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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Bergulirnya era reformasi, turut membawa era baru dalam dunia informasi di 

Indonesia. “Membludak”nya informasi yang terus bergulir silih berganti juga 

membawa media kepada sebuah peta kompetisi baru dan kepemilikan media 

massa di Tanah Air. Bermula pada tahun 1998, sebagai awal dibukanya kran 

kebebasan pers di Indonesia, ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 

40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang 

Penyiaran. Dua UU ini berhasil mendorong demokratisasi informasi sekaligus 

membuka pasar media yang luas. Pers bebas ditandai dengan lepasnya kontrol 

pemerintah terhadap kehidupan pers (self regulatory sistem) dan menguatnya 

organisasi wartawan dan perusahaan media independen. Kebebasan pers dan 

media mendorong pers sebagai pilar ke-4 demokrasi sekaligus menjadi lembaga 

penyebar informasi dan penyalur aspirasi publik yang efektif. 

Kebebasan media juga memunculkan masalah pemusatan kepemilikan 

perusahaan media (konglomerasi), yang mengubah wajah kebebasan media dan 

kebutuhan informasi publik menjadi kebebasan menguasai pasar media. Publik 

hanya dilihat sebagai market (pasar) sehingga perusahaan pers/media telah 

membuat jurnalisme menjadi buruk muka dengan melakukan perlombaan meraup 

rating dan oplah, sehingga mengancam jantung media itu sendiri, yaitu 

kredibilitas dan independensi media. Tentu, tak soal bagaimana media berlomba 

meningkatkan oplah dan rating. Masalahnya pada cara: adakah perlombaan itu 

berujung pada meningkatnya mutu jurnalisme? Bisnis media rakus laba, dan 

menghalalkan pelbagai cara “yang penting laku”, akhirnya sampai pada 

pertaruhan kepercayaan publik kepada media itu. Jika kredibilitas menjadi 

taruhan, maka jurnalisme berkualitas seharusnya menjadi jawaban. 

Sementara itu, kepemilikan media di Indonesia sudah pada tahap yang 

membahayakan. Ini adalah hasil penelitian yang dilakukan Centre for Innovation 

Policy and Governance (CIPG) dan HIVOS yang dilansir 8 Maret 2012. Hasil 
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penelitian itu memetakan 12 media besar yang menguasai hampir semua kanal 

media di Tanah Air. Para penguasa media tersebut adalah MNC Group, Kompas 

Gramedia Group, Grup JawaPos, Mahaka Media Group, Elang Mahkota 

Teknologi, CT Corp, Visi Media Asia, Media Group, MRA Media, Femina 

Group, Tempo Inti Media, dan Beritasatu Media Holding. Para pemilik media grup 

ini juga terafiliasi dengan partai-partai politik, seperti Surya Paloh (Media Group) 

dan Hary Tanoesoedibjo (MNC Group) dengan partai Nasional Demokrat (Nasdem), 

dan Aburizal Bakrie (Visi Media Asia) dengan partai Golongan Karya (Nugroho, 

Putri, dan Laksmi, 2012: 4). 

Sejumlah kasus pemusatan kepemilikan terjadi di depan mata dan selama 

bertahun-tahun, di antaranya dilakukan oleh group MNC yang menguasai tiga 

stasiun televisi: RCTI, Global TV dan MNC TV. Penguasaan oleh Group Emtek 

terhadap SCTV, Indosiar dan Omni Channel TV, serta pemusatan kepemilikan TV-

One dan Anteve oleh Group Visi Media Asia. Begitupun dalam penyiaran radio, 

sejumlah stasiun radio dikuasai oleh segelintir elite pengusaha tanpa ada 

pengawasan oleh pemerintah dan regulator penyiaran. Kelompok MNC misalnya 

menguasai Sindo Radio, V Radio, Global Radio, dan Radio Dangdut Indonesia. 

Kelompok JDFI menguasai stasiun radio Prambors, Delta FM, Female Radio, 

Bahana, dan Kayu Manis. Kemudian grup MRA menguasai Radio Hard Rock, I 

Radio, Cosmopolitan Radio, Traxx, dan Brava Radio. Juga kelompok Mahaka 

memiliki Gen FM Radio dan Jak FM (http://www.jurnas.com/halaman/1/2011-

11-07/188183. Diunduh pada 25 Juli 2012 pukul 06.40 WIB). 

Di banyak negeri yang sudah lebih dulu maju, kepemilikan media tak 

mengunggulkan satu jenis media, kepemilikan silang. Satu grup perusahaan 

mempunyai koran, radio, TV, dan situs berita. TV adalah media yang paling 

kurang interaktif. Pemirsa TV kurang bisa berinteraksi aktif. Itu kontradiktif 

dengan kepopuleran siaran TV yang sekarang ini jumlahnya paling banyak 

ketimbang khalayak media lain. Stasiun TV seolah-olah menjadi penguasa dan 

khalayaknya adalah yang mereka kuasai. Sementara itu, dengan kepemilikan 

silang dan konglomerasi, dikhawatirkan media akan memberi informasi dengan 

pandangan satu sisi. Dengan perkembangan semacam itu, bukan tak mungkin 

http://www.jurnas.com/halaman/1/2011-11-07/188183
http://www.jurnas.com/halaman/1/2011-11-07/188183
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akan terjadi monopoli informasi. Monopoli informasi akan membuat massa tidak 

demokratis karena mereka akan seperti mengenakan kaca mata kuda (Kompas, 9 

Februari 2012). 

Padahal, konglomerasi media adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak 

bisa dihindarkan. Karena dengan penyatuan kepemilikan media, begitu pula 

integrasi redaksi (newsroom integration) di dalam kelompok media yang sama 

dapat menjadikan operasional industri media lebih efisien. Seorang wartawan 

misalnya, dapat membuat satu berita bukan hanya untuk satu kanal namun juga 

beberapa kanal sekaligus. Konglomerasi media bukan hanya persoalan bisnis. 

Pilihan integrasi redaksi sejumlah media yang berada di bawah struktur 

kepemilikan yang sama ini adalah pilihan yang masuk akal secara ekonomis, 

karena bisa meningkatkan efisiensi produksi di kelompok media tersebut. Akan 

tetapi, seringkali kebijakan integrasi ini juga dibarengi dengan gelombang 

rasionalisasi jumlah karyawan, alias pemutusan hubungan kerja massal (PHK). 

Dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini (2012), setidaknya ada 

sejumlah isu ketenagakerjaan yang muncul ke permukaan, baik soal 

pemberangusan serikat pekerja dan pemutusan hubungan kerja terhadap 13 

karyawannya (dialami Serikat Pekerja Indonesia Finance Today, IFT). 

Penonjoban karena mempersoalkan sistem di dalam perusahaan media, ditengarai 

untuk membungkam hak berpendapat dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja 

pers (dialami Luviana, MetroTV). Dan pertanyaan soal hak sebagai pekerja 

dengan diberhentikannya 12 wartawan secara sepihak oleh perusahaannya 

(diperjuangkan pekerja Harian Semarang, Harsem) (AJI, 2012: 9). 

Perilaku pemilik media memang bisa dibilang hampir rata: anti serikat 

pekerja. Mereka merasa resah jika para pekerja mempersatukan diri, membela 

kepentingan mereka, dan mencoba jalan bernegosiasi untuk memperjuangkan 

kepentingan. Belum apa-apa para aktivis serikat pekerja akan kena stigma (seperti 

yang pernah dialami Luviana beserta Matheus Dwi Harytanto dan Edi Wahyudi 

baru-baru ini ketika berencana membuat serikat pekerja MetroTV), disingkirkan 

perlahan-lahan, dan pelbagai alasan dibuat untuk meminggirkan (Wawancara 

dengan Luviana, 20 April 2012). 
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Para pemilik dan manajemen media rupanya merasa gerah jika karyawannya 

berserikat. Mereka alergi betul jika wartawannya berorganisasi. Karena itu, 

ancaman dan intimidasi umumnya langsung meningkat jika ada indikasi 

sekelompok wartawan mulai aktif berkelompok dan menghimpun diri dalam satu 

bentuk organisasi. Di beberapa media, manajemen bahkan berani mencari-cari 

alasan untuk memecat aktivis serikat pekerja yang vokal dan kritis. Hal ini pernah 

terjadi di Suara Pembaruan (kasus Budi Laksono), Kompas Gramedia (kasus 

Bambang Wisudo), dan Indosiar (kasus Dicky Irawan) (http://ajijakarta.org/ 

news/2011/07/22/34/konglomerasi_media_ancaman_ataupeluang_bagi_ 

kebebasan_pers.html. Diunduh pada 24 Agustus 2012 pukul 23.56 WIB). 

Kasus yang menimpa di stasiun televisi Indosiar contohnya, dengan alasan 

perusahaan terus merugi, manajemen memecat sepihak sekitar 200 pekerjanya. 

Manajemen juga menskorsing pekerja yang berunjuk rasa saat Indosiar 

merayakan ulang tahunnya. Saat itu, mereka memprotes kebijakan perusahaan 

yang tidak menaikkan gaji pekerja sejak 2004. Untuk menuntut hak dan 

merespons kebijakan perusahaan, pada 21 April 2008, sekitar 750 orang karyawan 

Indosiar mendeklarasikan berdirinya Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar. Tapi, tak 

lama setelah Sekar berdiri, perusahaan menyokong pendirian serikat pekerja 

tandingan, Serikat Karyawan (Sekawan) Indosiar. 

Sejak saat itu pula, upaya penggembosan atas serikat pekerja versi pekerja 

terus terjadi. Manajer bidang pengamanan (security), misalnya, secara terang-

terangan meminta anak buahnya tidak bergabung dengan Sekar. Pada saat hampir 

bersamaan, pimpinan unit pemeliharaan memanggil satu per satu bawahannya. 

Hal yang sama dilakukan pimpinan unit art (seni) di Indosiar. Pesannya sama: 

agar pekerja bergabung dengan serikat yang disokong perusahaan. Akibatnya bisa 

ditebak. Satu per satu anggota Sekar mundur teratur. Terakhir, pekerja Indosiar 

yang bertahan di Sekar tinggal 300-an orang (AJI, 2010: 27). 

Begitu pula pertentangan di perusahaan Media Indonesia (MI), salah satu 

grup media MetroTV. Menghadapi konflik internal institusi, selain melarang 

adanya serikat pekerja, MI juga melakukan pelbagai cara untuk “mengusir” 

wartawan yang tidak diinginkan. Misalnya, tidak melanjutkan kontrak kerja atau 

http://ajijakarta.org/%20news/2011/07/22/34/konglomerasi_media_ancaman_ataupeluang_bagi_%20kebebasan_pers.html
http://ajijakarta.org/%20news/2011/07/22/34/konglomerasi_media_ancaman_ataupeluang_bagi_%20kebebasan_pers.html
http://ajijakarta.org/%20news/2011/07/22/34/konglomerasi_media_ancaman_ataupeluang_bagi_%20kebebasan_pers.html
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dengan menciptakan iklim wartawan tersebut “tidak nyaman” dalam 

pekerjaannya. Wartawan akan keluar atau mengundurkan diri. Wartawan 

Bambang Harymurti (mantan anggota Dewan Pers, berpindah ke Majalah Tempo) 

dan Satrio Arismunandar (setelah keluar dari Kompas, pendiri AJI) adalah contoh 

kasusnya (Nasir, 2007: 212-213). 

Bahkan gaji yang diterima pekerja media pun masih memprihatinkan. 

Akibatnya, profesionalisme wartawan dan media massa akan susah ditegakkan 

jika para pekerjanya tak bisa fokus pada pekerjaannya. Termasuk oleh kesibukan 

”urusan lain” untuk menutupi kebutuhan hidupnya karena upahnya yang tak 

layak. Akibatnya, wartawan juga akan mudah berkompromi dengan sejumlah hal 

yang sebenarnya melanggar etik—seperti kasus menerima pemberian dari 

narasumber—jika kesejahteraannya tak memadai. Tentu saja, alasan terakhir ini 

bukan penyebab tunggal dari tumbuh dan berkembangnya praktik “wartawan 

amplop” (AJI, 2011: 13). 

Sebab, kesejahteraan wartawan punya korelasi langsung dan signifikan 

dengan profesionalisme. Kesejahteraan yang layak memang bukan jaminan bahwa 

wartawan bisa bersikap profesional. Tapi, kesejahteraan yang memadai memiliki 

peluang besar untuk wartawan agar lebih bersikap profesional, dan menjalankan 

amanahnya seperti yang disebutkan sangat jelas dalam Undang-undang Nomor 40 

tahun 1999 tentang Pers. Keterkaitan antara ketiganya cukup erat. Bisakah 

kebebasan pers didapat, dan dipertahankan, jika wartawan yang bekerja di media 

tak mendapatkan kesejahteraan? Begitu pula dengan wartawan untuk bersikap 

profesional jika kebutuhan hidupnya tak terpenuhi secara layak? 

Di sini, ada ironi berikutnya. Kesejahteraan wartawan kurang diprioritaskan 

karena pebisnis media memperlakukan media massa pertama sebagai institusi 

bisnis, bukan institusi sosial. Yang mereka anggap sebagai ujung tombak dari 

media massa adalah bagian pemasaran atau divisi iklan; bukan ruang redaksi 

(newsroom) dan para wartawan. Sebab, para pekerja industri media (mulai dari 

lapis bawah hingga pimpinan puncak) dipandang sebagai zombie-zombie yang 

tidak berjiwa karena semua langkahnya ditentukan oleh struktur kapitalisme 

global tersebut (Sunarto, 2009: 17). 
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Upah bulanan bukan satu-satunya isu di sini. Para wartawan bahkan dituntut 

untuk bekerja keras oleh medianya, banyak di antara mereka tidak mendapatkan 

perlindungan memadai. Yakni, ketika mereka menjadi korban kekerasan atau 

menghadapi ancaman pemidanaan. Dengan resiko menjadi korban kekerasan 

dalam berbagai bentuknya, para wartawan kadang tidak dibekali asuransi 

kesehatan dan keselamatan jiwa (Jawa Pos, 2 Mei 2012). 

Jadi perjuangan industri media sebenarnya bukan semata pada gaji yang 

lebih baik, fasilitas yang lebih memadai, tetapi juga ruang redaksi yang 

independen, investasi lebih besar pada liputan berkualitas, pembentukan divisi 

yang memperkokoh nilai jurnalisme (bukan nilai jual dari industri media, alias 

berjualan produk konsumen via media yang terakses luas), dan pencapaian 

keutamaan lainnya. 

Selain minimnya gaji yang diterima, wartawan media juga terikat dengan 

kode etik profesinya, yaitu: Standar atau konvensi jurnalistik yang sifatnya 

universal, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU Pers No 40/1999, UU Penyiaran No 

32/2002, Delik Pers dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU 

informasi dan Transaksi (ITE), dan aturan hukum lainnya, serta norma masyarakat 

dan hati nurani. Ini adalah rambu-rambu yang tak tertulis, namun sangat perlu 

dicamkan oleh para pelaku di dunia jurnalistik (Syah, 2011: 2-3). 

Bicara tentang profesionalisme wartawan, anehnya Kode Etik Jurnalistik 

(KEJ) yang ditetapkan 24 Maret 2006 tak menyebutnya secara spesifik. Pasal 2 

KEJ hanya menyebut, “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang 

profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Kendati Kode Etik Jurnalistik 

tak spesifik menyebut, batasan atau definisi profesionalisme sangat banyak dan 

berlimpah. Bagi wartawan yang baik, ukuran profesionalisme itu sebenarnya 

standar saja, yakni mematuhi seluruh aturan baku ketika menjalankan tugas-tugas 

jurnalistiknya. Aturan baku itu meliputi tapi tak terbatas hanya pada kaidah 

jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Di beberapa media yang sudah mapan masih 

ditambah dengan aturan lain yang lebih operasional, baik berupa kode perilaku 

(code of conduct) atau kode praktik (code of practice). 
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Ada pula aturan-aturan etik dan praktis lain yang bisa berbeda antara satu 

kantor media dengan kantor media yang lain, meskipun selalu ada prinsip-prinsip 

dasar yang sama di antara berbagai aturan internal yang berbeda itu. Betapa 

urusan profesionalisme ini akhirnya tampak begitu rumit dalam implementasinya. 

Profesionalisme ternyata bertali-temali dengan masalah internal perusahaan 

dimana wartawan itu bekerja maupun lingkungan eksternal. Profesionalisme 

memang tidak berada di ruang vakum. Faktor-faktor ekonomi, budaya dan 

lingkungan politik akan sangat berpengaruh terhadap sikap-sikap profesional yang 

mestinya diemban setiap wartawan. Juga tak kalah penting adalah integritas 

pribadi masing-masing individu wartawan. 

Sebaliknya, keengganan untuk menerapkan standar jurnalistik tersebut di 

satu pihak memang disebabkan oleh tekanan pasar yang semakin kompetitif—

yang memaksa sejumlah media tergiur untuk mempraktikkan sensasionalisme dan 

mengeksploitasi sebanyak mungkin kontroversi yang ada dalam masyarakat untuk 

dijadikan komoditi, agar tidak tersisih dari pasar. Bila pada masa Orde Baru pers 

kita terjepit antara tekanan dari “istana” dan “pasar”, maka masa transisi saat ini 

cenderung mengarah pada suatu kondisi di mana “pasar” menjadi faktor dominan 

dalam menentukan karakteristik produk informasi yang harus dipasarkan, dan di 

mana mekanisme pasar juga yang akan “membreidel” pers yang tidak mengikuti 

kaidah-kaidah pasar (Hidayat, 2011: 223). 

Tanggal 23 Februari 2012, Partai Demokrat melaporkan MetroTV dan TV-

One ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas tuduhan pemberitaan yang tidak 

berimbang. Sementara pihak MetroTV dan TV-One mengatakan bahwa pengaduan 

Partai Demokrat adalah kecenderungan lama bahwa pihak pemerintah tidak mau 

dikoreksi. Begitu pula dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo, stasiun TV-One 

menyebut semburan lumpur itu sebagai lumpur Sidoarjo atau lumpur Porong 

bukan lumpur Lapindo. Sebutan itu tentu saja menggiring opini publik bahwa 

semburan lumpur adalah bencana alam bukan akibat pemboran (http://hukum-

kriminalitas.pelitaonline.com/news/2012/02/24/demokrat-adukan-MetroTV-dan-

tv-one-ke-kpi#.UMifVOQ049U. Diunduh pada 12 Juli 2012 pukul 03.16 WIB). 

http://hukum-kriminalitas.pelitaonline.com/news/2012/02/24/demokrat-adukan-MetroTV-dan-tv-one-ke-kpi%23.UMifVOQ049U
http://hukum-kriminalitas.pelitaonline.com/news/2012/02/24/demokrat-adukan-MetroTV-dan-tv-one-ke-kpi%23.UMifVOQ049U
http://hukum-kriminalitas.pelitaonline.com/news/2012/02/24/demokrat-adukan-MetroTV-dan-tv-one-ke-kpi%23.UMifVOQ049U
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Mungkin benar bahwa seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) yang kian menyatu ini, konglomerasi media sulit dihindari. 

Bahkan, pemusatan kepemilikan media berpotensi menimbulkan hegemoni 

wacana di publik. Pengertian dari hegemoni itu sendiri adalah dominasi oleh satu 

kelompok terhadap kelompok lainnya, biasanya tanpa ancaman kekerasan, 

sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan tersebut diterima 

sebagai sesuatu yang wajar. 

