran. Salah satu praktisi media digital yang juga direktur pemasaran berpendapat jika
ketidakjelasan dan instabilitas hukum akan membuat perusahaan menggunakan strategi wait & see,
sampai kondisi benar-benar stabil dan pasar kembali bergairah. Tetapi untuk beberapa sektor produk
maupun jasa yang benar benar menggunakan media digital sebagai ujung tombak pemasaran, justru
terlihat semakin agresif, meskipun masih terpusat di Jakarta dan beberapa kota besar di Pulau Jawa.
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Sebagai Negara berpenduduk besar, Indonesia juga dapat memanfaatkan issue bonus demography yang
mana pada akhirnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sesuatu yang mutlak untuk
diupayakan secara optimal. Hal ini tentunya menuntut peran aktif pemerintah secara sadar, karena saat
ini siap ataupun tidak kita telah memasuki era pasar global. Menurutnya, salah satu industri yang
memiliki kemampuan untuk secara cepat menjadi anchor dan dapat menopang ekonomi negara adalah
industri digital.

Namun setiap hal selalu memiliki dua sisi mata uang. Dibalik semua hal positif tersebut, ada satu hal
yang patut diwaspadai dari era baru ini, yakni masuknya unsure pornografi dengan mudah. Sering
ditemukannya ads banner atau click-open web berbau pornografi yang timbul ketika sedang mengakses
laman media sosial menjadi sebuah ironi. Meski hal tersebut menjadi perhatian khusus oleh pemerintah
untuk memberantas situs-situs tersebut dan melindungi anak-anak yang sudah mengerti penggunaan
teknologi, sebagai internet user yang bijak sudah seharusnya kita dapat melindungi diri sendiri dan juga
keluarga kita.
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