
BAB II 

DESKRIPSI MENGENAI VICE DALAM LANSEKAP INDUSTRI MEDIA 

ONLINE DI INDONESIA 

 

Bab ini akan akan menguraikan pembahasan mengenai deskripsi lokus penelitian, 

yakni Vice Indonesia sebagai media online yang menjadi objek penelitian ini yang 

menggunakan metode analisis resepsi oleh khalayak aktif. Deskripsi ini penting untuk 

dilakukan, agar dapat melihat latar belakang Vice Indonesia dalam mempublikasikan 

konten-kontennya. Bab ini mengacu mengacu pada beberapa pokok tema, yaitu : 

 

1. Tujuan awal pendirian Vice 

2. Perjalanan Vice dalam lansekap industri media 

3. Strategi redaksional Vice Indonesia 

4. Analisa kompetitor Vice Indonesia 

5. Analisa lansekap industri media online di Indonesia 

 

2.1. Tujuan Awal Pendirian Vice 

Voice of Montreal adalah majalah punk yang pertama kali terbit di Montreal, 

Kanada pada tahun 1994 dengan dana dari pemerintah yang fokus mendalami topik 

musik, tren, dan kultur obat-obatan terlarang dengan segmentasi pembaca anak muda. 

Ini adalah cikal bakal Vice, karena pada tahun 1996 Voice of Montreal berganti nama 

menjadi Vice. Hingga saat ini, Vice tetap mempertahankan pijakan awalnya sebagai 



media punk, untuk anak muda dibawah 30 tahun, dengan karakteristik spesifik yakni 

memiliki kesadaran politik yang tinggi, peduli terhadap lingkungan, bukan individu 

yang apatis atau tidak memiliki kesadaran untuk bangkit, dikarenakan memiliki pola 

pikir global yang meluas.   

 

2.2. Perjalanan Vice dalam Lansekap Industri Media 

Sejak memulai dengan format majalah di Montreal, Canada pada tahun 1994, 

kantor pusat Vice pindah di New York tahun 1999 dan merambah media online sejak 

tahun 2000. Tahun 2006, Vice mulai menggarap platform video di VBS.tv dengan 

melakukan joint venture dengan MTV Networks. Kemudian, ekspansi secara global 

dilakukan Vice ke beberapa negara seperti Australia, Perancis, Belanda, Inggris, 

Belgia, Spanyol, Portugal, New Zealand, Afrika Selatan dan Indonesia sebagai negara 

pertama di Asia Tenggara dengan ekspansi oleh Vice. Tahun 2016, pembukaan biro 

Vice di Indonesia dipicu oleh penonton konten Video Vice yang berasal dari IP 

Address Indonesia menunjukkan kisaran angka sejumlah 1.500.000 hingga 2.000.000 

pengunjung. 

Terhitung tanggal 3 Mei 2018, konten-konten Vice Indonesia dalam format televisi 

telah dapat dinikmati masyarakat Indonesia melalui Jawa Pos TV, dimana saat ini Vice 

Indonesia telah bergabung dengan Grup Media Jawa Pos. Liputan berseri, tayangan 

dokumenter, dan berbagai konten variety show dari Vice Indonesia ditayangkan oleh 

JawaPosTV bersama jaringan sindikasi televisi lokalnya, yang menjangkau dua per tiga 

kepulauan Indonesia. 



2.3. Strategi Redaksional Vice Indonesia 

Strategi redaksional Vice Indonesia adalah berusaha untuk mempublikasikan 

konten-konten yang tidak umum dipublikasikan oleh media lain, dengan memberikan 

sudut pandang yang berbeda pada masing-masing khalayak. Sehingga, Vice Indonesia 

cenderung terlihat menyajikan konten-konten secara acak, padahal inilah sebenarnya 

strategi redaksional mereka. Tradisi pemakaman Suku Toraja yang unik, sekte 

feminisme, warga Desa Ahmadiyah di Lombok yang menjadi korban kekerasan, 

pengalaman keluarga yang menikah dalam perbedaan agama, dan pengalaman aktivitas 

seksual adalah beberapa contoh konten-konten yang pernah dipublikasikan oleh Vice 

Indonesia. Jika ditarik garis kesimpulan, konten-konten tersebut adalah hasil dari 

fokusnya strategi redaksional Vice Indonesia untuk berusaha memimpin pada isu-isu 

mengenai gender, multikulturalisme, toleransi, anti-homophobic, anti-xenophobic, dan 

anti-racism. 