Kondisi terkini juga memberi sinyal adanya perkembangan baru dalam 

industri media. Salah satunya adalah dengan makin tumbuhnya media dengan 

platform online, atau makin digarapnya secara serius media dengan platform yang 

berbasis internet yang sudah ada sebelumnya. Media online mendapat perhatian 

lebih oleh perusahaan dalam menyikapi boomingnya pemanfaatan internet pada 

tahun-tahun belakangan ini. Hal itu juga dibarengi oleh perubahan pola dan sistem 

kerja media, dengan mulai diperkenalkannya konvergensi. Perkembangan ini 

menjadi contoh nyata bagaimana industri media terlihat kian tumbuh pesat 

sebagai industri. Namun, apakah perkembangan ini juga diiringi oleh perubahan 

cukup signifikan terhadap iklim dan suasana kerja bagi pekerja media, itu yang 

masih menjadi tanda tanya. Malah, sejumlah fakta yang terjadi belakangan ini 

menunjukkan hal yang kurang menggembirakan. 

Memang, tumbangnya rezim Soeharto 1998, telah membawa perubahan 

drastis wajah media dan praktik jurnalisme di Indonesia. Media menikmati 

kebebasan luar biasa, relasi media dengan negara pun bergeser, media menjadi 

berjarak dengan negara. Kondisi semacam ini mempengaruhi tampilan dan isi 

media. Sementara, era reformasi menjadi lahan subur bagi tumbuh dan 

berkembangnya media, oleh karena lahan pers yang sangat kondusif seperti: 

keterbukaan, kebebasan dan industrialisasi-kapitalisasi. Dengan tumbuhnya 

berbagai media massa, idealnya khalayak memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan banyak pilihan informasi. Liberalisasi industri pers diharapkan akan 

menciptakan situasi kompetitif antarmedia dalam menyajikan informasi sebaik 

mungkin kepada khalayak dan akan berdampak positif bagi “kebebasan” memilih 

informasi (Sudibyo, 2001: 17). 
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Namun faktanya, era ini akhirnya justru menumbuhkan pers-pers umum 

sebagai sebuah industri. Dengan orientasi sebesar-besarnya nilai komersial berita, 

pers umum mengubah hubungan antara medianya dengan massa khalayaknya 

yang semula adalah hubungan politis menjadi hubungan produksi. Media tidak 

lagi menjadi wahana masyarakat melakukan artikulasi kehidupan sosial-

politiknya, tetapi menjadi wahana transaksi yang komersiil (Subkhan, 2003: 82). 

Habermas (1989: 171) mengungkapkan, “Inasmuch as the mass media 

today strip away the literary husk from the kind of bourgeois self-interpretation 

and utilize them as marketable forms for the public services provided in a culture 

of consumers, the original meaning is reserved”. Media dalam perkembangannya 

lebih berorientasi kepada pembentukan opini publik dibandingkan dengan 

mengembangkan ruang publik bagi terciptanya ruang yang memungkinkan 

perdebatan atau pertukaran ide antara anggota masyarakat. Situasi tersebut 

diperparah ketika media juga menjadi agen yang memanipulasi opini publik, dan 

mengoordinasikan publik menjadi pemirsa dan konsumen yang pasif.  

Media yang berkembang dalam sistem industri kapitalistis berorientasi 

kepada motif pengambilan keuntungan, seperti bisnis lain yang dijalankannya. 

Konflik-konflik kepentingan yang seharusnya ada di ruang privat kemudian 

dikomodifikasi dan dieksploitasi dalam ruang publik. Alih-alih terjadi komunikasi 

yang bebas dominasi atau situasi percakapan ideal seperti yang dibayangkan 

Habermas, yang terjadi di media adalah komunikasi yang terdistorsi semata-mata 

untuk kepentingan ekonomi. Media yang bergerak dalam ranah publik menjadi 

kehilangan daya kritisnya karena rasionalitas yang berkembang didominasi oleh 

rasionalitas instrumental (rasio bertujuan) yang mengabaikan rasionalitas moral 

dan rasional estetika (Habermas, 1989: 206; Maryani, 2011: 45). 

Karena itu, media diharapkan menggunakan kebebasannya untuk mengikuti 

kebijakan editorial yang aktif dan kritis dan untuk menyediakan informasi yang 

terpercaya dan relevan. Media bebas tidak seharusnya konformis secara 

berlebihan dan harus ditandai dengan keragaman opini dan informasi. Mereka 

seharusnya melakukan fungsi investigasi dan watchdog role atas nama publik. Hal 

ini tidak menghalangi mereka untuk berpihak atau terlibat dalam pembelaan, 
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tetapi mereka tidak boleh begitu saja menjadi instrumen propaganda. Sistem 

media bebas dicirikan oleh inovasi dan kemandirian (McQuail, 2011a: 215). 

Bahkan, pekerja media kini juga menghadapi tantangan yang agak berbeda 

dengan generasi sebelumnya. Pekerja media tak hanya berhadapan dengan 

regulasi yang mengancam atau pihak luar seperti aparat dan kelompok masyarakat 

tertentu. Di samping itu, pekerja media kerap menghadapi ancaman dari dalam, 

yakni dari pihak manajemen atau pemilik modal. Tak jarang, pemilik modal 

mencoba memasukkan kepentingan pribadi atau relasi bisnis dan politiknya untuk 

mengganggu independensi ruang redaksi. Persoalan lainnya, pemilik modal pun 

kerap mempraktikkan tindakan anti serikat pekerja alias union busting. 

Hal tersebut berdampak pada kinerja wartawan takut untuk bersuara dan 

berserikat. Padahal tugas utama wartawan adalah memiliki kebebasan berekspresi 

dan berkreasi dalam menjalankan pekerjaannya. Akan tetapi, di lokasi kerja para 

wartawan seolah tidak punya ruang untuk mengimplementasikan kebebasan 

berekspresi dan berserikat. Hal ini adalah dilema. Sebab, ketika bekerja, wartawan 

menulis dan menghasilkan berbagai karya tentang kemanusiaan dan keadilan. 

Di samping itu, sebagai pekerja media, salah satu tugas wartawan adalah 

mengawal independensi media, setidaknya di lokasi kerja. Namun pihak pekerja 

berada dalam kondisi yang serba sulit, konglomerasi media tidak memberi ruang 

yang cukup bagi pekerja untuk melakukan hal itu. Atas kondisi tersebut, posisi 

wartawan terjepit di tengah-tengah. Ketika mau mengkritik medianya dia harus 

berhadapan dengan konglomerasi, dimana industri media besar hanya dikuasai 

oleh segelintir orang. 

Inilah cermin kondisi umum hubungan perusahaan pers di Indonesia dengan 

wartawannya. Kondisi itu muncul karena pekerja pers belum punya posisi tawar. 

Posisi wartawan di Indonesia sendiri serba tanggung. Disebut profesi bukan, 

dikatakan buruh dalam artian kasar juga tidak. Di sisi lain, buruh punya undang-

undang yang jelas, sementara wartawan tidak. Jika pun wartawan dianggap 

memiliki dua identitas, pekerja dan profesional, tidak berarti mereka tidak berhak 

mendirikan organisasi wartawan. Pada iklim semacam ini wartawan 

sesungguhnya tidak memiliki pelindung ke atas profesi dan pekerjaannya, 
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sehingga besar kemungkinan dapat dikontrol oleh kepentingan perusahaan. Yang 

terjadi kemudian adalah ketidakjelasan (menyangkut jam kerja, pendapatan, 

jaminan kesejahteraan, serta perlindungan kerja). 

Itu sebabnya urgensi tinggi untuk membentuk serikat pekerja pers yang bisa 

meningkatkan posisi tawar wartawan. Dengan demikian, wartawan memang harus 

menentukan posisinya dengan jelas, menjadi profesional jurnalistik atau hanya 

sebagai pekerja. Kalau wartawan hanya menjadi pekerja, itu tentu merupakan 

penghinaan terhadap profesi kewartawanan. Maka, yang dituntut serikat pekerja 

pers sebaiknya bukan hanya kebutuhan fisik. Mengingat, dunia pers adalah dunia 

informasi. Karena itu, faktor intelektualitas harus benar-benar dihargai, terutama 

di era konglomerasi media yang sedang berlangsung di Indonesia kini, sehingga 

berdampak pada independensi wartawan. 

Atas kondisi tersebut, Pers harus terus menerus meningkatkan kualitas 

jurnalistik dan profesionalismenya, serta perlunya revisi terhadap Undang-undang 

Pers agar menampung persoalan-persoalan pers dengan publik. Revisi UU ini 

tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan pers atau meningkatkan kontrol 

terhadap pers. Justru sebaliknya. Hal-hal yang selama ini dirasa mengganggu, 

dapat diatasi dengan revisi UU Pers. Misalnya, Pasal 7 UU Pers Nomor 40 tahun 

1999, yang menyebutkan bahwa setiap wartawan wajib memiliki dan mentaati 

kode etiknya. Pasal ini justru mesti dipertimbangkan untuk dihapus, karena 

berkaitan dengan kode etik, dan kode etik adalah urusan organisasi profesi. 

Dengan pasal 7 itu, seorang wartawan yang tidak mentaati kode etiknya, misalnya 

menerima amplop, tidak menyebut identitas pada sumber, tidak menghormati azas 

praduga tak bersalah, melanggar off the record, tidak meralat kesalahan, akan 

dianggap melanggar UU. 

Begitu pula Pasal 10 UU Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang kewajiban 

perusahaan memenuhi kesejahteraan karyawannya  juga perlu dieksplorasi hingga 

ke detail ukuran kesejahteraan. Karena tak ada ukuran dan petunjuk pelaksanaan 

atau pasal penjelas, banyak perusahaan media yang tidak memberi upah 

(honorarium, gaji) layak pada awak liputan. Tak sedikit yang hanya membekali 
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wartawan dengan kartu nama – untuk mencari sendiri rizkinya, atau menyuruh 

wartawan sekaligus mencari order iklan (Syah, 2011: 69-70). 

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan, perkembangan 

kepemilikan perusahaan pers yang mengarah pada konglomerasi media 

membahayakan pers itu sendiri. Bahkan, kepemilikan perusahaan media yang 

terpusat pada satu pihak semestinya tidak hanya berorientasi pada keuntungan 

perusahaan. Dengan demikian, Pers itu sendiri, wartawannya, harus bermutu 

(http://www.investor.co.id/home/bagir-manan-konglomerasi-media-banyak-

bahayanya/19653. Diunduh pada 25 Agustus 2012 pukul 06.44 WIB). 

Menurut McQuail (2011a: 212), tingkat kebebasan informasi dapat dilihat 

dari beberapa hubungan struktur, perilaku, dan kinerja. Struktur merujuk pada 

semua hal yang berkaitan dengan sistem media, termasuk bentuk organisasi dan 

keuangan, kepemilikan, bentuk peraturan, infrastruktur, fasilitas distribusi. 

Perilaku merujuk pada cara pengoperasian pada tingkat organisasi, termasuk 

metode memilih dan memproduksi konten, pembuatan keputusan editorial, 

kebijakan pasar, hubungan dengan agen lain, prosedur untuk akuntabilitas. 

Sedangkan kinerja merujuk pada konten, menyangkut apa yang sebenarnya 

disiarkan kepada khalayak. 

  

1.2. Perumusan Masalah  

Di Indonesia, pemusatan kepemilikan media menjadi lebih bermasalah karena 

konglomerat media umumnya memiliki irisan dengan kepemilikan di bidang 

bisnis lain. Sebagian dari konglomerat media juga merupakan pengurus teras di 

partai politik. Akibatnya, para wartawan yang mencoba menjaga independen di 

ruang redaksi, sering mendapat tekanan luar biasa karena dipaksa turut 

memperjuangkan kepentingan si pemilik media. Bahkan, fenomena 

perkembangan konglomerasi media setelah reformasi menjadi tidak tertahankan 

karena tidak adanya kekuatan lain yang bisa menyeimbangkan nafsu kuasa 

(ekonomi dan politik) dari para pemilik media tersebut untuk hadirnya media yang 

lebih independen, menghasilkan produk yang membela kepentingan publik, dan 

tidak jatuh pada jebakan sensasionalisme, dan komersialisme yang membabibuta. 

http://www.investor.co.id/home/bagir-manan-konglomerasi-media-banyak-bahayanya/19653
http://www.investor.co.id/home/bagir-manan-konglomerasi-media-banyak-bahayanya/19653
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Sebelumnya, di masa rezim Soeharto, adanya swasensor telah mendarah 

daging dalam media massa Indonesia di bawah pengawasan ketat Departemen 

Penerangan yang sangat berkuasa pada saat itu. Siapa saja yang tidak taat kepada 

keputusan pemerintah mengenai pers, yang dianggap sebagai penyokong tidak 

kritisnya negara ini, harus siap dengan ancaman psikis atau dibungkam dengan 

cara pembreidelan. Tahun 1998 Soeharto dilengserkan. Sejak itu Indonesia berada 

dalam proses demokratisasi. Sensor dari pemerintah tidak ada lagi, prinsip-prinsip 

hak asasi manusia (HAM) diterima dalam UUD, dan media massa kini dapat 

beroperasi dengan bebas. 

Untuk menerapkan otonomi jurnalistik tidak hanya dibutuhkan ketiadaan 

sensor pemerintah. Konsentrasi yang terlalu besar pada pasar dan kehilangan 

keragaman isi, sebagaimana juga terlihat di negara-negara yang memiliki tradisi 

demokrasi sejak lama, dinilai sangat membahayakan untuk kebebasan 

berpendapat dan kebebasan pers. Kecenderungan yang terjadi saat ini, semakin 

banyak perusahaan yang bergerak di bermacam sektor justru hanya dimiliki oleh 

segelintir orang yang mempunyai modal besar. 

Ironisnya, pemilik media atau pemodal alergi terhadap keberadaan serikat 

pekerja pers (SPP). Mereka menganggap dan mengembangkan opini di 

lingkungan perusahaan bahwa keberadaan serikat pekerja pers justru akan 

merusak kinerja perusahaan, menciptakan konflik yang tidak perlu antara 

pimpinan dan bawahan, serta merusak hubungan baik yang bersifat kekeluargaan 

antara pemilik media dan pekerja pers. Walaupun keberadaannya diakui undang-

undang. Di samping itu, banyak wartawan yang terkecoh atau dininabobokkan 

dengan konsep atau kebanggaan semu kaum profesional, yang dianggap berstatus 

lebih tinggi daripada pekerja kasar. Akibatnya, keberadaan serikat pekerja pers 

bukan jatah untuk kaum profesional, tetapi hanya untuk cocok untuk para pekerja 

kasar, sehingga akan menurunkan status kebanggaan profesional mereka. 

Selain kurangnya kesadaran di kalangan pekerja, faktor lain adalah adanya 

resistensi pemilik media atau pemodal yang berujung pada pemecatan sepihak. 

Hal ini berakibat terhadap rasionalitas instrumental mewarnai pola pikir 

wartawan. Untung dan rugi dipertimbangkan dalam melakukan tindakannya. 
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Kondisi ini menimbulkan terjadinya kekerasan simbolik yang sebenarnya diterima 

begitu saja tanpa disadari oleh wartawan. Sebagai akibat dari hal tersebut, maka 

masalah intervensi dalam otonomi jurnalistik, terlebih independensi wartawan 

sangat disoroti, terutama jika kepentingan para pemilik perusahaan yang 

berdiversikasi tinggi – termasuk di dalamnya perusahaan media – terancam. 

Bertolak dari prinsip jurnalisme yang berpihak pada publik, dan menjadi 

penyambung lidah bagi mereka yang tertindas. Kewajiban ini melekat pada setiap 

wartawan. Tapi, bagaimana tindakan agen ketika berada dalam struktur dominasi 

media? Giddens memberikan penekanan pada agen. Apa yang dilakukan agen, 

dan kekuatan besar yang dimiliki agen. Artinya, dalam pandangan Giddens, agen 

memiliki kemampuan mengubah dunia sosial. Bahkan secara lebih tegas 

dinyatakan bahwa agen tidak menjadi agen tanpa kekuatan. Sementara itu, 

individu berhenti menjadi agen saat kehilangan kapasitas melakukan perubahan. 

Kecenderungan Giddens akan kekuatan agen tak tertutupi. Walau Giddens 

mengakui, struktur dapat menghalangi agen. Namun struktur juga mampu 

membuat agen melakukan perubahan, sekaligus mampu membatasi agen. 

Jika pemanfaatan media untuk kepentingan propaganda pribadi di dalam 

negara dengan demokrasi yang sudah mapan saja dianggap sebagai sebuah 

masalah, tentu hal tersebut akan mempunyai dampak yang lebih parah di negara 

yang baru saja keluar dari rezim kediktaturan seperti Indonesia. Hal tersebut 

merupakan tindakan yang tidak demokratis, dimana sebuah kekuasaan berjalan, 

tanpa ada pihak yang bisa melakukan check and balances. Apakah itu serikat 

kerja, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Departemen Komunikasi 

dan Informasi (Depkominfo), tekanan publik dan lain-lain. Kondisi tersebut jika 

dibiarkan tanpa adanya check and balances akan mengarah untuk kembalinya 

kekuatan otoriter negara mengendalikan semua operasi media ini. 

Kajian ini berusaha untuk mengungkap beberapa permasalahan pokok dalam 

penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana struktur dominasi internal media 

terhadap independensi wartawan? (2) Bagaimana struktur dominasi eksternal 

media terhadap aktifitas kejurnalistikan? (3) Bagaimana implikasi struktur 

dominasi internal dan eksternal media bagi independensi wartawan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, dapat dinyatakan bahwa tujuan 

yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: “Menggambarkan struktur 

dominasi media pada independensi wartawan.” 

 

1.4. Signifikansi Penelitian 

1.5.1. Kontribusi Teoretis atau Akademis 

Dari segi teoretis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan 

pemikiran pada ilmu komunikasi, khususnya studi kebijakan media terkait 

struktur dominasi media pada independensi wartawan di tengah konglomerasi 

media yang sedang berlangsung di Indonesia, sehingga dapat dijadikan 

pengembangan penelitian-penelitian dan konsep-konsep dalam bidang serupa atau 

terkait lainnya. Penelitian mengenai pendapat dan persepsi wartawan selama ini 

juga masih jarang dilakukan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran kritis terhadap kelemahan UU Pers 40/1999 dan mengusulkan 

rekomendasi perubahan disertai dengan rancangan baru atas perubahan UU Pers, 

di samping menambah wahana referensi bagi peneliti-peneliti lain. 

 

1.5.2. Kontribusi dalam Tataran Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan bahan pertimbangan atau 

masukan bagi pengelola media terhadap praktik-praktik pekerja media serta pihak 

yang terkait dengan kode etik jurnalistik (KEJ) dengan cara efektif demi 

terwujudnya independensi wartawan. Persoalan kepemilikan dan penggunaan 

media bagi kepentingan pemilik dan juga masalah tujuan dari para pengusaha 

dan/atau politikus, yang membeli atau mendirikan sebuah perusahaan media untuk 

mempengaruhi pembentukan opini publik, haruslah segera diatasi, sekaligus 

memecahkan kendala-kendala yang terjadi baik bagi kalangan pers, komunikasi, 

pemerintah maupun masyarakat luas. 
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1.5.3. Kontribusi dalam Tataran Sosial  

Penelitian ini diharapkan pula memberi manfaat sosial, sejauh mana dapat 

disumbangkan bagi kebaikan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait 

bidang komunikasi dan media massa. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan 

memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pemikiran serta pemahaman baru 

yang lebih dinamis dalam dunia pers, terlebih terkait struktur dominasi media 

pada independensi wartawan dalam konglomerasi media. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran Teoretis 

1.5.1. Paradigma Penelitian 

Paradigma berisi worldview, yaitu sebuah cara untuk menyederhanakan sebuah 

kompleksitas realitas yang nyata dan memberi pedoman kepada para peneliti dan 

ilmuwan sosial tentang apa yang penting, apa yang sah dan apa yang layak 

(Sarantakos, 1993: 30). Sedangkan Denzin & Lincoln (1994: 105) mendefinisikan 

paradigma sebagai, “basic belief sistem or worldview that guides the investigator, 

not only in choices of method but in ontologically and epistemologically 

fundamental ways.” Paradigma memiliki implikasi metodologis, sehingga dalam 

uraian tentang tipe penelitian, metode penelitian, subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknis analisis data, dan penjelasan tentang kriteria kualitas 

penelitian harus merefleksikan paradigmanya.   

Guba & Lincoln (1994: 17-30) juga menyusun beberapa paradigma dalam 

teori ilmu komunikasi. Paradigma tersebut terdiri dari paradigma positivistik, 

paradigma post-positivistik, paradigma kritis, dan paradigma konstruktivis. 

Beberapa ahli metodologi dalam bidang ilmu sosial berpendapat bahwa paradigma 

positivistik dan post-positivistik merupakan satu kesatuan paradigma, yang sering 

disebut dengan paradigma klasik. Adanya konstelasi paradigma di atas maka teori 

dan penelitian biasa dikelompokkan dalam tiga paradigma utama, yaitu paradigma 

klasik, paradigma kritis dan paradigma konstruktivis. 

Penelitian ini menggunakan cara pandang kritis dalam upayanya untuk 

menjawab tujuan penelitian. Mengapa paradigma kritis? Karena bertujuan untuk 

melakukan analisis terhadap distribusi kekuasaan asimetris yang ada dalam sistem 
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sosial dengan segala implikasi pada sifat-sifat represif dan dominatif pihak-pihak 

yang berkuasa terhadap pihak-pihak lain yang dikuasainya. Tujuan akhir yang 

ingin dicapai dengan paradigma ini adalah terjadinya transformasi pada sistem 

sosial yang represif dan dominatif tersebut. Perhatian sebagian besar penganut 

pendekatan kritis ini tertuju pada masalah konflik kepentingan yang terjadi di 

masyarakat dan bagaimana komunikasi mengukuhkan dominasi suatu kelompok 

terhadap kelompok lainnya (Littlejohn, 1999: 15). 

Paradigma kritis mengasumsikan bahwa realitas sosial memiliki berbagai 

macam tingkatan (multilevel layers). Dibalik realitas luar atau permukaan yang 

mudah diamati dengan mudah, terdapat struktur dan mekanisme “dalam” yang 

tidak bisa diamati. Peristiwa dan hubungan sosial yang “dangkal” didasarkan pada 

seberapa dalam struktur-struktur yang “tersembunyi” diamati dalam konteks 

hubungan sebab-akibat (Neuman, 1997: 75). Disamping itu paradigma kritis 

berupaya untuk menginterpretasikan dan memahami bagaimana berbagai 

kelompok sosial dikekang dan ditindas. Juga mengkaji kondisi-kondisi sosial 

sebagai usaha untuk mengungkap struktur-struktur yang seringkali tersembunyi 

(Guba & Lincoln, 1994: 113). 

Secara khusus paradigma kritis bertujuan untuk: (1) memahami pengalaman 

kehidupan yang nyata dari orang-orang dalam konteksnya; (2) meneliti kondisi 

sosial dan membongkar kekuasaan opresif yang melingkupinya. Di bidang 

komunikasi, diarahkan pada pembongkaran penindasan atau ideologi tertentu 

dalam pesan-pesan melalui analisa wacana dan teks; dan (3) melakukan upaya 

penyadaran melalui penggabungan antara teori dengan tindakan (Littlejohn, 2002: 

207-227; Sunarto, 2007: 22). Sedangkan menurut Guba & Lincoln (1994: 195), 

secara filosofis, tiga persoalan mendasar dalam penelitian meliputi (1) aspek 

ontology, yakni mempersoalkan bentuk dan sifat dari realita yang diteliti; (2) 

aspek epistemology yang mempersoalkan hubungan antara peneliti dengan apa 

yang ditelitinya; (3) sementara dalam aspek metodology, mempersoalkan cara 

bagaimana peneliti dapat menemukan apapun yang ingin diketahuinya. 

Secara ontologis, penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang 

menekankan pada realisme historis. Dalam pendekatan ini, realita diasumsikan 



18 
 

bersifat semu dan plastis yang dibentuk oleh kesatuan faktor-faktor sosial, politik, 

budaya, ekonomi, etnik, dan jender. Faktor-faktor ini selanjutnya dikristalisasikan 

ke dalam sebuah struktur yang nyata. Bagi pendekatan ini, struktur merupakan 

realitas historis yang virtual. Paradigma kritis memahami realitas bukan dibentuk 

oleh alam (nature), bukan alami, tetapi dibentuk oleh manusia. Ini tidak berarti 

setiap orang membentuk realitasnya sendiri-sendiri, tetapi orang yang berada 

dalam kelompok dominanlah yang menciptakan realitas, dengan memanipulasi, 

mengkondisikan orang lain agar mempunyai penafsiran atas pemaknaan seperti 

yang kita inginkan. 

Sedang secara epistemologis, paradigma kritis melihat hubungan antara 

peneliti dan realitas yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu 

(transactionalist/subjectivist). Dalam rangka memahami suatu realitas si peneliti 

mesti menggunakan perspektif si pelaku (pembentuk) realitas. Realitas harus 

dipahami sebagai kenyataan yang telah diperantarai oleh nilai-nilai (value 

mediated findings) antara si subyek dengan realitas yang sebenarnya (struktur 

dominasi media). Sementara secara metodologis, paradigma kritis bersifat dialogis 

dan dialektis. Sifat transaksional dari penelitian ini mempersyaratkan sebuah 

dialog antara peneliti dan subyek-subyek yang diteliti. Dialog itu haruslah bersifat 

dialektik untuk mengubah ketidaksadaran dan ketidakmengertian (dalam 

menerima struktur-struktur yang diantarai secara historis sebagai sesuatu yang 

tidak dapat diubah) ke dalam kesadaran yang lebih diinformasikan (melihat 

bagaimana struktur-struktur itu bisa diubah dan melakukan tindakan-tindakan 

yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan itu). 

Pada akhirnya pandangan secara aksiologis, paradigma kritis akan 

menempatkan nilai-nilai, norma-norma, etika, serta pilihan moral yang dimiliki 

dari peneliti secara subyektif sebagai dasar bagi dirinya untuk menempatkan 

kedudukan sebagai transformatif intelektual, yakni, intelektual yang mampu 

mengubah realitas yang ditelitinya. Oleh sebab itu, proyek utama dari paradigma 

kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengkritik adanya fenomena menyimpang terkait struktur 

dominasi media pada independensi wartawan dalam konglomerasi media. 
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1.5.2. State of The Art 

Penelitian tentang media telah cukup banyak dilakukan orang, tetapi belum 

banyak penelitian yang menghubungkan struktur dominasi media kaitannya 

dengan independensi wartawan dalam konglomerasi media. Merujuk pada 

beberapa penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa penelitian yang 

terkait dalam permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini. Akan tetapi 

secara spesifik penelitian-penelitian yang dilakukan memiliki keragaman 

tersendiri dan fokus yang berbeda. Untuk itu saya melakukan penelusuran 

terhadap penelitian-penelitan yang terkait dengan tesis ini, baik melalui jurnal, 

disertasi, tesis, skripsi, maupun laporan penelitian. 

Salah satu penelitian menarik yang dilakukan melalui media adalah studi 

yang dilakukan Zulhasril Nasir tentang perubahan struktur media massa Indonesia 

dari masa Orde Baru ke Orde Reformasi melalui pendekatan ekonomi politik 

media. Berdasarkan  penelitiannya, Nasir menyimpulkan bahwa kebebasan media 

dan faktor modal menjadi penting dalam internalisasi perubahan struktur media. 

Selain itu faktor eksternal ditemukan bahwa kuasa politik, ekonomi dan teknologi 

merupakan faktor yang kuat dalam memengaruhi perubahan struktur media. 

Selain menemukan faktor eksternal dan internal yang sangat memengaruhi 

struktur media, Nasir juga mengungkapkan bahwa struktur dan aktor serta 

interaksi di antara keduanya merupakan faktor penting dalam restrukturisasi. 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa berbagai aspek yang berada di sekitar interaksi 

antara aktor dengan struktur juga menjadi sangat penting. Hasil penelitiannya juga  

menemukan bahwa aspek yang sangat berpengaruh adalah faktor kepemimpinan 

atas proses interaksi di antara aktor-aktor itu (Nasir, 2007: 66-67). 

Sedangkan penelitian Meily Badriati (Jurnal Thesis, Januari-April 2006) 

yang berjudul “Dominasi Pemilik Modal dan Resistensi Pekerja Media: Studi 

Kasus Majalah Berita Mingguan Gatra pada Pasca Orde Baru” menggunakan 

Pemikiran Bourdieu tentang habitus dan kelas yang dilengkapi dengan teori 

strukturasi Giddens untuk melihat dominasi pemilik modal dan resistensi pekerja 

di majalah berita Gatra. Penelitian kualitatif ini menerapkan paradigma kritis 
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menggunakan metode studi kasus dengan single case multi-level analysis ini, 

menganalisis pada level makro, meso dan mikro. 

Sementara, penelitian mengenai kekerasan wartawan dalam bentuk kultural 

pernah dilakukan oleh Muhammad Rofiuddin pada tahun 2011, karyanya berjudul 

“Menelusuri Praktik Pemberian Amplop kepada Wartawan di Semarang”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Dalam tesis tersebut dijelaskan posisi strategis wartawan–bisa menyampaikan 

pesan ke khalayak dan bisa mempengaruhi opini publik–itulah yang selalu 

menjadi incaran banyak orang. Banyak orang maupun instansi yang mendekat ke 

wartawan karena ingin muncul di media massa. Salah satu pendekatannya adalah 

dengan cara memberikan imbalan kepada wartawan. 

Di samping itu, meski sudah tahu bahwa menerima amplop melanggar Kode 

Etik Jurnalistik (KEJ) tapi banyak wartawan yang bebas menerima amplop. 

Kecilnya gaji yang mereka terima menjadi pemicu wartawan menerima amplop. 

Akibatnya, amplop dari narasumber tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran tapi 

justru dianggap sebagai rezeki. Sementara, peran perusahaan media atau 

organisasi profesi dalam mengawasi perilaku wartawannya juga tidak ada 

sehingga praktik pemberian amplop tidak ada yang mengontrol sama sekali. 

Selain beberapa penelitian yang dilakukan dan fokus kajian media untuk 

memahami peran media dalam perubahan sosial, perlu diketahui juga bagaimana 

pengalaman media berkembang, serta dari pemetaan penelitian yang terkait 

dengan tesis ini. Secara metodologis penelitian media yang menggunakan 

pendekatan kualitatif sebagian besar menggunakan metode semiotik dan analisis 

wacana kritis. Sedangkan konsep-konsep Giddens lebih banyak digunakan dalam 

penelitian media, terutama mengenai relasi agen dan struktur. 

Tesis ini mencoba mengisi kekosongan yang belum dilakukan peneliti lain 

yakni menggambarkan struktur dominasi media pada independensi wartawan 

dengan kerangka pemikiran Giddens dalam teori strukturasi. Bagi saya, struktur 

dominasi media merupakan fenomena yang menarik, karena secara tidak langsung 
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dan tidak disadari struktur dominasi media menciptakan realitas terjadinya 

kekerasan simbolik bagi independensi wartawan. Hal ini terlihat dari pemilik 

media makin semena-mena terhadap pekerjanya, sementara publik hanya dilihat 

sebagai pasar. Begitu pula keberadaan pekerja pers juga belum punya posisi tawar 

(bargaining position) terhadap pemilik modal. Dengan demikian, dominasi akan 

menjadi negatif jika diperoleh secara menyimpang. Fenomena ini belum terkover 

dalam konteks penelitian media yang cenderung melihat dari fungsi ideologis saja, 

sedangkan bagi Giddens, sistem nilai dan kategorisasi yang diciptakan dalam 

media adalah adanya unsur timbal balik (dualitas) antara agen dan struktur. 

 

1.5.3. Teori Ekonomi-Politik Media 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori ekonomi-politik media, 

suatu teori yang menempatkan media sebagai bagian yang tidak terpisah dalam 

proses ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Cara pandang seperti ini 

menghindari terjadinya reduksi dan penyederhanaan yang menyempitkan skop 

pembahasan institusi media massa. Sebaliknya, ia menempatkan media dalam 

kerangka teori yang lebih luas. Teori ekonomi-politik media mengemukakan, 

terdapat tergantungan ideologi kepada kekuatan ekonomi dan mengarahkan 

perhatian penelitian pada analisis bandingan terhadap struktur pemilikan dan 

mekanisme kerja kekuatan pasar media. 

Teori ekonomi politik (political economy theory) adalah pendekatan kritik 

sosial yang berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika 

industri media dan konten ideologis media. Dari sudut pandang ini, lembaga 

media dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi dengan hubungan erat kepada 

sistem politik. Konsekuensinya terlihat dalam berkurangnya sumber media yang 

independen, konsentrasi kepada khalayak yang lebih besar, menghindari risiko, 

dan mengurangi penanaman modal pada tugas media yang kurang 

menguntungkan (McQuail, 2011a: 105). 

Menurut Garnham (dalam McQuail, 1994: 63), institusi media harus dinilai 

sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga berkaitan dengan sistem politik. 

Kualitas pengetahuan tentang masyarakat—yang dihasilkan media untuk 
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masyarakat—sebagian besar dapat ditentukan oleh nilai tukar pelbagai ragam isi 

media dalam iklim yang memaksakan perluasan pasar, juga ditentukan oleh 

kepentingan ekonomi pemilik dan penentu kebijakan. 

Vincent Mosco (2009: 66) mengemukakan: ekonomi-politik media telah 

menjadikan media terlibat sama dengan tumpuan yang mereka berikan sebuah 

perhatian dalam strategi ke bidang ekonomi, politik dan sebagian dari bahan 

lainnya. Keterlibatan media bermakna mempertimbangkan sistem komunikasi 

melengkapkan kepada asas ekonomi, politik, sosial dan budaya yang terus-

menerus terjadi dalam masyarakat. Untuk menyempurnakannya dilakukan dengan 

pelbagai cara, seperti, memulai dari sebagian sistem kapitalis, pemusatan modal, 

gaji, buruh, dan lain-lainnya, serta menempatkan media ikut serta menghasilkan 

pedoman kerja dan memproduksi sebagian dari padanya. 

Garnham (2002: 227-228) memberikan pendapat bahwa dalam memecahkan 

masalah ekonomi-politik media, kita seharusnya kembali kepada dasar teori di 

mana peranan kuat idealisme dalam menganalisis budaya dan media massa, yakni 

memakai perspektif sejarah materialisme (historical materialism) Marx. 

Menurutnya, ekonomi adalah hal penentu dalam kapitalisme, karena 

kapitalisme merupakan satu model dan ciri organisasi sosial yang kuat 

dipengaruhi ‘sistem abstrak’ dari pertukaran hubungan. Hubungan utama antara 

yang abstrak (dalam bentuk pertukaran hubungan) dan yang nyata (seperti 

pengalaman perseorangan, perburuhan) ataupun antara bentuk-bentuk fenomena 

(phenomenal forms) dan hubungan nyata (real relations). Hubungan antara yang 

abstrak dan yang nyata itulah yang membentuk organisasi sosial. Dalam satu 

organisasi sosial dimana hubungan sosial tidaklah diabstrakkan ke dalam 

pertukaran hubungan adalah suatu perbedaan teoriti antara yang abstrak dan yang 

nyata. Golding dan Murdock (1973: 205-206; dalam Mosco, 2009: 95) 

mengemukakan bahwa dalam ekonomi-politik media unsur pertama yang 

diperhatikan adalah tentang modal. Modal merupakan titik awal untuk suatu 

ekonomi-politik media, yang secara khas dimaknakan sebagai pengakuan bahwa 

media massa adalah mengedarkan komoditi. 
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Ketika ekonomi-politik memberikan perhatian pada agensi, proses, dan 

praktik sosial, ia cenderung memfokuskan perhatian pada kelas sosial. Terdapat 

alasan baik untuk mempertimbangkan strukturasi kelas menjadi pusat jalan masuk 

untuk menangani kehidupan sosial. Akan tetapi, terdapat dimensi lain pada pada 

strukturasi yang melengkapi dan bertentangan dengan  analisis kelas, yaitu jender, 

ras, dan gerakan sosial yang didasarkan pada persoalan-persoalan publik semacam 

lingkungan yang bersama-sama kelas membentuk banyak dari relasi sosial dari 

komunikasi (Sunarto, 2009:15). 

Kelas sosial adalah kategori dalam arti yang mendefinisikan kategori orang 

yang menempati posisi dalam masyarakat berdasarkan kedudukan ekonomi diukur 

dengan kekayaan atau pendapatan iklan. Dilihat sebagai suatu hubungan, kelas 

sosial mengacu pada hubungan antar orang berdasarkan lokasi mereka dengan 

menghormati proses utama produksi sosial dan reproduksi. Dalam pengertian ini, 

kelas bukanlah posisi yang mematuhi seorang individu atau kelompok, tetapi 

hubungan yang menghubungkan modal dan kelas pekerja, berdasarkan ownership 

dari alat-alat produksi. Menurut pandangan relasional, modal tidak ada tanpa kelas 

pekerja dan sebaliknya. Kelas sosial karena itu diwujudkan dalam hubungan 

pergeseran yang menghubungkan dan memisahkan mereka. Akhirnya, kelas juga, 

seperti Williams (1976: 8) catat, "formasi di mana, untuk alasan historis, 

kesadaran situasi dan organisasi untuk menghadapinya telah dikembangkan." 

Menurut ini, keberadaan melihat kelas sampai-sampai orang yang sadar dan 

bertindak pada posisi kelas mereka. Dari perspektif ini, kelas bukan hanya 

kategori eksternal, atau bahkan hanya sebuah hubungan eksternal. Ini juga 

merupakan seperangkat nilai-nilai yang membentuk identitas (Mosco, 2009: 189). 

 

1.5.3.1. Varian Teori Ekonomi-Politik Perspektif Mosco 

Menurut Vincent Mosco (2009: 50-61), terdapat beberapa varian teori ekonomi-

politik, yaitu: (1) neo-konservatisme (neo-conservatism), (2) kelembagaan 

ekonomi (institutional economic), (3) ekonomi-politik Marxian (Marxian political 

economy), (4) ekonomi-politik femini (feminist political economy), dan (5) 

ekonomi-politik lingkungan (environmental political economy). Penelitian ini 



24 
 

dilakukan menggunakan teori ekonomi-politik Marxian (Marxian political 

economy). Penganut teori ini meyakini bahwa pengaruh Karl Marx bersumber dari 

analisisnya mengenai industri kapitalis terjadi pertentangan antara kaum proletar 

dan borjuis, dimana kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar. 