Strategi Vice Indonesia ini terlihat jelas pada konten yang berjudul “Vice Asks: 

What Was The Most Important Issue For You This Election?”. Banyak masyarakat 

yang menilai bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017 ditunggangi oleh kebencian dan topik-

topik SARA, sehingga Vice Indonesia merasa penting untuk menampilkan golongan 

masyarakat yang memiliki pemikiran seperti itu sebagai bukti konkret di konten 

tersebut tanpa melakukan penyensoran. Hal itu diyakini Vice Indonesia sebagai 

political free speech masing-masing individu. Sehingga, Vice Indonesia secara tidak 

langsung berusaha menjembatani beragam perspektif individu yang selama ini kurang 

diberikan tempat di Indonesia.  



Dalam konten yang berjudul “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi 

Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak”, Vice Indonesia juga melakukan hal yang 

sama. Vice menyajikan konten aktivitas seksual dalam konteks pacaran yang menurut 

mereka memang sebuah realita yang kerap terjadi di Indonesia. Redaksi kembali tidak 

melakukan penyensoran atas kata-kata yang terlampau vulgar, atau mencari padanan 

kata yang sesuai dengan kaidah jurnalisme. Redaksi meyakininya sebagai politik kata-

kata, dikarenakan sebuah kesan bahasa yang buruk kemudian dihilangkan dari 

perbincangan sehari-hari. 

Politik keredaksian Vice di seluruh dunia, termasuk Vice Indonesia tertarik untuk 

menguji kedua gagasan tersebut. Menurut Vice topik-topik mengenai suku, ras, agama, 

dan antar golongan serta seksualitas bukan hal yang patut dihindari. Hal ini 

dikarenakan Vice meyakini bahwa akan ada masalah yang lebih besar jika topik-topik 

seperti itu tidak dibicarakan secara terbuka. Jika topik-topik ini terus dipendam, 

ditutup-tutupi, dan dihindari dari perbincangan publik, maka yang akan terjadi adalah 

insiden seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin. Pada akhirnya, snetimen-sentimen 

yang terus ditekan akan meledak dan semakin memperburuk keadaaan. 

Hal tersebut dirasa cukup menjelaskan tujuan dan visi Vice Indonesia sebagai 

media online dengan segmentasi khalayak pembaca utama anak muda dibawah 30 

tahun, bahwa Vice tidak terlalu berusaha untuk mengejar informasi sehari-hari di 

Indonesia. Vice Indonesia telah merasa cukup memiliki pengunjung unik sebanyak 

1.500.000 orang setiap bulannya, dengan pembaca artikel terbanyak 500.000 pada satu 



artikelnya. Hal ini dikarenakan yang terpenting bagi Vice Indonesia adalah 

keikutsertaan dan interaktivitas khalayak merekam, serta pengunjung unik yang loyal. 

 

2.4. Analisa Kompetitor Vice Indonesia 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, Redaktur Pelaksana Vice Indonesia 

merasa bahwa Vice tidak memiliki kompetitor dengan segmentasi khalayak dan gaya 

jurnalisme yang sama persis dengan apa yang telah mereka agendakan. Namun, Vice 

melihat bahwa kompetitor yang paling dekat dengan gaya jurnalisme dan segmentasi 

khalayak mereka adalah IDN Times dan Hipwee. Pada pokok bahasan Analisa 

Kompetitor Vice Indonesia ini, peneliti akan membahas bagaimana konten-konten dari 

tiga kompetitor yang disebutkan Redaktur Pelaksana Vice Indonesia tersebut 

dibandingkan dengan konten-konten Vice Indonesia. Khususnya, untuk konten yang 

hampir serupa dengan topik Pilkada DKI Jakarta 2017 dan topik seksualitas yang 

menjadi fokus bahasan penelitian ini. 