Borjuis memiliki kekuatan dalam mempengaruhi struktur sosial yang bertujuan 

untuk memberi keuntungan kepada pihak mereka. Intinya, para penganut teori ini 

adalah dengan segala bentuk ketidakadilan. 

Mosco (2009: 26) memusatkan perhatian pada empat ide/gagasan tentang 

ekonomi-politik, yakni karakter utama teori ekonomi-politik media, yakni social 

change and history, the social totality, moral philosophy, dan praxis. Social 

change and history menurujuk pada revolusi kapitalis yang besar. The social 

totality (totalitas sosial) memberi arti bahwa teori ekonomi-politik memiliki 

jangkauan persoalan luas. Moral philosophy menekankan bahwa orientasi tidak 

hanya ditujukan kepada pertanyaan tentang “apa itu”, akan tetapi juga pada “apa 

yang seharusnya”. Sedangkan praxis memandang pengetahuan sebagai produk 

dari interaksi dan dialektika antara teori dan praktik yang terus-menerus. 

Menurut Mosco (2009: 2), pengertian ekonomi-politik bisa dibedakan dalam 

pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit berarti kajian relasi sosial, 

khususnya relasi kekuasaan, yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi 

dan konsumsi sumberdaya termasuk sumberdaya komunikasi. Sedangkan dalam 

pengertian luas, kajian mengenai kontrol dan pertahanan kehidupan sosial, 

terdapat tiga konsep penting dalam kajian ekonomi-politik media, yaitu; 

komodifikasi (commodification); spasialisasi (spatialization); dan strukturasi 

(structuration). 

Pertama, komodifikasi merupakan salah satu konsep kunci (entry concept) 

dalam pendekatan ekonomi-politik. Komodifikasi mendeskripsikan tentang cara 

kapitalisme melancarkan tujuannya dengan mengakumulasi kapital, atau 

menyadari transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. Komoditas dan 

komodifikasi adalah dua hal yang memiliki hubungan objek dan proses, serta 

menjadi salah satu indikator kapitalisme global yang kini tengah terjadi. 

Komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa dari nilai 
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guna menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. Namun 

kedua jenis produk ini tidak dapat diukur seperti halnya barang bergerak dalam 

ukuran-ukuran ekonomi konvensional.  

Kendati demikian, keterukuran tersebut dapat dirasakan secara fisikal. 

Produk media menjadi barang dagangan yang dapat ditukarkan dan bernilai 

ekonomis. Dalam lingkup kelembagaan, pekerja media dilibatkan untuk 

memproduksi dan mendistribusikannya ke konsumen yang beragam. Boleh jadi 

konsumen itu adalah khalayak pembaca media cetak, penonton televisi, pendengar 

radio, bahkan negara sekalipun yang mempunyai kepentingan dengannya. Nilai 

tambahnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana produk media memenuhi 

kebutuhan individual maupun sosial (Mosco, 2009: 129-133). 

Kedua, spasialisasi diartikan sebagai sebuah sistem konsentrasi yang 

memusat. Spasialisasi berkaitan dengan bagaimana subsistem disentralkan 

sehingga apa yang muncul di media adalah dominasi politik media dan kapitalis 

media. Dalam konteks komunikasi atau media massa disebut sebagai proses 

perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan 

usaha media. Spasialisasi diwujudkan ke dalam pertumbuhan (terbatas) untuk 

standar pengukuran perusahaan di bidang media seperti: kepemilikan, aset, 

pendapatan, keuntungan, pekerja serta pembagian hasil di dalamnya. 

Spasialisasi juga berkaitan dengan bentuk lembaga media, apakah berbentuk 

korporasi yang berskala besar atau sebaliknya, apakah berjaringan atau tidak, 

apakah bersifat monopoli atau oligopoli, konglomerasi atau tidak. Ukuran badan 

usaha media ini dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Integrasi horizontal 

artinya bahwa bentuk badan usaha media tersebut merupakan bentuk-bentuk 

konglomerasi, monopoli. Proses spasialisasi yang bersifat integrasi vertikal adalah 

proses integrasi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya yang dilakukan 

dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi, terutama untuk memperoleh 

kontrol dalam produksi media. Spasialisasi ini menciptakan peluang-peluang bagi 

maksimalisasi dan perluasan proses produksi dan distribusi bagi perkembangan 

industri modern terutama regulasi-regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip 

liberal. Lembaga-lembaga ini diatur secara politis untuk menghindari terjadinya 
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kepemilikan yang sangat besar dan menyebabkan terjadinya monopoli produk 

media (Mosco, 2009: 158). 

Ketiga, strukturasi merupakan proses di mana struktur secara bersama-sama 

terbentuk agen manusia. Struktur dibentuk oleh agen pada saat yang bersamaan 

struktur tersebut juga bertindak sebagai medium yang membentuk agen tersebut. 

Hasil dari strukturasi adalah serangkaian relasi sosial dan proses kekuasaan yang 

diorganisasikan di sekitar kelas, jender, ras, gerakan sosial, dan hegemoni yang 

saling berhubungan dan berlawanan satu sama lain (Mosco, 2009: 185). 

 

1.5.3.2. Varian Teori Ekonomi-politik Perspektif Golding dan Murdock 

Sistem komunikasi publik dalam perspektif ekonomi-politik dipahami sebagai 

bagian dari industri budaya secara makro. Keberadaan barang-barang hasil 

industri budaya mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan citra dan 

wacana yang digunakan konsumennya untuk memberikan makna terhadap dunia 

(Golding & Murdock, 1991: 15-32). Lebih lanjut Golding dan Murdock 

menjelaskan bahwa ada dua macam perspektif ekonomi-politik secara makro 

berdasarkan paradigmanya, yaitu; (1) perspektif ekonomi-politik dalam paradigma 

liberal, dan (2) perspektif ekonomi-politik dalam paradigma kritis. 

Perspektif ekonomi-politik dalam paradigma liberal berfokus pada proses 

pertukaran di pasar di mana individu sebagai konsumen memiliki kebebasan 

untuk memilih komoditas-komoditas yang sedang berkompetisi berdasarkan 

manfaat dan kepuasan yang ditawarkan. Bila semakin besar kekuatan pasar dalam 

memainkan perannya, maka semakin besar kebebasan konsumen yang 

menentukan pilihannya. Perspektif ini mekanisme pasar diatur oleh apa yang 

disebut Adam Smith sebagai “tangan tersembunyi” atau “ invisible hand theory.” 

Menurut pandangan liberal, media massa merupakan sebuah produk budaya 

yang harus diberikan kesempatan bebas dan luas untuk dimiliki oleh siapa saja 

dan bebas untuk berkompetisi dalam pasar tersebut. Informasi apa pun sebagai 

komoditas utama diberikan kesempatan untuk berkompetisi secara bebas agar 

memberikan manfaat dan kepuasan maksimal kepada konsumen. 
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Sementara itu, dalam pandangan kritis tidak diabaikan pilihan-pilihan 

produsen maupun konsumen industri budaya, namun itu semua dilihat dalam 

struktur yang lebih luas. Perspektif ekonomi-politik kritis mengikuti ajaran Karl 

Marx untuk memberikan perhatian pada pengorganisasian properti dan produksi 

pada industri budaya dan industri lainnya. Paradigma kritis melihat persoalan 

ekonomi dalam hubungannya dengan kehidupan sosial, politik, dan budaya di 

mana dalam analisisnya menekankan aspek historis dalam kaitannya dengan 

struktur yang lebih luas lagi. Penelitian kritis memberikan penghargaan pada 

adanya nilai-nilai tertentu yang masuk dalam penelitian. Keberadaan nilai ini 

dilihat sebagai sesuatu yang tidak terelakkan dalam membentuk hasil-hasil 

penelitian. Bahkan, apabila memungkinkan akan menyingkirkan nilai-nilai yang 

tidak disetujuinya. Peneliti berperan lebih otoritatif. 

Golding dan Murdock (dalam Barret, 1995: 187), mengajukan mapping 

ekonomi-politik menjadi empat, yakni; (1) pertumbuhan media, (2) perluasan 

jangkauan perusahaan media, (3) komodifikasi, dan (4) perubahan peran negara 

dan intervensi pemerintah. Konsentrasi kontrol dan pengaruh industri media ke 

dalam beberapa perusahaan, karenanya, lebih merupakan akibat tiga proses 

terselubung, yaitu integrasi, diversifikasi dan internasionalisasi. Keduanya 

menjelaskan bahwa terdapat dua macam integrasi, yaitu vertikal dan horizontal. 

Kedua macam integrasi tersebut terjadi melalui proses merger atau take-over. 

Pada sisi lain diversifikasi memungkinkan perusahaan untuk melindungi diri dari 

efek resesi pada bagian tertentu. 

Teori ekonomi-politik media dalam perspektif kritis sangat berguna untuk 

menjelaskan posisi strategis media massa sebagai penentu citra dan realitas dunia. 

Tiga macam area kunci untuk aplikasi teori ekonomi-politik kritis menurut 

Golding dan Murdock (1991: 22-30) adalah sebagai berikut: (1) the production of 

meaning as the exercise of power, (2) the political economy of text, dan (3) the 

political economy of product consumption. 

Sementara itu, studi ekonomi-politik memiliki tiga varian, yakni 

instrumentalis, strukturalis, dan konstruktivis atau strukturasi. Perbedaan satu 

dengan yang lainnya terletak pada ide-ide dasar dalam menganalisis permasalahan 
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pasar dan keterkaitannya dengan lingkungan ekonomi, politik, dan budaya. Bagi 

analisis instrumentalis, media massa dipandang sebagai instrumen dominasi kelas. 

Kelas pemodal menggunakan kekuasaan ekonomi dalam sistem pasar untuk 

memastikan bahwa arus informasi publik berjalan sesuai dengan misi dan tujuan 

mereka, cenderung mengabaikan pengaruh faktor struktural, terlalu menonjolkan 

peran agen sosial atau kelompok tertentu dalam suatu masyarakat (Golding & 

Murdock, 1991; Sudibyo, 2004: 11). 

Sebaliknya, analisis strukturalis cenderung melihat struktur sebagai sesuatu 

yang monolitik, mapan, statis, dan determinan, serta mengabaikan potensi dan 

kapasitas agen sosial untuk memberi respon terhadap kondisi struktural. Ia 

menafikan terjadinya interaksi antara agen sosial serta interaksi timbal-balik 

antara agen dengan struktur. Menurut pandangan ini struktur dianggap sebagai 

entitas yang bersifat solid, permanen dan tidak bisa dipindahkan. 

Di tengah-tengah kontradiksi antara analisis instrumentalis dan strukturalis, 

analisis konstruktivis atau strukturasi memandang struktur sebagai sesuatu yang 

belum sempurna dan bergerak dinamis. Bahwa kehidupan media tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain, budaya, 

politik, individu, dan seterusnya. Dalam pandangan konstruktivis, negara dan 

pemodal tidak selalu menggunakan media sebagai instrumen penundukan 

terhadap kelompok lain. Mereka beroperasi dalam struktur yang bukan hanya 

menyediakan fasilitas namun juga hambatan-hambatan bagi praktik dominasi dan 

hegemoni. Struktur adalah entitas yang secara terus menerus diproduksi dan 

diubah melalui aksi praxis. Dinamika struktur juga dipengaruhi aksi timbal balik 

antara struktur dan agen (Sudibyo, 2004: 12). 

Penelitian ini mendasarkan diri pada perspektif ekonomi-politik kritis media 

pada varian konstruktivis sebagaimana ditawarkan oleh Golding dan Murdock, 

melalui pendefinisian berbeda makna strukturalisme mencoba menutupi 

kelemahan pendekatan instrumentalisme yang sangat menonjolkan subyektivitas 

agen individual dan pendekatan strukturalisme yang sangat menonjolkan 

objektivitas struktur sosial kapitalisme dalam industri media massa. Dalam 

pandangan Golding dan Murdock, relasi antara agen dan struktur bukanlah relasi 
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saling menegasikan satu sama lain, tetapi relasi komplementatif. Agen dan 

struktur terikat dalam relasi dinamis untuk saling menguatkan satu sama lain. 

Bahkan dalam satu pengertian tertentu struktur itu telah melebur dalam diri agen 

menjadi salah satu sumberdaya dan aturan penting yang digunakan agen dalam 

interaksi sosialnya. Golding dan Murdock menggunakan cara berpikir Giddens 

ketika memberikan pengertian baru pada teori ekonomi-politik media dalam 

pendekatan strukturalisme. Strukturalisme ini dipahami oleh mereka dalam 

pengertian strukturasinya Giddens (Sunarto, 2009: 18). 

Pada intinya varian strukturasi melihat adanya interplay atau interaksi timbal 

balik antara struktur dan agen. Struktur, memang membatasi ruang gerak para 

aktor sosial. Namun, bagaimanapun juga struktur adalah konstruksi atau formasi 

dinamis, yang secara konstan direproduksi dan diubah melalui tindakan para aktor 

sosial. Hal itu dimungkinkan oleh posisi struktural para aktor sendiri. Dalam 

varian pemikiran strukturasi, penentuan mana yang lebih dominan, struktur dan 

kultur ataukah agen, ditentukan oleh konteks historis spesifik yang ada. Dominasi 

terhadap media, pekerja media, dan konsumen media, dalam analisis ekonomi-

politik media pun lebih dikaitkan dengan capitalist mode of 

production. Karenanya, analisis kelas memegang peran kunci dalam mengamati 

suatu struktur dominasi. 

 

1.5.4. Teori Strukturasi  

Teori Strukturasi dari Anthony Giddens merupakan teori umum tentang tindakan 

sosial yang mengatakan bahwa tindakan manusia merupakan suatu proses 

produksi dalam pelbagai sistem sosial. Menurut Giddens (1984: 2), “Human 

social activities, like some self-reproducing items in nature, are recursive. That is 

to say, they are not brought into being by social actors but continually recreated 

them by them via the very means whereby they express themselves as actors. In 

and though their activities agents reproduce the conditions that make these 

activies possible.” Hubungan antara pelaku dan struktur bukanlah suatu dualisme 

(sesuatu yang berlawanan). Ia hanya mengandaikan adanya dualitas (perbedaan 

antara keduanya). Dualitas di antara keduanya terletak pada proses dimana 
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‘struktur sosial merupakan hasil dan sekaligus sarana praktik sosial’. Pendeknya, 

“dualitas terjadi pada praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang 

dan waktu yang sama.” 

Teori strukturasi tampaknya berhasil mengatasi distingsi dualisme agen-

struktur menjadi dualitas struktur. Teori strukturasi menunjukkan relasi simetris 

agen-struktur. Dalam pandangan strukturasi, agen-struktur tidak bisa saling 

meniadakan satu sama lain, karena mereka terperangkap dalam relasi 

komplemenatif. Eksistensi agen-struktur dalam praktik sosial melalui produksi 

dan reproduksi sistem sosial. Agen menjadi bagian dari struktur, tetapi struktur 

juga menjadi bagian dari agen. Hal ini dimungkinkan karena struktur mempunyai 

dua perwujudan: sebagai media interaksi dan sebagai hasil interaksi. Sebagai 

media interaksi struktur mewujud dalam bentuk aturan semantik-normatif (rules) 

dan sumberdaya ekonomi-politik (resources). 

Dalam pandangan Giddens, domain dasar dalam kajian ilmu sosial bukanlah 

pengalaman aktor individual ataupun eksistensi dari totalitas masyarakat dalam 

bentuk apapun, melainkan praktik sosial (social practice) yang dilakukan secara 

terus menerus dan berulang-ulang (recursive) yang melampaui ruang (space) dan 

waktu (time). Praktik sosial tersebut mewujud karena ada aktivitas yang dilakukan 

para aktor sosial secara terus menerus dan dilakukan kembali melalui setiap 

sarana ekspresi, diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui praktik sosial, 

para aktor itu yang disebut juga agen, mereproduksi kondisi yang membuat 

praktik sosial tersebut menjadi mungkin dilakukan. 

Agen adalah orang-orang yang konkret dalam “arus kontinu tindakan dan 

peristiwa di dunia.” Sementara struktur adalah “aturan (rules) dan sumberdaya 

(resources) yang terbentuk dan membentuk praktik sosial yang diskursif 

(berulang).” Dualitas struktur dan agen terletak dalam proses di mana struktur 

sejajar dan analog dengan langue (yang mengatasi waktu dan ruang), sedangkan 

praktik sosial analog dengan parole (dalam waktu dan ruang). Berdasar prinsip 

dualitas antara struktur dan pelaku ini, Giddens membangun teori strukturasi. 

Dalam teori strukturasi, ‘struktur’ dianggap sebagai aturan-aturan dan 

sumber-sumberdaya yang secara rekursif diimplikasikan dalam reproduksi sosial; 
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karakteristik sistem sosial terlembaga yang memiliki sifat-sifat struktural dalam 

artian bahwa hubungan-hubungan dimantapkan sepanjang waktu dan di 

sembarang ruang. ‘Struktur’ secara abstrak tidak dikonseptualisasikan sebagai dua 

aspek aturan – unsur normatif dan kode-kode signifikasi. Sedangkan agen, di 

dalam perumusan Giddens, adalah kapasitas untuk membedakan atau dikenal juga 

sebagai kapasitas transformatif (Giddens, 1984: 14). 

Sementara itu, agen sangat berhubungan dengan kekuasaan, bahkan 

merupakan karakteristik yang menentukan, karena hilangnya kapasitas untuk 

membedakan berarti tak punya kekuasaan. Dalam praktik, agen hampir selalu 

mempertahankan beberapa kapasitas transformational —meskipun itu kecil. 

Sedangkan aturan (rules) menjadi sumber pengetahuan bagi agen untuk bisa 

melakukan tindakan sosial dengan benar dan sumberdaya menjadi kekuasaan agen 

untuk melakukan tindakan sosial sesuai kepentingnnya. Rules adalah segala 

proposisi yang mengindikasikan bagaimana sesuatu wajib diikuti, serta ukuran 

untuk sesuatu yang disebut baik atau buruk bagi kelompok.  

Sebagai hasil interaksi struktur mewujud dalam bentuk sistem sosial yaitu 

praktik-praktik sosial sama yang dilakukan berulangkali melewati ruang-waktu 

tertentu (recursive). Giddens menyatakan bahwa struktur merupakan aturan 

(rules) dan sumberdaya (resources) dapat terbentuk dari dan membentuk 

perulangan praktik sosial dipahami sebagai faktor yang tidak hanya bersifat 

membatasi atau mengekang tetapi juga bersifat memberdayakan pelaku. Pada sisi 

lain, pelaku yang merupakan aktor dapat pula mempengaruhi struktur, dalam arti 

tidak harus selalu tunduk kepada struktur. 

Melalui praktik sosial, teori strukturasi tidak menunjukkan pembelaan pada 

salah satu unsur: agen atau struktur. Keduanya dibutuhkan dalam praktik sosial 

untuk memproduksi dan mereproduksi sistem sosial tertentu. Posisi semacam ini 

mampu mengatasi kelemahan kedua pendekatan yang terlalu deterministik pada 

aspek struktural dan individual. Agen-struktur mempunyai kedudukan sama 

dalam proses produksi dan reproduksi sistem sosial. Ini alasan pertama mengapa 

teori srukturasi digunakan. Alasan kedua terkait dengan posisi kekerasan simbolik 

melalui media massa. Kekerasan simbolik sebagai sebuah pesan merupakan hasil 
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interaksi agen media yang terlibat dalam praktik sosial. Munculnya kekerasan 

semacam ini adalah salah satu cara tertentu yang dilakukan agen berkuasa untuk 

mengukuhkan dan mengitimasikan kekuasaanya melalui cara-cara ideologis. 