IDN Times adalah media berita dan hiburan dengan multi-medium untuk generasi 

millennials dan generasi Z, dengan pendekatan jurnalistik dan ide kreatif yang 

mencakup banyak konten visual yang interaktif. IDN Times memiliki visi untuk 

menjadi suara Milenium dan Gen Z di Indonesia. Berbeda dengan Vice, IDN Times 

secara gamblang menyebutkan target segmentasi khalayak media mereka yang utama, 

dan visi apa yang hendak mereka capai dalam publikasi beritanya. Sedangkan, Vice 

Indonesia memiliki fokus utama yang hendak mereka capai yakni dengan memimpin 



di topik-topik seperti gender, multikulturalisme, toleransi, anti-homophobic, anti-

xenophobic, dan anti-racism.  

IDN Times juga memiliki konten dengan topik Pilkada DKI Jakarta, yakni topik 

yang sama dengan konten Vice Indonesia yang berjudul “Vice Asks: What Was The 

Most Important Issue For You This Election?”. Konten IDN Times yang paling 

mendekati konten tersebut berjudul, “Ngopi Lebih Baik, Daripada Meributkan Pilkada 

DKI Jakarta”. Konten tersebut memiliki tujuan yang sama dengan konten yang 

dipublikasikan Vice Indonesia, yakni dengan menggambarkan fakta dan realitas yang 

ada dalam konflik yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, konten IDN 

Times menyajikan gaya jurnalisme dan tatanan bahasa yang tidak diperlukan 

penyensoran sebagai berikut, “Tapi, masyarakat yang banyak menyebarkan berita 

hoax, palsu, propaganda, serta SARA yang tak berkesudahan. Tak sedikit yang 

termakan berita tersebut. Opini publik muncul yang itu-itu saja.Masyarakat seolah tak 

bosan dengan berita semacam itu. Sudahi sajalah, bung! Para calon sudah lelah 

berkampanye, sampai ikut meredam emosi masyarakat. Tapi kita masih saja 

membicarakan hal yang itu melulu. Ketinggalan zaman sekali. Hati-hati saja, karena 

salah berucap sedikit saja, satu dari calon tersebut akan ikut terimbas.” (Sumber: 

https://www.idntimes.com/opinion/politic/nasrullah-alif/ngopi-lebih-baik-daripada-

meributkan-pilkada-c1c2-1/full). 

Namun, untuk topik seksualitas seperti konten Vice Indonesia yang berjudul 

“Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan Berbagi Kisah Nyata Pengaalaman Seks 

Tak Enak” perbedaannya dengan Vice, IDN Times hanya menggunakan kata-kata yang 



lebih baik seperti “berhubungan seksual”. Kaidah jurnalismenya masih terlalu frontal 

untuk membahas topik seksualitas dengan tujuan segmentasi khalayak pembaca remaja 

seperti berikut, “Berhubungan seks merupakan kebutuhan biologis bagi setiap cewek 

dan pasangannya. Berhubungan seks bisa memengaruhi seluruh tubuh, gak hanya 

vagina tubuh yang lain pun akan ikut bereaksi. Terutama pada payudara cewek. Ketika 

cewek terangsang dan seluruh darah mengalir ke semua tubuhnya, termasuk ke 

payudara. Kebanyakan cewek menyadari putingnya mengeras dan tegak. Namun jika 

kamu gak mengalaminya, mungkin anda tidak tahu apa yang terjadi pada payudara 

cewek ketika berhubungan seks.” (Sumber: 

https://www.idntimes.com/health/sex/badri33/5-hal-yang-akan-terjadi-pada-

payudara-cewek-ketika-berhubungan-seks-c1c2/full). 

Beralih kepada kompetitor Vice Indonesia selanjutnya adalah Hipwee. Visi Hipwee 

bukan hanya menjadi sebuah media online yang memiliki segmentasi pembaca 18-34 

tahun, namun Hipwee memungkinkan interaksi dengan pembacanya. Melalui fitur 

seperti blog, Hipwee memungkinkan pembacanya untuk ikut menulis artikel yang 

dipublikasikan dalam situs mereka. Hipwee memiliki 10 juta kunjungan unik dan 30 

juta halaman yang terbaca tiap bulan, dengan 6.000 kontributor aktif di seluruh 

Indonesia, dan komunitas offline di 6 kota besar di Indonesia. Berbeda dengan IDN 

Times dan Vice Indonesia, Hipwee tidak begitu menjelaskan target pembaca dan visi 

mereka sebagai media online pada situs mereka. 

Hipwee juga memiliki konten dengan topik Pilkada DKI Jakarta, yakni topik yang 

sama dengan konten Vice Indonesia yang berjudul “Vice Asks: What Was The Most 



Important Issue For You This Election?”. Konten Hipwee yang paling mendekati 

konten tersebut berjudul, “Kalau Tidak Berkenan Mendukung, Sebaiknya Jangan 

Menghujat”. Konten tersebut memiliki tujuan yang sama dengan konten yang 

dipublikasikan Vice Indonesia, yakni dengan menggambarkan fakta dan realitas yang 

ada dalam konflik yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, konten Hipwee 

menyajikan gaya jurnalisme dan tatanan bahasa yang tidak diperlukan penyensoran 

sebagai berikut, “Bertindak dengan bijak. Melihat perbedaan yang ada sebagai sebuah 

keniscayaan ynag memang harus ada. Bukan justru menjadikannya sebagai tantangan 

yang merepotkan diri sendiri. Sadar bahwa setiap orang punya pilihan dan 

kecenderungan politik masing-masing idealnya tidak membuat kita jengah kemudian 

bersikeras memaksakan pendapat pribadi.Rasanya sudah tidak zaman lagi memberikan 

label kepada seseorang. Apalagi pemberian label dimaksudkan untuk menjatuhkan atau 

memberikan kesan negatif. Labelisasi ini adalah cara mereka yang ingin praktis. 

Enggan berpikir lebih strategis untuk menemukan formula tepat. Kasihan sekali. 

Ditambah, labelisasi saat Pilkada semacam ini punya potensi untuk memecah belah. 

Karena biasanya dilatarbelakangi oleh SARA. Menyedihkan bukan?” (Sumber: 

https://www.hipwee.com/opini/kalau-tidak-berkenan-mendukung-sebaiknya-jangan-

menghujat/). 

Hipwee juga memiliki konten yang membahas mengenai topik seksualitas seperti 

konten Vice Indonesia yang berjudul “Problem ‘Cat Person’ : Empat Perempuan 

Berbagi Kisah Nyata Pengaalaman Seks Tak Enak” perbedaannya dengan Vice, 

Hipwee dapat mengemas konten dengan topik tersebut dengan Kaidah jurnalismenya 



yang cukup baik seperti konten yang berjudul “Tentang Melepas Keperawanan dan 

Konsekuensi yang Tak Ringan di Baliknya” sebagai berikut : “Aku adalah perempuan 

yang aktif secara seksual sebelum menikah dan kehilangan keperawanan di usia yang 

belum lagi genap 19 tahun. Entah siapa yang harus disalahkan, namun di usia yang 

bukan lagi remaja tanggung itu, aku sama sekali tidak mengerti pentingnya sebuah 

keperawanan. Yang aku tahu, berhubungan seksual di luar pernikahan adalah dosa 

besar — titik. Niat untuk berhubungan seksual bisa dimulai dengan cerita seperti 

seorang cowok yang datang ke rumahmu setengah basah karena menerobos hujan 

dengan motor sport-nya. Menyuapimu bubur dengan tidak sabar. Lalu mengatakan 

padamu bahwa ia kedinginan dan butuh dipeluk (yang berakhir dengan kamu harus 

memenuhi kebutuhan seksnya).” (Sumber: 

https://www.hipwee.com/daripembaca/konsekuensi-yang-akan-kamu-hadapi-ketika-

memutuskan-melepas-keperawanan-sebelum-menikah/). 