Dalam pandangan Giddens, struktur dominasi akan menyembunyikan wajah 

dominasinya melalui pemanfaatan sedemikian rupa struktur signifikasi dan 

struktur legitimasi secara ideologis melalui universalisasi kepentingan kelompok, 

perubahan kontradiksi, dan naturalisasi kekinian. Alasan ketiga terkait dengan 

proses perubahan sosial sebagaimana dijanjikan teori strukturasi yang ada di 

mana-mana melalui penggambaran bagaimana struktur diproduksi dan 

direproduksi oleh agen manusia yang bertindak melalui medium dari srruktur 

tersebut (Mosco, 1996; Sunarto, 2009: 25-27). 

Dualitas struktur selalu merupakan dasar utama kesinambungan dalam 

reproduksi sosial dalam ruang-waktu. Pada gilirannya hal ini mensyaratkan 

monitoring refleksi agen-agen dan sebagaimana yang ada dalam duree aktivitas 

sosial sehari-hari. Namun jangkauan pengetahuan manusia itu selalu terbatas. 

Arus suatu tindakan senantiasa menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang 

tidak diinginkan oleh aktor-aktor dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak 

diinginkan itu mungkin membentuk kondisi-kondisi tindakan yang tidak diakui 

dalam suatu umpan balik. Meski sejarah manusia diciptakan oleh aktivitas-

aktivitas yang disengaja, namun ia bukanlah suatu proyek yang diinginkan; 

sejarah manusia diinginkan senantiasa menghindarkan usaha-usaha untuk 

menggiringnya agar tetap berada di jalur kesadaran. Namun usaha-usaha semacam 

itu terus menerus dilakukan manusia, yang bekerja di bawah ancaman dan janji 

bahwa mereka adalah satu-satunya makhluk yang membuat ‘sejarah’nya dengan 

memperhatikan fakta di atas (Giddens, 2011: 33). 

Itulah sebabnya, menjadi manusia artinya menjadi agen yang bertujuan 

(purposive agent). Punya penalaran (rasionalisasi) terhadap setiap aktivitas yang 

dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk menjelaskan secara diskursif 

penalaran tersebut, sebagai argumentasi mengapa aktivitas tertentu dilakukan. 

Tindakan manusia itu terjadi dalam sebuah aliran perilaku yang berkelanjutan 

(duree). Pengawasan refleksif dari tindakan (reflexive monitoring of action) itu 
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tergantung pada rasionalisasi tindakan (rationalization of action) yang diberikan. 

Rasionalisasi ini dipahami sebagai sebuah proses, bukannya sebuah keadaan yang 

secara inheren melekat pada kompentensi agen.  

Konsep dualitas struktur yang sifatnya mendasar bagi teori strukturasi, 

terlibat dalam pengertian-pengertian kondisi dan konsekuensi. Dalam beberapa 

segi, semua interaksi sosial diekspresikan melalui kontekstualitas keberadaan 

wujud lahir. Selama bergerak dari analisis perilaku strategi ke pengenalan dualitas 

struktur, kita harus ‘menerobos’ ruang dan waktu. Yakni, kita harus berusaha 

melihat bagaimana praktik-praktik yang diikuti dalam kisaran tertentu konteks 

dapat disisipkan dalam jangkauan lebih luas waktu-ruang. Singkatnya, kita harus 

berusaha menemukan hubungannya dengan praktik-praktik yang terlembagakan. 

Hubungan antara ruang dan waktu bersifat kodrati dan menyangkut makna 

serta hakikat tindakan itu sendiri, karena pelaku dan tindakan tidak dapat 

dipisahkan. Selain itu, setiap tatanan masyarakat selalu dikaitkan dengan peran 

sosial dan fungsi (function). Menurut Giddens, sistem sosial tidak mempunyai 

kebutuhan apapun terhadap pelaku. Yang mempunyai kebutuhan adalah para 

pelaku itu sendiri, karena pelaku adalah peran sosial. Penjelasan Giddens tentang 

waktu dan ruang maujud dalam teori strukturasi, bukan strukturalisme. Strukturasi 

berarti kelangsungan suatu proses hubungan antara pelaku tindakan dan struktur. 

Interaksi struktur sosial dan manusia dipecah ke dalam tiga dimensi (semata-

mata untuk kepentingan analisa) dan karakter yang berulang dari dimensi ini 

digambarkan oleh hubungan modalitas. Jadi, ketika para aktor manusia 

berkomunikasi, mereka menggunakan skema interpretatif untuk membantu 

memahami interaksi; pada waktu yang sama, interaksi itu mereproduksi dan 

memodifikasi skema interpretatif yang ditempelkan pada struktur sosial sebagai 

makna atau signifikasi. Begitu juga dengan fasilitas untuk mengalokasikan 

sumberdaya ditetapkan dalam pemanfaatan kekuasaan, yang menghasilkan dan 

mereproduksi struktur dominasi sosial, dan kode moral (norma-norma) membantu 

menentukan apa yang bisa dihukum dalam interaksi manusia, yang secara 

iterative (berulang) menghasilkan struktur legitimasi. 
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Bagan 1.1 

Dimensi-dimensi Dualitas Struktur (Giddens, 2011: 36) 

 Struktur  Signifikasi   Dominasi  Legitimasi 

 

 Modalitas     Skema  Fasilitas    Norma 
   Interpretatif  
 

 

 Interaksi Komunikasi  Kekuasaan     Sanksi 

 

Dua gejala independen struktur dan agen dikonseptualisasi kembali oleh 

Giddens sebagai ‘dualitas’ – dua konsep yang tergantung satu sama lain dan 

secara berulang berhubungan. Saling berhubungan tersebut tampak pada 

pengertian bahwa struktur adalah: ‘Properti’ struktural sistem sosial yang 

merupakan medium dan hasil praktik yang mereka organisir secara berulang 

sepanjang waktu dan ruang (Giddens, 2011: 39).  

 

Tabel 1.1  

Struktur dalam Praktik Sosial 

Struktur Domain Teoretis Tatanan Institusional 

Signifikasi Teori Pengkodean Tatanan simbolis/mode wacana 

Dominasi Teori otoritasi sumberdaya 

Teori alokasi sumberdaya 

Institusi politik 

Institusi ekonomi 

Legitimasi Teori regulasi normative Institusi legal 

 

Dalam bentuk-bentuk institusi, Giddens mengelompokkan struktur dalam 

tiga kelompok, pertama, struktur signifikasi (signification), yaitu struktur yang 

berhubungan dengan pengelompokan dalam simbol, pemaknaan dan wacana. 

Kedua, struktur penguasaan (domination), yaitu struktur mencakup penguasaan 

orang dalam pengertian penguasaan politik dan ekonomi. Ketiga, struktur 



35 
 

legitimasi (legitimation), yaitu struktur yang berkaitan dengan peraturan normatif 

yang terdapat dalam tata hukum (Giddens, 2011: 39). 

Dari kasus ideologi tersebut kita bisa melihat bahwa struktur signifikasi 

hanya bisa dipisahkan secara analitis dari dominasi dan legitimasi. Dominasi 

tergantung pada mobilisasi dua jenis sumberdaya yang dapat dibedakan. 

Sumberdaya alokatif mengacu pada kemampuan-kemampuan - atau lebih tepatnya 

pada bentuk-bentuk kapasitas transformatif – yang memberikan komando atas 

barang-barang, obyek-obyek atau fenomena material (struktur yang menyangkut 

penguasaan barang-barang material/ekonomi). Sumberdaya otoritatif mengacu 

pada jenis-jenis kapasitas transformatif yang menghasilkan perintah atas orang-

orang atau aktor-aktor (struktur yang menyangkut penguasaan atas orang/politik). 

Klasifikasi tatanan institusional yang ditawarkan tersebut tergantung pada 

penolakan apa yang kadang-kadang telah disebut konsep-konsep ’substantivis’ 

institusi ’ekonomi’, ’politik’ dan institusi-institusi lain (Giddens, 2011: 41).  

Teori strukturasi menunjukkan bahwa agen manusia secara kontinyu 

mereproduksi struktur sosial – artinya individu dapat melakukan perubahan atas 

struktur sosial. Dualitas antara struktur dan pelaku berlangsung, sebagai contoh 

pengertian struktur sebagai sarana praktik sosial. Dalam perusahaan, tindakan 

tidak membuka komputer milik kayawan lain, menjaga kebersihan diri dan tempat 

kerja mengandaikan struktur penandaan tertentu, misalnya norma yang terdapat 

pada sebuah perusahaan tersebut yang menjadi praktik tindakan saling 

menghormati antarkaryawan tersebut. Demikian pula penguasaan dan penggunaan 

aset finansial (ekonomi) atau pengontrolan majikan atas para buruh (politik) 

mengandaikan skemata dominasi. Pola yang sama juga berlaku ketika manajer 

memberi hukuman bagi karyawan yang melakukan kesalahan, pemberian sanksi 

ini merupakan struktur legitimasi. 

Tetapi struktur tidak serta merta menjadi struktur tanpa didahului 

perulangan praktik sosial, misalnya dalam sebuah perusahaan, pembakuan 

peraturan perusahaan sebagai struktur signifikasi hanya terbentuk melalui 

perulangan berbagai informasi mengenai wacana peraturan perusahaan tersebut. 

Peraturan perusahaan sebagai struktur dominasi semakin baku hanya terbentuk 
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karena perulangan berbagai praktik penguasaan yang terjadi dalam wadah-wadah 

tunggal tertentu misalnya adanya divisi kepatuhan yang bertugas mengecek 

penerapan peraturan perusahaan. Dan struktur legitimasi peraturan perusahaan 

menjadi semakin kokoh, misalnya melalui keterulangan penerapan sanksi 

terhadap para karyawan yang sering terlambat masuk kantor. 

Namun sebagaimana nampak dalam skema diatas, dualitas antara struktur 

dan tindakan selalu melibatkan sarana-antara. Dalam contoh di atas, peraturan 

perusahaan mengandaikan ’bingkai-interpretasi’ mengenai peraturan perusahaan, 

yaitu peraturan perusahaan merupakan tata aturan dari perusahaan yang harus 

dipatuhi oleh seluruh karyawan. Dalam dualitas antara struktur dominasi dan 

praktik penguasaan, yaitu divisi kepatuhan memiliki fasilitas untuk memanggil 

karyawan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. 

Mengenai dualitas legitimasi dan sanksi, peraturan perusahaan bisa menjadi dasar 

untuk menegur atau memecat karyawan yang telah menyalahi peraturan tersebut. 

Sementara itu, kekuasaan melibatkan eksploitasi sumberdaya. Sumberdaya 

(yang dipusatkan oleh signifikasi dan legitimasi) merupakan perangkat sistem 

sosial yang terstruktur, digunakan, dan direproduksi oleh agen yang mampu 

memahami selama interaksi (Giddens, 1984: 15). Sumberdaya (resources), adalah 

semua sifat personal yang relevan, kemampuan, pengetahuan, dan kepemilikan 

yang dibawa seseorang dalam berinteraksi. Sebagai sesuatu yang langka, 

sumberdaya tidak didistribusikan secara sama dalam masyarakat. Ini, adalah 

media di mana kapasitas transformatif diberlakukan sebagai kekuatan dalam 

interaksi sosial yang bersifat rutin, tapi pada saat yang sama adalah elemen 

struktural dari sistem sosial dalam interaksi sosial. 

Ini, yang menghubungkan dualitas struktur dalam komunikasi makna dan 

sanksi normatif : resources bukan sekadar elemen tambahan tapi juga berarti dan 

normatif dari interaksi yang teraktualisasikan. Kekuasaan (power) bukanlah 

sumberdaya itu sendiri. Tindakan memiliki konsekuensi yang diharapkan dan 

tidak diharapkan. Dengan demikian, agen memiliki kekuasaan-yang 

dioperasionalkan melalui kapasitas transformatif atas sumberdaya (otoritatif dan 

alokatif) yang dipusatkan oleh struktur signifikasi dan legitimasi. Sumberdaya 
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yang merupakan properti sistem sosial yang terstruktur itu digunakan dan 

direproduksi oleh agen yang dapat dipahami melalui tiga tingkat kesadarannya 

(model stratifikasi) sebagai bentuk pengawasan reflektif sang agen. 

Struktur dominasi yang terjadi dalam interaksi kekuasaan (power) dengan 

modalitas sumberdaya alokatif dan otoritatif melihat kekuasaan tidak harus 

dihubungkan dengan konflik kepentingan yang bersifat opresif, tetapi merupakan 

kapasitas untuk memperoleh hasil (the capacity to achieve outcomes), terlepas 

dari kaitannya dengan persoalan kepentingan tersebut. Kekuasaan ini 

dibangkitkan di dalam dan melalui reproduksi struktur dominasi dengan 

sumberdaya alokatif dan otoritatif tersebut. 

 

Bagan 1.2  

Tipologi Institusi-institusi 

Jenis Institusi  
 
 
Diproduksi dan 
direproduksi oleh 
 
 
Diproduksi dan 
direproduksi oleh 
 
 
Diproduksi dan 
direproduksi oleh 
 
 
Diproduksi dan 
direproduksi oleh 

Tatanan Urutan atau Penekanan pada 
Aturan & Sumberdaya 

Tatanan simbolik 
atau mode-mode 
wacana, dan pola-
pola komunikasi  

Penggunaan aturan interpretif 
(signifikasi) bersama dengan aturan 
normatif (legitimasi) dan sumberdaya 
alokatif dan otoritatif (dominasi) 

 

Institusi politik 

Penggunaan sumberdaya otoritatif 
(dominasi) bersama dengan aturan 
interpretatif (signifikasi) dan aturan 
normatif (legitimasi) 

 

Institusi ekonomi 

Penggunaan sumberdaya alokatif 
(dominasi) bersama dengan aturan 
interpretatif (signifikasi) dan aturan 
normatif (legitimasi)  

 

Institusi legal 

Penggunaan aturan normatif 
(legitimasi) bersama dengan 
sumberdaya otoritatif dan alokatif 
(dominasi) dan aturan interpretatif 
(signifikasi) 

Keterangan: Dikutip dari Turner (1991: 527), dalam Sunarto (2009: 25) 

 

Giddens menggunakan frase yang oleh Turner (1991) dinilai samar-samar 

atau tidak jelas, seperti “diendapkan secara mendalam melewati ruang dan waktu 

di masyarakat” untuk mengekspresikan gagasan bahwa ketika aturan dan 
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sumberdaya direproduksi dalam periode waktu yang panjang dan dalam wilayah 

ruang yang eksplisit, kemudian institusi-institusi dapat dikatakan hadir dalam 

sebuah masyarakat. Giddens menawarkan sebuah tipologi dari institusi-institusi 

yang berhubungan dengan bobot dan kombinasi dari aturan-aturan dan sumber-

sumberdaya yang diimplikasikan dalam interaksi.  

Jika signifikasi (aturan interpretif) primer, diikuti dengan patuh, oleh 

dominasi (sumberdaya alokatif dan otoritatif) dan kemudian legitimasi (aturan 

normatif), hadir sebuah “tatanan simbolik”. Jika dominasi otoritatif, signifikasi 

dan legitimasi dikombinasikan dengan sukses, terjadi institusionalisasi politik. 

Jika dominasi alokatif, signifikasi, dan legitimasi tersusun akan muncul 

institusionalisasi ekonomi. Dan jika legitimasi, dominasi dan signifikasi ditata 

berurutan akan terjadi institusionalisasi hukum (Sunarto, 2009: 24).  

Bila dipahami sebagai aturan-aturan dan sumber-sumberdaya, struktur 

secara rekursif diimplikasikan dalam reproduksi sistem sosial dan seluruhnya 

bersifat sangat mendasar bagi teori strukturasi. Bila dipakai dengan cara agak 

longgar, struktur bisa dikatakan mengacu pada sifat-sifat terlembaga (sifat-sifat 

struktural) masyarakat. Sedangkan identifikasi prinsip-prinsip struktural dan 

keterkaitannya dalam sistem-sistem kemasyarakatan, menggambarkan tataran 

paling luas dalam analisis institusional. Maksudnya, analisis prinsip-prinsip 

struktural mengacu pada mode-mode diferensiasi dan artikulasi institusi-institusi 

lintas jangkauan ‘paling dalam’ atas ruang-waktu. Kajian tentang perangkat 

struktural, atau struktur, melibatkan pemisahan ‘kumpulan’ yang berbeda 

hubungan transformasi/mediasi yang tersirat dalam penandaan prinsip-prinsip 

struktural. Perangkat struktural terbentuk oleh daya saling tukar (mutual 

convertibility) kaidah dan sumberdaya yang terlibat dalam reproduksi sosial. 

Struktur secara analitis bisa dibedakan dalam masing-masing dari tiga dimensi; 

yakni strukturasi, signifikasi, legitimasi dan dominasi, atau pada semuanya 

(Giddens, 2011: 230-231). 

Sedangkan analisis transfer dari aktivitas yang disituasikan pada diri aktor 

yang ditempatkan secara strategis berarti mengkaji; hubungan antara regionalisasi 

konteks tindakan dan bentuk-bentuk lebih luas regionalisasi, ketersematan 
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aktivitas-aktivitasnya dalam waktu—seberapa jauh mereka mereproduksi praktik-

praktik atau aspek-aspek praktik yang sudah lama mapan, dan mode-mode 

perentangan ruang-waktu yang menghubungkan aktivitas-aktivitas dengan 

hubungan-hubungan yang terkait dengan ciri-ciri totalitas masyarakat atau dengan 

sistem antarkemasyarakatan (Giddens, 2011: 371-372). 

Berbagai ragam pendapat mengarah pada dualisme aktor dan struktur sosial 

yang mempengaruhi terbentuknya struktur sosial. Terhadap dualisme tersebut, 

Giddens berpendapat bahwa pembentukan struktur sosial tidak hanya dipahami 

sebagai pembatas dan pengatur bagi aktor sosial, tetapi memungkinkan menjadi 

medium (sarana) bagi aktor untuk berinteraksi. Struktur sosial disusun melalui 

tindakan aktor dan pada saat yang sama tindakan juga mewujud di dalam struktur. 

Giddens menyelesaikan perdebatan teoretik tersebut dengan berpegang pada 

asumsi bahwa tindakan manusia disebabkan oleh dorongan eksternal. Menurut 

Giddens, struktur bukan bersifat eksternal bagi individu melainkan lebih bersifat 

internal. Oleh sebab itu, Giddens memahami struktur tidak hanya sebagai 

kekangan (constraint) namun sebagai sesuatu yang sekaligus mengekang 

(constraining) dan memungkinkan (enabling). Selain itu, struktur adalah medium 

dan sekaligus hasil (outcome) dari tindakan-tindakan agen yang diorganisasikan 

secara berulang (recursively). 

Maka properti-properti struktural dari suatu sistem sosial sebenarnya tidak 

berada di luar tindakan, namun sangat terkait dalam produksi dan reproduksi 

tindakan-tindakan tersebut. Struktur dan agency (dengan tindakan-tindakannya) 

tidak bisa dipahami secara terpisah. Pada tingkatan dasar, misalnya, orang 

menciptakan masyarakat, namun pada saat yang sama orang juga dikungkung dan 

dibatasi (constrained) oleh masyarakat. Struktur diciptakan, dipertahankan, dan 

diubah melalui tindakan-tindakan agen. Sedangkan tindakan-tindakan itu sendiri 

diberi bentuk yang bermakna (meaningful form) hanya melalui kerangka struktur. 