Jika alasan Vice Indonesia tidak melakukan penyensoran pada konten-konten 

dengan topik Pilkada DKI Jakarta 2017 dan topik seksualitas, adalah ingin menyajikan 

realitas sesuai fakta yang ada, konten-konten IDN Times dan Hipwee menjadi bukti 

bahwa hal tersebut tetap dapat dilakukan dengan kaidah jurnalisme dan tatanan bahasa 

yang baik. 

 

2.5. Analisa Lansekap Industri Media Online di Indonesia 

Dalam tesis yang berjudul Superioritas Media Online (Persaingan Tujuh Portal 

Berita Online di Indonesia: Sebuah Analisis Uses and Gratifications dan Competitive 



Superiority) oleh Pupung Arifin, digambarkan hasil komparasi menggunakan 

Alexa.com, web yang sejak tahun 1996 melakukan pengumpulan database mengenai 

situs internet di dunia. Hal ini memperlihatkan data-data statistik akan perkiraan jumlah 

pengunjung di detik.com, kompas.com, viva.co.id, tempo.co, dan okezone.com sebagai 

5 situs dengan jumlah pengunjung tertinggi di Indonesia saat penelitian dilakukan 

tahun 2012. Penelitian ini menambahkan media online lain seperti Merdeka dan Media 

Indonesia.  

Pada bab sebelumnya, peneliti telah menyajikan tabel perbandingan secara singkat 

mengenai konten di tujuh media online dengan jumlah pengunjung tertinggi, dan 

konten di Vice Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperbandingkan konten-konten 

dengan perspektif yang Vice sajikan dengan cara lebih berbeda dan mendalam, jika 

dibandingkan media online yang fokusnya adalah meliput berita sehari-hari. 

Kesimpulan lainnya juga memperlihatkan bahwa konten di 7 media online tersebut 

memiliki keseragaman konten jika dibandingkan dengan konten di Vice Indonesia.  

Gaya jurnalisme yang berani, mendalam, dan konten beragam yang berusaha 

disajikan Vice Indonesia berusaha untuk memimpin pada isu-isu isu-isu mengenai 

gender, multikulturalisme, toleransi, anti-homophobic, anti-xenophobic, dan anti-

racism yang menjadi visi mereka sebagai media massa. Dengan visi tersebut, rubrik-

rubrik yang ada di Vice digolongkan menjadi lima bagian, politik, Indonesia, foto, 

lingkungan, dan majalah. Pada pokok pembahasan ini, peneliti akan melihat topik-

topik atau isu-isu tetap yang diliput 7 media online tersebut jika dibandingkan dengan 

visi Vice Indonesia. 



Detik.com memiliki 10 rubrik dengan masing-masing rubrik memiliki satu orang 

redaktur pelaksana, yakni Detik News (berita hari ini di Indonesia dan Internasional), 

Detik Finance (info berita bisnis, finansial, ekonomi, perbankan, dan investasi), Detik 

Inet (seputar teknologi dan informasi), Detik Sport (informasi seputar dunia olahraga 

terbaru), Detik Oto (berita otomotif terbaru dalam dan luar negeri), Detik Food (kabar 

kuliner, resep & rekomendasi tempat makan), Detik Health (berita kesehatan, diet, 

parenting, seks, konsultasi), Detik Travel (inspirasi liburan), dan Wollipop (fashion, 

beauty, love & sex, sale & shop, entertainment).  