Jalur kausalitas ini berlangsung ke dua arah timbal-balik, sehingga tidak 

memungkinkan bagi kita untuk menentukan apa yang mengubah apa. Struktur 

dengan demikian memiliki sifat membatasi (constraining) sekaligus membuka 

kemungkinan (enabling) bagi tindakan agen. 
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Giddens tidak mempertentangkan siapa yang paling dominan dan determinan 

dalam pembentukan struktur masyarakat. Sebaliknya, Giddens menempatkan 

aktor dan struktur dalam rentang ruang dan waktu yang saling berkontribusi dalam 

dinamika sosial yang terus bekerja. Oleh sebab itu, menurut Giddens, produksi 

dan reproduksi praktik sosial dalam masyarakat harus dipahami sebagai 

pergelaran keahlian anggotanya, bukan hanya serangkaian proses yang mekanis. 

Bagi Giddens (1995: 234), dunia sosial terbentuk dan diproduksi melalui dan di 

dalam aktivitas manusia. Berdasarkan itu, Giddens mulai memperkenalkan 

konsepsi tentang agensi, yaitu individu sebagai aktor sosial yang memungkinkan 

dirinya selalu merefleksikan struktur sosial melalui praktik-praktik sosial yang 

melibatkannya. 

Menurut Giddens, manusia sebagai agen sosial memiliki keterarahan dan 

memiliki tujuan dalam setiap perilakunya sehari-hari. Oleh Giddens, hal ini 

disebut dengan monitoring refleksif dan rasionalisasi. Perilaku manusia itu 

merupakan proses, bukan hasil atau akibat dari motivasi awalnya yang dapat 

berupa dorongan tidak sadar. Atas dasar pemikiran tersebut, menurut Giddens, 

menjadi manusia adalah menjadi ‘agen’ bagi terbentuknya segala macam 

perbedaan, memiliki kapasitas untuk mencampuri, mempengaruhi, dan 

membentuk seluruh peristiwa sosial yang terjadi di dunia. Di saat yang sama 

sebagai agen, setiap manusia memiliki apa yang disebut Giddens sebagai 

knowledge ability untuk melindungi seluruh otonomi tindakannya (Giddens, 1982: 

212). Dalam kerangka dasar ini struktur harus dipahami sebagai sebuah property 

yang dimiliki sebuah sistem sosial, bukan suatu situasi atau kondisi dari perilaku 

atau aktivitas manusia sebagai subyek sosial. Berdasarkan asumsi knowledge 

ability aktor sosial tersebut, Giddens berpendapat bahwa aktor memahami 

tindakan mereka dan dapat membentuk struktur sosial. Bagi Giddens, refleksi 

sosial ini sangat penting bagi manusia untuk bisa menghidupi peradabannya 

dengan penuh kesadaran. 

Pokok utama memahami teori agensi dan strukturasi Giddens adalah praktik 

sosial dalam konteks bentang ruang dan waktu tertentu. Praktik berulang-ulang 

agen dalam satu masa dan tempat tertentu ini yang melahirkan struktur sosial. 
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Dengan demikian posisi struktur bukan hal yang menentukan tindakan individu, 

tapi merupakan hasil dari tindakan individu tersebut secara berulang-ulang. Sebab, 

struktur bukan penguasa atas tindakan individu. Struktur sosial tidak akan terjadi 

apabila agen juga tidak melakukan praktik sosialnya. Karena itu sistem sosial 

didefinisikan Giddens sebagai praktik sosial atau hubungan yang direproduksi 

antara aktor dan kolektivitas yang diorganisir dalam lintas ruang dan waktu. 

Inti dari teori strukturasi adalah konsep tentang struktur, sistem dan dualitas 

itu sendiri (Giddens, 1984: 16). Dalam teori strukturasi yang digagas Giddens, 

agen atau aktor memiliki tiga tingkatan kesadaran: Pertama, motif atau kognisi 

tidak sadar (unconscious motives/cognition). Motif lebih merujuk ke potensial 

bagi tindakan, daripada cara (mode) tindakan itu dilakukan oleh si agen. Motif 

hanya memiliki kaitan langsung dengan tindakan dalam situasi yang tidak biasa, 

yang menyimpang dari rutinitas. Sebagian besar dari tindakan-tindakan agen 

sehari-hari tidaklah secara langsung dilandaskan pada motivasi tertentu. 

Kedua, kesadaran diskursif (discursive consciousness) yaitu apa yang 

mampu dikatakan atau diberi ekspresi verbal oleh para aktor, tentang kondisi-

kondisi sosial, khususnya tentang kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. 

Kesadaran diskursif adalah suatu kemawasdirian (awareness) yang memiliki 

bentuk diskursif. Kesadaran diskursif menyangkut kemampuan memberikan 

alasan mengapa suatu tindakan perlu dilakukan kembali atau mungkin dilakukan 

ulang. Dalam hal ini, agen memiliki kemampuan merasionalisasi dan 

mengomunikasikan tindakannya secara diskursif  (Giddens, 1984: 45). 

Ketiga, kesadaran praktis (practical consciousness), yaitu apa yang aktor 

ketahui (percayai) tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya kondisi-kondisi dari 

tindakannya sendiri. Kesadaran praktis terkait dengan stok pengetahuan yang 

secara implisit digunakan oleh agen dalam bertindak maupun mengartikan 

tindakan yang lain, di mana pelaku tidak memiliki kemampuan untuk mengartikan 

rasionalisasinya secara diskursif. Knowledgeabilitas dalam kesadaran praktis 

dapat diartikan dengan pengertian sehari-hari sebagai kebiasaan atau rutinitas 

sehari-hari yang tidak dipertanyakan lagi (Giddens, 1982: 31). 
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Giddens memberikan pembedaan antara struktur dan sistem sosial. Sistem 

sosial merupakan praktik-praktik sosial berupa relasi diantara aktor atau kelompok 

aktor yang diproduksi sepanjang waktu dan tempat. Dengan demikian, suatu 

sistem sosial dibentuk dari berbagai praktik yang disituasikan. Sementara struktur 

hanya memiliki eksistensi virtual yang menjadi momen keberulangan ketika 

produksi dan reproduksi sistem sosial terjadi (Giddens, 1981: 26). Strukturasi 

merujuk pada kondisi-kondisi yang dibangun dalam kontinuitas struktur, 

karenanya membentuk suatu sistem sosial. Melalui kesadaran praktis pelaku, 

struktur dapat membatasi pelaku dengan cara memaksa untuk melakukan 

rutinisasi tindakan (sebagai kebiasaan sehari-hari). Sebaliknya dengan kesadaran 

diskursif yang dimilikinya, pelaku berupaya merubah struktur melalui praktik 

sosial baru dengan melakukan de-rutinisasi tindakan. 

Oleh karena itu, Anthony Giddens mengenalkan konsep strukturasi untuk 

menjelaskan bahwa agen dan struktur bukanlah dua fenomena yang independen, 

melainkan merepresentasikan dualitas. Struktur dari sistem sosial adalah medium 

dan pada saat yang sama juga merupakan hasil dari tindakan. Produksi dari 

tindakan dilihat sebagai reproduksi konteks dari proses kehidupan sosial. Namun 

demikian, aktor juga bisa kehilangan kontrol terhadap sistem sosial yang 

terstruktur (Ritzer, 1998: 489). Teori strukturasi Giddens menekankan diri pada 

konsep refleksifitas yakni kemampuan interpretif umum yang memungkinkan 

manusia memberikan makna terhadap transaksi yang mereka lakukan dengan 

orang lain. Refleksitas tidak dipahami sebagai self consciousness tapi sebagai 

karakter yang termonitor dalam arus kehidupan sosial yang terus berjalan. 

 

1.5.5. Konglomerasi Media dan Kebebasan Pers 

Melihat perkembangan di negara lain, fenomena pemusatan kepemilikan media 

Indonesia di tangan beberapa konglomerat media merupakan fakta yang tak 

terelakkan, sebagai tahap lanjutan setelah pers menjadi industri. Dari sisi bisnis, 

motif konglomerasi media tidak terlalu sulit dibaca. Pemusatan kepemilikan sama 

artinya dengan berkurangnya pesaing, meningkatnya efisiensi, akumulasi 

keuntungan, dan akumulasi modal. Dari sisi hitung-hitungan ekonomi semata, 
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keuntungan pemusatan kepemilikan dan integrasi media tak diragukan lagi. 

Namun, dampak negatif yang ditimbulkannya juga tak sedikit.  

Konsentrasi kepemilikan media berarti perusahaan memiliki lebih sedikit 

media. Pada saat yang sama konsentrasi kepemilikan telah terjadi, konglomerasi 

berlangsung. Artinya, perusahaan media telah menjadi bagian dari perusahaan 

yang jauh lebih besar, yang memiliki koleksi perusahaan lain yang mungkin 

beroperasi di wilayah bisnis yang sangat beragam (Croteau & Hoynes, 2000: 38). 

Konglomerasi media yang menunjukkan kian berkuasanya kepentingan modal 

ketimbang idealisme media memancing kerisauan pada sebagian kalangan 

wartawan. Berkaca dari pengalaman media massa di negara Amerika Serikat, 

konglomerasi menjadi ancaman yang sangat serius bagi independensi ruang 

redaksi dan keanekaragaman pandangan yang menjadi ciri utama demokrasi. 

Selain itu, efek pemusatan kepemilikan media adalah pemilik media lebih 

mencari keuntungan daripada mementingkan kualitas. Menurut Baker, C. Edwin 

dalam Media Concetration and Democracy: Why Ownership, mengatakan, 

“….dispersion creates democratic or political safeguards and gets media into the 

hands of owners more likely to favor quality over profits.” Penyebaran 

kepemilikan media dapat membuat perlindungan demokratis atau politik dan 

menempatkan pemilik media lebih mungkin untuk mendukung kualitas daripada 

keuntungan (Rianto, dkk, 2012: 13). 

Sementara itu, perkembangan konglomerasi dalam kepemilikan media 

massa di Indonesia belakangan ini sudah sampai pada tahap mengancam 

independensi pers. Mereka bahkan mampu mencengkeram media massa yang 

sebenarnya selama ini bersikap independen. Kepemilikan berbagai macam 

perusahaan media massa, baik cetak, online, maupun elektronik, oleh satu 

konglomerat tertentu diyakini membatasi hak publik dalam memperoleh 

keberagaman informasi, pemberitaan, dan pandangan, yang sangat diperlukan 

dalam konteks berdemokrasi. 

Pemilik media yang terus-menerus mencari keuntungan akan berfokus pada 

profit semata, dan membatasi investasinya dalam menciptakan berita dan juga 

konten budaya yang dinginkan dan diperlukan masyarakat. Dalam hal ini, Baker 
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menyatakan bahwa penyebab utama disfungsi media mencerminkan insentif pasar 

untuk fokus maksimal pada keuntungan bukan pada kualitas dan media yang 

orang nilai. Konglomerat media seperti pola-pola kepemilikan lainnya, 

menunjukkan perilaku disfungsi kolektif memaksimalkan keuntungan. Jadi, 

keragaman media, baik pemasok media maupun konten, dapat terancam dengan 

pemilik media yang mencari keuntungan dan bukannya mengutamakan 

kepentingan yang dibutuhkan masyarakat (Rianto, dkk, 2012: 13). 

Di era globalisasi, yang ditandai dengan semakin terbukanya pasar nasional 

suatu negara terhadap produk barang dan jasa asing, telah menghadirkan pasar 

konsumen berskala global pula. Hadirnya pasar konsumen baru memicu para 

konglomerat media untuk meluaskan jaringan operasi dalam skala global. Pasar 

global yang muncul memiliki kecenderungan oligopolistik. Hal ini terlihat dari 

kepemilikan media global hanya dimiliki oleh segelintir perusahaan besar saja.  

Studi yang dilakukan Ben Bagdikian atas dominasi kepemilikan 

menunjukkan kecenderungan konsentrasi kepemilikan media di Amerika Serikat 

dari sekitar 50 perusahaan yang mendominasi industri komunikasi massa pada 

tahun 1980 menjadi hanya 10 perusahaan nasional dan internasional pada tahun 

1996 (McChesney, 1998: 21). Kecenderungan kepemilikan media yang makin 

terkonsentrasi di tangan sebagian kecil perusahaan besar ini masih akan terus 

berlangsung seiring dengan terus berlangsungnya merger dan akuisisi. 

Satu konsekuensi nyata konsentrasi kepemilikan media adalah munculnya 

korporasi global, luas dan secara massif dalam banyak wilayah media, 

komunikasi, dan informasi yang berbeda. Kondisi ini terjadi di Time Warner, 

Bertelsman, News Corporation, Walt Disney, Sony, Google, Microsoft, General 

Electric, dan Viacom, dalam payung perusahaan yang sama (Mosco, 2009: 161). 

Korporasi media seperti Disney adalah salah satu bagian dari konglomerasi  

di Amerika Serikat, selain bergerak di dalam industri perfilman juga bergerak di 

dalam industri musik, merchandising, televisi, video, penerbitan buku, 

multimedia, majalah, olahraga, theme park, dan lain-lain (Croteau dan Hoynes, 

2000: 36).  Maka tak heran jika pemutaran film produksi Disney selalu dibarengi 

dengan promosi besar-besaran melalui berbagai media massa dan diikuti dengan 
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pembuatan merchandise dan soundtrack film yang bersangkutan. Tentu saja 

sinergi dari berbagai perusahaan di bawah korporasi Disney ini dapat 

mendatangkan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan hanya 

memproduksi film saja. Kenyataan yang lebih penting pada masa ini ialah, 

manakala bentuk-bentuk modal perusahaan media telah menjadi satu kelompok 

bisnis industri komunikasi yang berpadu dalam satu mata rantai sektor-sektor 

kunci ekonomi melalui kepemilikan bersama, joint venture atau konglomerasi. 

Murdock (1997: 312) membagi tiga bidang konglomerasi: konglomerasi industri, 

konglomerasi jasa dan konglomerasi komunikasi. 

Murdock memberi contoh, kedudukan media dalam konglomerat industri 

besar di Italy. Perusahaan Fiat mengontrol dua surat kabar La Stampa dan 

Corriere della Sera di bawah manajemen sindikat penerbit Rizzoli. Kelompok 

terbesar lainnya Faruzzi-Montedison (perusahaan makanan dan kimia) mengontrol 

Il Messagiro dan Italia Oggie di Milan di bawah manajemen sindikat penerbit 

Carlo de Benedetti’s. Bukan rahasia lagi sindikat ini juga menguasai penerbit 

kedua terbesar di Italy, Editore Madadori, sebuah perusahaan yang menguasai 

50% saham surat kabar terbesar La Replubica. Adalah dianggarkan 70% pers Italy 

dikontrol atau dipengaruhi secara signifikan oleh tiga kelompok tersebut di atas 

dengan dukungan perusahaan industri, sehingga tumbuh gambaran di sana bahwa 

“pers tidak lagi ditulis wartawannya, tetapi oleh orang-orang yang bersaing 

dengan masing-masing mempunyai minat khusus.” Sementara itu, konglomerat 

media dunia yang ada sekarang ini adalah: Rupert Murdoch’ News International, 

Maxwell Communication Corporation, dan Bertelsmann (Nasir, 2007: 65-66). 

Tentu, beratnya persaingan dan tekanan untuk mendapatkan laba memaksa 

perusahaan untuk mengambil langkah-langkah monopolistik seperti merger dan 

akuisisi agar dapat bertahan (Hariyani, Serfianto, dan Yusticia, 2011: 5). 

Langkah-langkah ini hanya mungkin dilakukan jika peraturan-peraturan ketat 

yang mengatur keberadaan suatu media dilonggarkan atau bahkan dihapuskan. 

Sebab, ketergantungan manusia modern pada keberadaan media massa dan sarana 

komunikasi untuk memperoleh dari dunia di luar kehidupannya sangat tinggi.  
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Karena itu, ketergantungan ini merupakan suatu yang wajar karena manusia 

memang bergantung kepada teknologi yang ia ciptakan untuk dapat bertahan 

hidup di dunia. Namun hal ini akan menjadi tidak wajar jika ketergantungan 

manusia pada media massa dan sarana komunikasi menjadikan manusia buta dan 

tidak kritis terhadap muatan informasi yang dibawanya. Ketergantungan manusia 

pada media massa dan sikap manusia yang kurang kritis terhadapnya inilah yang 

seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengejar kepentingannya. 

Memang kecenderungan media massa saat ini adalah tingkat ketergantungan 

yang tinggi pada pemasukan dari iklan. Ditambah lagi persaingan yang sangat 

ketat, media massa saat ini tidak dapat hidup dengan hanya mengandalkan 

sirkulasi dan mau tidak mau harus berkompromi dengan pemasang iklan agar 

dapat bertahan hidup. Maka tak jarang kita temui media massa, baik cetak 

maupun elektronik, yang isinya lebih banyak iklan daripada berita. Di sini maka 

hukum ekonomi bisnis bertemu, di mana media massa yang bergantung pada iklan 

dan iklan tergantung pada rating dan rating tergantung pada banyaknya khalayak, 

maka konsumen menjadi raja (Wiryawan, 2007: 70). 

Oleh karena itu, pengaruh pemasang iklan dan pemodal pada sebuah media 

massa perlu kita cermati lebih jauh. Apakah pengaruh tersebut sekadar berada di 

dalam batas pengelolaan dan finansial saja, ataukah pengaruh tersebut lebih dalam 

merasuk sampai kepada kebijakan redaksional dan pemberitaan media massa yang 

bersangkutan. Jika hal yang terakhir ini yang terjadi, maka perlu kita cermati pula 

dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari pemberitaan yang cenderung 

memihak kepentingan pemasang iklan dan pemodal. 

Ada beberapa ide pokok yang dianggap menjadi gagasan terpenting dan 

paling mendasar dalam kapitalisme dewasa ini. Pertama, diakuinya hak milik 

perorangan secara luas, bahkan hampir tanpa batas. Kedua, diakui adanya motif 

ekonomi, mengejar keuntungan secara maksimal, pada semua individu. Ketiga, 

adanya kebebasan untuk berkompetisi antar individu, dalam rangka peningkatan 

status sosial ekonomi masing-masing. Keempat, adanya mekanisme pasar yang 

mengatur persaingan dan kebebasan tersebut (Rizki & Majidi, 2008: 216). 
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Di samping itu, privatisasi media massa dikuatirkan akan merugikan bagi 

kepentingan umum. Kontrol atas media yang berasal di tangan pemilik modal 

ditakutkan akan mempengaruhi independensi pemberitaan media yang 

bersangkutan. Jika independensi pemberitaan sudah dicampuri oleh kepentingan 

ekonomi-politik pemilik modal maka pemberitaan yang disajikan akan memiliki 

kecenderungan menguntungkan kepentingan pemilik modal. Jika hal ini terjadi 

maka media massa tidak lebih bertindak sebagai juru bicara atau public relations 

dari sebuah kelompok. 