Sedangkan Kompas.com memiliki 12 rubrik, yakni News (berita politik, hukum, 

nasional terbaru hari ini), Ekonomi (berita ekonomi Indonesia terbaru hari ini), Bola 

(berita bola terkini, jadwal klasemen liga), Tekno (berita teknologi IT terbaru hari ini), 

Sains (berita sains teknologi terbaru hari ini), Entertainment (berita entertainment 

gossip terbaru hari ini), Otomotif (berita otomotif motor mobil terbaru hari ini), 

Lifestyle (berita lifestyle, fashion, kuliner, relationship), Properti (berita property 

terbaru hari ini), Travel (berita travel terbaru hari ini), Edukasi (berita edukasi 

pendidikan terbaru hari ini), dan Kolom (berita kolom kompas terbaru hari ini). 

Lalu Viva.co.id memiliki 8 rubrik, yakni Berita (berita harian terkini, terbaru, dan 

terpopuler), Bola (berita bola terkini, Liga Indonesia, dan liga luar negeri), Sport (berita 

dunia sport terbaru), Otomotif (berita otomotif terkini dan terpopuler), Digital (berita 

teknologi digital terbaru), Showbiz (berita showbiz Indonesia terkini), Gaya Hidup 

(berita gaya hidup dan parenting terkini), dan In-Depth (kolom bahasan topik-topik 

hangat dengan lebih mendalam). 



Kemudian Tempo.co memiliki 11 rubrik, yakni Nasional (berita nasional terbaru 

Indonesia hari ini), Bisnis (berita bisnis terkini Indonesia dan dunia), Metro (berita 

metropolitan Jakarta dan sekitarnya), Dunia (berita terbaru dunia internasional hari ini), 

Bola (berita sepakbola terkini Indonesia dan dunia), Seleb (berita seleb dan gossip artis 

terkini), Cantik (berita terkini dan tips seputar dunia wanita), Tekno (berita teknologi, 

gadget, dan game terbaru), Otomotif (berita otomotif terlengkap hari ini), Travel (berita 

terbaru wisata Indonesia dan dunia), dan Investigasi (berita investigasi terbaru dan 

terlengkap hari ini).  

Okezone.com sendiri memiliki 11 rubrik, yakni News (berita dalam negeri dan 

internasional terkini), Finance (berita ekonomi dan bisnis terlengkap), Lifestyle 

(informasi gaya hidup dan fashion terkini), Celebrity (berita gossip artis terkini di 

Indonesia), Bola (berita dan jadwal bola internasional), Sports (berita olahraga nasional 

dan internasional), Techno (berita teknologi dan science terbaru), Travel (berita 

informasi pariwisata Indonesia dan Internasional), Food (informasi kuliner Indonesia 

dan mancanegara), Health (info kesehatan dan seks), dan Autos (berita automotif dalam 

negeri dan internasional terkini). 

Lalu Merdeka.com memiliki 12 rubrik, Peristiwa, Politik, Jakarta, Uang, Dunia, 

Khas, Properti, Travel, Gaya, Sehat, Teknologi, dan Sepakbola. Terakhir, Media 

Indonesia memiliki 9 rubrik, News, Ekonomi, Humaniora, Infografis, Internasional, 

Nusantara, Olahraga, dan Polkam (politik, hokum, keamanan dan HAM).  

Pemetaan rubrik 7 media online dengan pengunjung tertinggi ini, memperlihatkan 

adanya akar permasalahan konten di industri media online Indonesia yang seragam. 



Ketujuh media onlinehampir memiliki rubrik yang serupa, dengan fokus utama 

menjadi wadah informasi terkini, terdepan, dan tercepat, untuk konsumsi rutinitas 

sehari-hari masyarakat Indonesia. Bahkan, Viva.co.id dan Tempo.co yang menyajikan 

rubrik In-Depth dan Investigasi yang seharusnya dibahas secara lugas dan mendalam 

pun tidak mencerminkan judul rubriknya. Sedangkan, Vice Indonesia yang menyajikan 

liputan yang berani dan mendalam meskipun dengan gaya jurnalisme serta tatanan 

bahasa yang kurang baik, tetap memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat yang 

menginginkan sajian informasi yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