Kemunculan konglomerasi media global tidak dapat dilepaskan dari 

kebijakan neoliberal yang memberikan kelonggaran di bidang media. Paham 

neoliberal yakin pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dipercayai jika 

mekanisme pasar bebas bekerja secara sempurna. Hal ini berarti minimalisasi 

peran negara di dalam kehidupan ekonomi sosial menjadi hanya sekadar 

pengawas dan fasilitator bagi terwujudnya iklim investasi yang menguntungkan. 

Negara dituntut melakukan sejumlah deregulasi aturan-aturan yang sebelumnya 

membatasi gerak para pemodal. Pada praktiknya, kebijakan deregulasi dalam 

kepemilikan media memudahkan para pemilik media dengan modal besar untuk 

melakukan merger dan akuisisi. Maka tidak mengherankan jika saat ini 

kepemilikan media terkonsentrasi di tangan segelintir konglomerat saja. 

Merger dan akuisisi seringkali dipakai para pelaku bisnis untuk berbagai 

alasan seperti: memperbesar pangsa pasar, memperbesar aktiva atau aset 

perusahaan, memenangkan persaingan usaha, menghemat biaya operasional 

perusahaan, memperkuat pasokan bahan baku, meningkatkan kinerja produksi dan 

pengolahan, mengalahkan para pesaing, meningkatkan efisiensi perusahaan, 

memperkuat pondasi bisnis, memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam 

perusahaan, menaikkan harga saham perusahaan akibat adanya sentimen pasar 

yang positif, melakukan diversifikasi produk atau diversifikasi usaha, 

meningkatkan kinerja perusahaan, memperbesar laba perusahaan, dan menaikkan 

gengsi perusahaan, dan lain-lain (Hariyani, Serfianto, dan Yusticia, 2011: 21). 

Dari perspektif kebijakan, peraturan-peraturan media yang ada saat ini 

seolah-olah tidak bergigi. Pada kenyataannya, Peraturan Pemerintah No. 50/2005 
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mengenai Penyiaran Swasta membatasi kepemilikan silang perusahaan-

perusahaan media, dan Pasal 33 dari regulasi tersebut melarang satu lembaga 

penyiaran (televisi dan/atau radio) serta satu media cetak dari satu perusahaan 

yang sama untuk beroperasi di satu wilayah yang sama. Akan tetapi, PP ini tidak 

diimplementasikan dengan baik; alasannya adalah sebagian besar lembaga-

lembaga media yang ada sudah beroperasi secara bertahun-tahun, dan sangatlah 

sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru.  

Terlihat jelas bahwa tugas pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah jauh 

tertinggal. Ketika konglomerasi terjadi sebagai sebuah konsekuensi dari strategi 

bisnis, ketiadaan kebijakan dan kegagalan untuk menegakkan kebijakan sangat 

berkontribusi pada keberlanjutan praktek konglomerasi sektor media yang lantas 

menjadi sangat problematik (Nugroho, Putri, & Laksmi, 2012: 50). 

Pertanyaan kemudian apakah kepemilikan media yang terkonsentrasi ini 

dapat memberi jalan bagi pemilik modal untuk mempengaruhi kebijakan sebuah 

media massa? Bagi kaum Marxis jawaban diatas adalah ya. Perspektif Marxis 

tradisional melihat bahwa media merupakan bagian dari superstruktur yang 

keberadaannya dipengaruhi oleh base structure yaitu mode produksi masyarakat 

tempat media tersebut berada. Dari pemahaman ini kemudian ditarik kesimpulan 

jika mode produksi dikuasai oleh pemodal maka media sebagai bagian dari 

superstruktur juga akan dipengaruhi oleh pemodal. 

Perspektif ini ditolak oleh sebagian ilmuwan karena bersifat simplistik. 

Salah satu keberatan diajukan oleh Adolf Berle dan Gardiner Means dalam 

bukunya The Modern Corporation and Private Property, melihat terdapatnya 

kecenderungan pemisahan antara kepemilikan dengan fungsi manajerial yang 

dipegang profesional di dalam sebuah perusahaan. (Murdock & Golding, 1977: 

29). Para profesional ini yang sering disebut sebagai entrepreneur, diasumsikan 

memiliki kadar independensi tertentu dari pemilik modal sebagai akibat dari 

pendidikan profesional mereka. 

Namun hal ini bukan berarti para pemodal tidak memiliki pengaruh sama 

sekali atas perusahaan mereka. Pemilik media tetap dapat mempengaruhi isi dan 

bentuk dari produk media dengan kebijakan mereka untuk mempekerjakan atau 
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memecat personil tertentu, memberikan kesempatan kepada pembicara tertentu 

dan membiayai sebuah proyek tertentu. Untuk memahami lebih dalam bagaimana 

kontrol pemilik modal dijalankan maka pertama-tama perlu dibedakan dua jenis 

kontrol yang ada pada media (Murdock, 1982: 122). 

Pertama, kontrol alokatif yang terdiri dari kekuasaan untuk menetapkan 

tujuan keseluruhan dan lingkup operasi dan juga menetapkan cara untuk 

menggunakan sumberdaya produksinya. Kontrol alokatif meliputi: Formulasi 

seluruh kebijakan dan strategi; keputusan kapan dan dimana melakukan ekspansi 

(melalui merger, akuisisi, dan pembukaan pasar baru); kapan dan bagaimana 

mengurangi beban dengan menjual bagian perusahaan; atau keputusan untuk 

memberhentikan pekerja; pembangunan kebijakan finansial, seperti kapan 

mengeluarkan saham dan apakah mencari pinzaman, dari siapa dan dalam kondisi 

apa; kontrol atas distribusi laba, termasuk besarnya dividen yang dibayarkan 

kepada pemegang saham dan tingkat gaji yang dibayarkan pada direktur dan 

eksekutif kunci. 

Kedua, kontrol operasional, yang berada pada level bawah dan terbatas pada 

keputusan tentang efektivitas penggunaan sumberdaya yang telah dialokasikan 

dan implementasi kebijakan yang telah diputuskan pada tingkat alokatif. Orang 

yang menduduki posisi ini memiliki independensi sampai tingkat tertentu dan 

tetap dapat berkreativitas walaupun terbatas pada kebijakan yang telah ditetapkan. 

Dalam organisasi media, yang berada pada posisi ini adalah para profesional 

seperti penulis, wartawan dan editor. Salah satu cara untuk melihat keterikatan 

media dengan kepentingan industrial dapat dilihat dari dunia periklanan. 

Tidak dapat dipungkiri jika iklan saat ini menjadi sumber pendapatan media 

yang utama, seiring dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan raksasa dalam 

sistem kapitalisme. Semakin banyaknya jenis produk barang dan jasa yang 

diproduksi maka semakin ketatnya persaingan memperebutkan konsumen. Ini 

artinya semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk promosi dan iklan. 

Besarnya kue iklan itulah yang diperebutkan oleh banyak media. 

Suka tidak suka, iklan merupakan indikator paling sederhana dan paling 

terang untuk membuktikan industri ini sedang tumbuh atau sedang sakit keras. 
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Kita tahu, iklan adalah sumber utama bagi pundi-pundi media, bahkan untuk 

media cetak yang sebenarnya masih bisa berharap atas pemasukan tambahan dari 

hasil penjualan. Dengan penjualan koran yang masih di bawah harga produksi, 

iklan pada akhirnya merupakan sumber uang paling penting. Dengan kata lain, 

iklan masih menjadi penyumbang darah utama bagi jantung industri ini.  

Pemilik media mempunyai dua alasan pemikiran yang menjadikan mereka 

cenderung mengontrol sesuatu yang bersifat simbolik di lingkungan perusahaan 

(Murdock, 1997: 314). Pertama, mereka ingin menentukan tatacara dan aturan-

aturan dan bagian-bagian yang mereka miliki dengan melakukan kontrol setiap 

hari; atau membangun tujuan umum; dan kesepakatan manajemen dan redaksi 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan menggunakan sepenuhnya unsur-

unsur sumber. Kedua, mereka menggunakan pengaruh dalam strategi perniagaan 

di mana mereka tidak memiliki peranan sebagai pesaing atau penyuplai. 

Namun yang harus diingat disini, ‘pelayanan’ yang diberikan media bagi 

audiensnya adalah bagian dari strategi untuk dapat menarik para pemasang iklan. 

Semakin besar jumlah audiens suatu media semakin banyak yang ingin beriklan 

dalam media tersebut. Semakin banyak jumlah iklan yang dipasang semakin besar 

pula penghasilan yang didapat media. Dengan begitu media bukan saja menjual 

berita atau hiburan pada audiens namun media juga menjual audiens mereka 

sebagai konsumen potensial bagi para produsen yang ingin memasarkan 

produknya. Bagi media, audiens tak lebih sebagai komoditas yang dijual pada 

para pengiklan (Turow, 1992: 170). 

Sementara itu, konglomerasi media massa mempunyai konsekuensi serius 

pada muatan pesan yang disampaikan. Kepentingan pemilik media untuk 

mendapatkan keuntungan telah mendorong pengadopsian kriteria pasar dalam 

programming acaranya. Program acara dibuat untuk menarik audiens sebanyak-

banyaknya yang pada akhirnya akan menarik pemasang iklan. Akibatnya, hanya 

acara-acara yang menguntungkan dari segi finansial – yang mampu menarik 

banyak iklan – yang diproduksi. 

Pengadopsian selera pasar oleh media saat ini rupanya sudah menjadi sebuah 

kewajaran. Di tengah persaingan yang sangat ketat media dituntut bukan saja bisa 
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menyajikan informasi yang berkualitas namun media dituntut untuk dapat tetap 

survive secara finansial. Sebuah media memang bukan sekadar sebuah penerbitan 

yang menyebarkan informasi namun lebih dari itu dia juga merupakan sebuah 

institusi komersial yang juga memiliki target-target untuk mendapatkan laba. 

Selain itu, media saat ini telah menjadi satu bagian dari keseluruhan jaring-jaring 

bisnis yang menguntungkan para konglomerat. 

Dahulu, potensi komersial media massa di Indonesia belum terlihat secara 

gamblang. Media massa saat itu lebih banyak merupakan sebuah organ dari partai, 

organisasi atau negara. Secara ekonomi, media tersebut didukung sepenuhnya 

oleh institusi yang mendirikannya. Karena itu wajar jika media menjadi 

representasi dari kepentingan institusi tersebut. Media pada massa itu dikenal 

dengan sebutan media partisan karena membawa sebuah misi ideologis tertentu. 

Bahkan, pers Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan juga dikenal dengan 

sebutan pers perjuangan karena ia membawa cita-cita kemerdekaan Indonesia 

(Hill dan Sen, 2000: 54-56). 

Setelah reformasi, Indonesia mulai mengadopsi perspektif pers bebas 

(liberal). Dalam pers bebas, prinsip-prinsip jurnalistik lebih dikedepankan 

daripada misi ideologis tertentu. Pers mengadopsi prinsip peliputan yang obyektif, 

seimbang dan tidak memihak. Prinsip ini diperoleh dari pandangan filosofis 

liberalisme yang membela kebebasan berbicara dan berpendapat serta hak untuk 

memperoleh informasi. Karena itu pers harus menjadi pihak ketiga yang netral 

agar dapat memberikan informasi seakurat mungkin kepada masyarakat. 

Dengan demikian, kebebasan pers telah menjadi sebuah sikap yang 

memperbolehkan apa saja. Asal ada permintaan maka media akan melakukan 

penawarannya. Tanggung jawab sosial pers terhadap masyarakat hanya menjadi 

retorika belaka di hadapan kepentingan komersial media. Kontrol dan regulasi 

yang coba diterapkan pada muatan pemberitaan dianggap berdampak buruk pada 

praktik kebebasan pers. Secara konseptual, kebebasan pers akan memunculkan 

pemerintahan yang cerdas, bersih, dan bijaksana. Logikanya, melalui kebebasan 

pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja 

pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap 
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kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Makanya media massa acap kali disebut 

sebagai the fourth estate of democrarcy, pilar ke-4 demokrasi, melengkapi 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  

Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk 

menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga 

negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment. 

Banyak jurnalis tidak ragu-ragu merasa bahwa secara ideal profesi mereka adalah 

memberikan informasi, agar warga negara mampu memainkan peran 

demokratiknya secara signifikan (Subiyakto & Rachmah, 2012: 114). 

Disinilah letak ironi pers bebas dalam kehidupan berdemokrasi. Di satu sisi, 

kebebasan pers penting bagi terciptanya ide atau gagasan individu yang bebas dari 

pengaruh dan tekanan negara. Namun di sisi yang lain kebebasan pers 

diterjemahkan mirip dengan neoliberalisme, yaitu sikap ‘emoh negara’. Bagi pers 

bebas, negara masih tetap menjadi ‘musuh nomor satu’ dan karenanya pers terus 

menerus melakukan resistensi terhadap negara (McChesney, 1998: 32). Padahal 

pengaruh dan tekanan terhadap kebebasan pers bukan saja berasal dari negara 

namun tekanan yang lebih besar datang dari kepentingan pemodal.  

Sikap pers yang pro pada pasar bebas ini harus dilihat di dalam kerangka 

yang lebih luas, yakni kebijakan neoliberal yang saat ini sedang menjadi trend 

kebijakan pemerintahan. Kaum neoliberal sadar bahwa agar ide-ide pasar bebas 

mereka dapat diterima secara luas oleh masyarakat maka mereka harus 

memanfaatkan bantuan media untuk menyebarkannya. Media selalu 

memunculkan isu pasar bebas sebagai sesuatu yang alami dan terbaik. Dalam 

konteks pembangunan kebebasan pers yang sehat bagi demokrasi, langkah dan 

kebijakan pemerintah untuk membatasi pemusatan kepemilikan media di satu sisi 

dan mendesakkan diversifikasi kepemilikan media di sisi lain menjadi agenda 

penting dalam tahun-tahun ke depan. 

Bahkan, praktik konglomerasi perusahaan media massa juga menciptakan 

berbagai kondisi merugikan bagi yang lain, terutama ketika media massa 

kemudian hanya dijadikan sekadar corong demi kepentingan politik dan bisnis 
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sang pemilik modal. Mereka yang bermodal kuatlah yang akhirnya menguasai 

bisnis, termasuk bisnis media (Wiryawan, 2007: 70). Dalam kondisi seperti itu, 

media massa dan pemberitaan yang dihasilkan menjadi sangat bias serta 

cenderung berbohong kepada publiknya. Bahkan, dalam beberapa kasus diketahui 

telah terjadi semacam ”malapraktik” pemberitaan media massa. Pemberitaan 

dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk menekan kelompok lawan, baik untuk 

kepentingan politik maupun bisnis, dari sang konglomerat atau bahkan untuk 

mempromosikan dan menguntungkan kelompok bisnisnya sendiri. 

Begitu pula dengan pemberitaan negatif. Ketika semua media massa bebas 

memberitakan peristiwa apapun, media massa kita cenderung mengeksploitasi 

paradigma lama dalam pemberitaan, yaitu “bad news is a good news”. Paradigma 

yang dianut oleh wartawan kita itu meyakini bahwa berita buruk adalah magnet 

bagi pembaca dan menjadi salah satu cara pengusaha media untuk meningkatkan 

oplah atau rating. Sementara oplah dan rating adalah kunci bagi membanjirnya 

iklan dan pendapatan media tersebut (Lukmantoro, 2008: 73). Sebab, rating yang 

tinggi juga menjadi pembenaran bagi perusahaan media untuk mengklaim konten 

yang diproduksi sudah sesuai dengan permintaan masyarakat, padahal mereka 

beroperasi menggunakan ranah publik seperti frekuensi. 

Tentu, sebagai bentuk pengetahuan masyarakat, iklan dalam realitas sosial 

(general), menempatkan posisi makna iklan sebagai nilai kehidupan masyarakat. 

Ketika wacana publik itu dikuasai oleh negara melalui tindakan-tindakan represif 

dan penguasaan intelektual sehingga tercipta hegemoni, maka kekuasaan negara 

bergeser menjadi kekuasaan kapitalis, terdiri dari pengusaha dan penguasa 

ekonomi. Kedua kelompok ini menjadi penguasa kapital secara terus menerus 

menciptakan pengetahuan dan wacana publik melalui konstruksi sosial dan salah 

satunya adalah melalui iklan. Dalam posisi seperti itu, dominasi kapitalis menjadi 

sangat strategis dalam pembentukan konstruksi masyarakat tentang pola hidup 

mereka, pandangan hidup, sikap-sikap terhadap produk, gaya hidup mereka, 

sampai pada bagaimana pola perilaku masyarakat (Bungin, 2001: 204). 

Menjadi agenda mendesak bagi kita semua untuk mendorong media massa 

mengubah paradigma, dari paradigma lama “bad news is a good news” menuju 

http://mediarights.or.id/722/problematika-kepemilikan-frekuensi/
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paradigma baru “good news is also news” (Syah, 2011: 140). Dulu, ketika dunia 

masih damai, bad news mungkin dicari orang. Namun dunia kita sekarang ini 

sudah begitu kacau balau dan kita mendambakan kabar baik. Good news sells. 

Maka, media massa kita harus didorong untuk lebih banyak memberitakan 

peristiwa positif dan prestasi-prestasi anak bangsa lainnya yang menyuntikkan dan 

merawat optimisme, harapan, dan trust. Semua itu menjadi modal penting bagi 

pembangunan sosial kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. 

Maka tak heran jika dengung kebebasan pers yang cukup kuat selepas 

reformasi, dinilai publik telah menimbulkan masalah bagi pembaca dan pemirsa. 

Publik mulai merasa tidak puas dengan kebebasan pers yang tidak diimbangi 

dengan kecerdasan media dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan 

publik. Padahal, esensi kebebasan pers tidak lain untuk melayani kebutuhan 

publik terhadap informasi yang seluas-luasnya. Namun Pers terkadang lupa bahwa 

publik tidak hanya sekadar membutuhkan informasi yang luas dan penting, tapi 

juga baik bagi kelangsungan hidup masyarakat. 

Media sesungguhnya merupakan bagian dari ruang publik (public sphere) 

yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pandangan yang berkait 

dengan kepentingan orang banyak sehingga dapat menyuarakan opini publik. 

Ruang publik akan terjadi ketika warga masyarakat menggunakan haknya untuk 

berkumpul atau mengeluarkan pendapatnya yang mereka anggap penting. Sebuah 

ruang publik semestinya dijaga dari berbagai pengaruh dan kepentingan. Dalam 

konteks public sphere, media selayaknya menjadi the market places of ideas, 

tempat penawaran berbagai gagasan (Rianto, dkk, 2012: 9). 

Demikian halnya konten media adalah media itu sendiri di mana dengannya 

warga dapat terlibat, dan pesan dari media itu, yang melaluinya warga dapat 

terlibat. Di satu sisi, produk konten harus didasarkan pada, dan cerminan dari, 

kebutuhan warga negara. Namun, gagasan tentang ‘kebutuhan’ sendiri cukup 

problematis karena sangat mudah disalahartikan sebagai ‘keinginan’: tidak semua 

yang diinginkan adalah yang dibutuhkan. Tetapi, bisnis, termasuk media, 

beroperasi tepat di logika ‘merekayasa keinginan manusia’ dan mengartikannya 

sebagai ‘kebutuhan manusia’. Secara teori, satu kebaikan media adalah bahwa 
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media mempunyai kekuatan untuk mendidik warga mengenai apa yang mereka 

butuhkan – bukan sekadar apa yang mereka inginkan. Media harus, dan sudah 

seharusnya, mendidik dan ‘memberadabkan publik’ melalui kontennya. 

Sayangnya, pernyataan ini sepertinya tidak berhasil. Sebaliknya, konten media 

telah menjadi sangat tergantung pada rating, yang mencerminkan tidak lebih dari 

‘keinginan manusia’ (lebih tepatnya: keinginan yang ter-rekayasa) daripada 

‘kebutuhan manusia’. Rating, telah menjadi norma yang baru (Nugroho, Laksmi, 

& Putri, 2012: 51).  

Sementara itu, kebebasan pers saat ini membuat publik seperti tidak 

memiliki kekuatan seimbang dalam berinteraksi dengan media. Lompatan isu 

kasus-kasus korupsi, konflik politik dan masalah pelanggaran hukum yang tersaji 

di etalase media massa di tanah air belakangan ini adalah contohnya. Pembaca dan 

pemirsa jika ditanya, akan mengaku merasa kelelahan atas permainan agenda 

berita yang dikembangkan media. Apalagi tercium bahwa agenda berita yang 

diangkat terkait erat dengan kepentingan pemilik media atau kekuatan politik 

yang berada di balik media itu. 

Publik juga menyaksikan kebebasan pers hanya menjadi milik media dan 

pelakunya saja. Praktik pekerja media atau wartawan di masyarakat tertangkap 

secara negatif dengan melanggar aturan dan etika pers sendiri. Tuntutan 

profesionalisme wartawan tenggelam di tengah kekuatan kebebasan pers yang 

membuat wartawan bisa melakukan apa saja hanya dengan bermodal kartu pers 

dan tulisannya di halaman surat kabar. Praktik konglomerasi media juga 

menambah rumit iklim kebebasan pers di mata masyarakat. Pembaca dan pemirsa 

disuguhkan  media-media dengan konten “Jakarta Sentris”, kepemilikan media 

yang terpusat dan kanibalisme sesama media itu sendiri. Walhasil, publik seperti 

tidak bebas lagi dalam memilih saluran televisi, suratkabar, stasiun radio atau situs 

media online karena dipaksa untuk menyaksikan atau mengakses media terbatas 

dengan pesan yang seragam. 

Menurut Atmakusumah, cara terbaik untuk memilihara kebebasan pers 

adalah dengan meningkatkan profesionalisme wartawan dan media. Media pers 

harus terus-menerus melakukan upaya untuk meningkatkan mutunya agar tidak 
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ada alasan bagi pemerintah dan publik untuk menindas kebebasan pers dan 

berekspresi. Dengan mendapati pers yang cerdas dan profesional, maka tekanan 

terhadap pers bisa dikurangi atau dihilangkan karena publik merasa puas 

(Kompas, 12 April 2010). 

Oleh karena itu, pers seharusnya berada pada posisi yang “selalu kritis” dan 

“independen” terhadap kekuasaan. Ketika penguasa menyembunyikan berbagai 

hal, termasuk kegagalan, pers harus berani membocorkannya kepada masyarakat. 

Pembocoran merupakan tindakan pengawasan. Rakyat umum seharusnya dapat 

mengritik penyimpangan yang ada atau memberikan masukan. Penyembunyian 

fakta sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip demokratis (Stanley, 2006: xii). 

Dengan demikian, barangkali wartawan Indonesia harus berperan dalam 

mengungkap kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terutama yang 

melibatkan persekutuan antara elite ekonomi dan politik.   

Tentu, selain mempertahankan ruang kebebasan, tampaknya penting bagi 

pers untuk melakukan kritik-diri. Dengan demikian, pers bisa berkaca, 

membenarkan sisi yang kurang, atau malah meninjau kembali doktrin jurnalisme 

yang mungkin salah kaprah. Dibutuhkan suatu exposure bagaimana media dan 

wartawan bekerja, dan apa saja kontradiksi yang diidapnya, untuk dikemukakan 

ke publik. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi lebih pada memetakan 

persoalan internal media, dan kelak bagaimana problem itu dicarikan jalan 

keluarnya (Patria, 2009: v). 

 

1.5.6. Independensi Wartawan 

Dunia jurnalisme di Indonesia kini kian tajam menghadapi kontradiksi kebebasan 

dan tanggungjawab sosial. Dibukanya kran kebebasan pers lengkap dengan 

kelonggaran perizinannya, bukan saja membuat variasi atas jenis atau model 

informasi yang disajikan menjadi begitu beragam hingga pilihan yang diberikan 

kepada konsumen menjadi lebih banyak, tapi juga menimbulkan bias-bias baru. 

Pengelola media massa sekarang ini begitu mudah membuat keputusan dan 

begitu berani dalam mengolah informasi yang diperolehnya untuk disajikan pada 

publik. Dan yang lebih mencemaskan adalah munculnya sosok-sosok baru 
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pengelola dan penanggung jawab media massa, yang sebagian besar tak punya 

latar belakang atau pengalaman yang memadai dalam pengelolaan media massa. 

Memang tidak semua pendatang baru di jagat pengelola media massa 

menjadi penyebab munculnya bias-bias sajian informasi. Persoalannya adalah 

banyaknya sosok baru yang begitu mudah membuat media massa. Dan, sialnya, 

banyak diantara media massa baru tersebut dikelola karena landasan 

perhitungannya hanya untung-rugi. Aspek-aspek mendasar dalam jurnalistik 

sepertinya tidak diperhitungkan, dan itu terjadi, mungkin bukan karena mereka 

enggan melakukannya, tapi semata-mata karena tidak tahu ada aspek-aspek etis 

dalam manajemen media massa. Mungkin pula mereka tidak tahu ada aturan main 

atau kode etik bagi pekerja media massa yang disebut wartawan.   

Di tengah kejayaan kebebasan pers ini, kita menyaksikan sorotan tajam atas 

“tanggung jawab” etis media sebagai wadah kebebasan berekspresi. Tuntutan 

jurnalisme terhadap para wartawan, menurut Atmakusumah, “bukan hanya berupa 

ketekunan bekerja dan penguasaan atas pengetahuan, melainkan juga upaya 

mencapai standar integritas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan 

kepada mereka”. Para wartawan dituntut bukan hanya menyajikan fakta, 

melainkan juga kebenaran tentang fakta itu (Santana, 2005: 208). Hal ini sesuai 

dengan pengertian wartawan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, wartawan adalah orang 

yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. 

Oleh karena itu, wartawan profesional pada era informasi saat ini 

menghadapi tuntutan masyarakat dan perkembangan persoalan sosial yang 

tumbuh semakin kompleks. Untuk dapat menjawab tuntutan dan perkembangan 

tersebut, wartawan harus memiliki dan terus-menerus meningkatkan berbagai 

kompetisi yang diperlukan. Meskipun demikian, kompetisi bukanlah seperangkat 

hukum atau peraturan yang bersifat definitif, setiap lembaga pengkajian media, 

institusi media atau organisasi wartawan dapat merumuskan standar kompetisi 

sesuai kebutuhan (Luwarso dan Gayatri, 2006: 21). 

Persoalan mutu bukan hanya berkaitan dengan standar kelayakan berita, 

kelengkapan, penulisan jernih atau gambar layak tayang, sumber berita jelas dan 
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kompeten, dan soal keberimbangan (cover both sides). Mutu jurnalisme juga 

ditentukan oleh sikap profesional, menyangkut kredibilitas, dan independensi 

media sebagai pelayan informasi bagi publik. Artinya, jurnalisme berkualitas 

adalah kombinasi kecakapan dan pelaksanaan kode etik. Selama wartawan dan 

institusi media/pers punya komitmen, masih ada peluang penyebarluasan 

“kebenaran yang universal” tetap bisa dilakukan secara profesional. 

Studi komparatif mengenai kode jurnalistik di 31 negara Eropa yang 

dilakukan Laitila (1995) menunjukkan bahwa terdapat prinsip yang berbeda, ia 

mengklasifikasikannya ke dalam enam jenis akuntabilitas, yaitu kepada publik, 

sumber dan bahan rujukan, negara, perusahaan, untuk integritas profesional, dan 

untuk perlindungan terhadap status dan kesatuan profesi. Laitila menemukan 

tingkat persetujuan yang tinggi terhadap beberapa prinsip tertentu dalam kode 

jurnalistik yang sering ditemukan, yaitu; kebenaran informasi, kejernihan 

informasi, perlindungan terhadap hak-hak publik, tanggung jawab dalam 

pembentukan opini publik, standar dalam mengumpulkan dan melaporkan 

informasi, serta menghormati integritas sumber (McQuail, 2011a: 191). 

Sedangkana pasal 1 tentang Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang ditetapkan 

14 Maret 2006 menyebutkan, “Wartawan Indonesia bersikap independen, 

menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.” Empat 

nilai dasar tersebut menjadi acuan etik bagi para jurnalis. Pertama, bersikap 

independen, tidak tunduk kepada kepentingan apa pun selain melayani hak 

masyarakat untuk tahu. Kedua, karya jurnalistik harus akuntabel, dan bisa 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketiga, jurnalis mendedikasikan 

pekerjaannya mencari kebenaran dan melaporkannya. Dalam hal ini seorang 

wartawan harus jujur, fair, berani mengejar informasi dan melaporkannya. 

Keempat, jurnalis harus menghormati sumber berita sebagai manusia, dan 

mengurangi dampak merusak bagi sumber, kolega atau subyek pemberitaan.  

Khusus independensi wartawan, istilah ini merujuk kepada kebebasan para 

wartawan dalam menulis dan mengedit berita, serta merumuskan kesimpulan 

berdasarkan pendapatnya sendiri, atau ke praktik mengutamakan kebenaran 

menurut versinya sendiri ketimbang versi orang lain (termasuk pemilik media di 
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mana ia bekerja). Apa sebenarnya kebebasan pers itu? apakah itu kebebasan 

pemilik pers, ataukah kebebasan insan pers di lapangan/para wartawan?  

Gagasan tentang kebebasan para jurnalis ini muncul di Eropa. Para editor di 

Skandivania yang sudah bekerja bertahun-tahun biasanya dipercaya untuk 

memperoleh kontrak jangka panjang yang memungkinkan mereka mengelola 

sendiri medianya tanpa campur tangan pemilik. Mereka kemudian menjadi 

rujukan bagi perlunya otonomi itu, dan telah mengilhami para editor dua terbitan 

terkemuka Perancis, Figaro dan Le Monde (ini salah satu dari enam koran terbaik 

di dunia) untuk memperoleh otonomi serupa. Hal yang sama lalu ditiru oleh para 

editor sejumlah koran dan majalah di Jerman, termasuk mingguan terkemuka 

Stern, disusul oleh para editor dari Inggris dan Italia (River, 2003: 9). 

Menurut Atmakusumah, soal independensi wartawan sebenarnya bukan 

persyaratan absolut dalam prinsip pengelolaan media pers, melainkan sekadar 

gagasan landasan kerja yang ideal. Jadi, memang, persyaratan “pers nasional 

harus independen” merupakan ketentuan yang berlebihan dan, dalam realitas, 

tidak mungkin selalu dapat dilaksanakan. Makna “independen” bukan berarti 

“netral,” seperti yang sering disalahpahami oleh publik (Kompas, 26 Juni 2007). 

Dalam The Elements of Journalism karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel 

ditegaskan ada sembilan poin yang bisa menjadi standarisasi agar wartawan bisa 

profesional. Beberapa elemen tersebut diantaranya: kewajiban utama jurnalisme 

adalah pencarian kebenaran dan jurnalis harus menjaga independensi dari objek 

liputannya bisa dikatakan bahwa seorang wartawan harus benar-benar bisa 

obyektif dan independen (Kovach & Rosenstiel, 2001: 6). Wartawan seharusnya 

loyal atau memberikan kesetiaan pertama pada warga untuk memberikan 

kebenaran, yang ironisnya, paling membingungkan. Tekanannya jelas: memilih 

kebenaran! Tapi mengetahui mana yang benar dan yang salah saja tak cukup. 

Kovach dan Rosenstiel menerangkan elemen kedua dengan bertanya, “kepada 

siapa wartawan harus menempatkan loyalitasnya? Pada perusahaannya? Pada 

pembacanya? atau pada masyarakat? 

Pertanyaan itu penting sejak 1980-an banyak wartawan Amerika yang 

berubah jadi orang bisnis. Sebuah survey menemukan separuh wartawan Amerika 
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menghabiskan setidaknya sepertiga waktu mereka buat urusan manajemen 

ketimbang jurnalisme. Ini memprihatinkan karena wartawan punya tanggung 

jawab sosial yang tak jarang bisa melangkahi kepentingan perusahaan di mana 

mereka bekerja. Walaupun demikian, dan di sini uniknya, tanggung jawab itu 

sekaligus adalah sumber dari keberhasilan perusahaan mereka. Perusahaan media 

yang mendahulukan kepentingan masyarakat justru lebih menguntungkan 

ketimbang yang hanya mementingkan bisnisnya sendiri. 

Sebagai perbandingan, tahun 1893 Adoph Ochs membeli harian The New 

York Times. Ochs percaya bahwa penduduk New York capek dan tak puas dengan 

surat kabar-surat kabar kuning yang kebanyakan sensasional. Ochs hendak 

menyajikan surat kabar yang serius, mengutamakan publik dan menulis, “…. to 

give the news impartiality, without fear or favor, regardless of party, sect or 

interest involved.” Di pihak lain, tahun 1933 Eugene Meyer membeli harian The 

Washington Post dan menyatakan di halaman surat kabar itu, “…. dalam rangka 

menyajikan kebenaran, surat kabar ini perlu akan mengorbankan keuntungan 

materialnya, jika tindakan itu diperlukan demi kepentingan masyarakat.” Prinsip 

Ochs dan Meyer terbukti benar. Dua harian itu menjadi institusi publik yang 

prestisius sekaligus bisnis yang menguntungkan. Kovach dan Rosentiel khawatir 

banyaknya wartawan yang mengurusi bisnis bisa mengaburkan misi media dalam 

melayani masyarakat (Harsono, 2010: 17-18). 

Begitu pula dengan objektivitas, dimaksudkan agar wartawan bersikap 

independen dari pihak yang mereka liput. Maggie Gallengher (dalam Kovach dan 

Rosentiel, 2001: 121) berpendapat, wartawan berkomitmen pada kebenaran. 

Langkah penting dalam pengejaran kebenaran dan memberi informasi kepada 

warga bukanlah netralitas melainkan independensi. Wartawan harus tetap 

independen dari pihak yang mereka liput. Ditambahkan Gallengher, semakin 

seorang wartawan melihat dirinya sebagai peserta dalam peristiwa dan memiliki 

loyalitas pada sumber maka wartawan tersebut makin tidak bisa untuk betul-betul 

menganggap dirinya seorang wartawan.  

Independensi juga berarti bahwa wartawan tidak dapat ditekan oleh campur 

tangan dari pihak mana pun, termasuk dari pemilik perusahaan pers itu sendiri. 
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Kode Etik Jurnalistik yang baru, yang disepakati oleh 29 organisasi wartawan dan 

perusahaan pers pada 14 Maret 2006 dan dikukuhkan oleh Dewan Pers sepuluh 

hari kemudian, menegaskan dalam pasal 1: ”Wartawan Indonesia bersikap 

independen...” yaitu memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati 

nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk 

pemilik perusahaan pers.” Karena itu, persyaratan independensi wartawan dalam 

pengelolaan media pers hanya dapat diberlakukan sebagai anjuran, walaupun 

perlu dalam bentuk ”anjuran yang kuat” atau ”desakan” (Kompas, 26 Juni 2007). 

Sesungguhnya kebebasan pers adalah ruang yang semakin leluasa bagi 

masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya. Dengan demikian, pers dan 

wartawan (yang baik) harus memenuhi hak-hak masyarakat itu, dengan sekaligus 

menjalankan etika profesinya. Jadi, pers/wartawan yang sewenang-wenang, yang 

mengabaikan prinsip-prinsip etika jurnalistik, justru berlawanan dengan prinsip 

kebebasan pers itu sendiri. Kesewenang-wenangan itulah yang merupakan faktor 

yang menentukan bagi terjadinya berita/laporan yang tidak berdasar fakta. 

Dalam dunia jurnalistik, seorang wartawan selalu mencoba menghadirkan 

kebenaran sebagai tujuan dari pekerjaannya. Mulai dari memilih narasumber, 

wawancara hingga saat menuliskannya sebagai berita. Namun, wawancara jarang 

memperoleh kesempatan, sumber atau pengetahuan seorang ahli untuk 

mendapatkan kebenaran sendiri. Karena itu wartawan selalu mengupayakan 

mengumpulkan informasi selengkap mungkin dari mereka yang memiliki semua 

ini (Stanley: 2006: xvi). 

Di samping itu, selain mencari kebenaran, tugas pertama wartawan adalah 

melaporkannya secara menyeluruh dan jujur. Ini adalah standar jurnalistik yang 

ketat; wartawan harus memutuskan secara jujur dan etis apakah fakta yang ia 

kumpulkan merupakan gambaran realitas yang adil dan akurat atau, malah 

sebaliknya, akan menyesatkan, menyimpang dan bahkan secara tidak adil 

memfitnah mereka yang dilaporkannya. Kadang-kadang ini adalah penilaian 

terberat yang harus dilakukan wartawan. Nilai-nilai ketepatan dan keadilan 

menjelaskan persimpangan yang tepat di mana etika wartawan memenuhi standar 

profesional yang menuntun pekerjaan sehari-hari wartawan (ICFJ, 2006: 59-60). 
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1.5.7. Regulasi Media 

Regulasi di bidang pers di Indonesia saat ini (era reformasi) memang lebih baik 

jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Sejak 1999, tak ada lagi kewajiban 

bagi surat kabar untuk memiliki lisensi. Di masa lalu, lisensi itu bernama SIUPP 

yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan. Selain itu, UU Nomor 40 tahun 1999 

menjamin bahwa pers di Indonesia tidak bisa dikenai penyensoran dan 

pembreidelan. Tapi, untuk media televisi dan radio, kebijakan pemerintah relatif 

tak banyak berubah. Izin untuk media siaran masih diperlukan karena kedua 

media itu, televisi dan radio, memakai frekuensi yang, selain jumlahnya sangat 

terbatas, termasuk ranah publik. Hubungan antara media massa penyiaran dengan 

massa tersebut diatur oleh hukum (Wiryawan, 2007: 66). 

Dalam dunia penyiaran, yang membedakan dari situasi pada 10 tahun 

sebelumnya adalah keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi yang 

berdiri pada 2002 ini awalnya memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin atas 

media penyiaran. Namun, kewenangan KPI untuk mengeluarkan izin terlepas 

setelah Komisi ini terlibat sengketa kewenangan dengan Kementerian Komunikasi 

dan Informatika. Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili sengketa 

kewenangan itu memutuskan bahwa yang berhak mengeluarkan lisensi untuk 

media penyiaran adalah pemerintah. Komisi Penyiaran akhirnya lebih menjadi 

pemberi rekomendasi semata-–selain fungsi mengawasi isi siarannya. 

Fakta lain yang menandai era pers bebas adalah cenderung meningkatnya 

pengaduan soal pemberitaan kepada Dewan Pers. Sebagian besar komplain publik 

berisi laporan dugaan pelanggaran atas Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dari sisi 

praktik jurnalisme, banyaknya pengaduan ke Dewan Pers mencerminkan 

banyaknya pelanggaran terhadap kode etik, yang juga bisa disebut sebagai sisi 

yang “tak tepat” dan “tak konstruktif” dari kebebasan pers. Tapi, dari sisi 

kesadaran publik, banyaknya pengaduan kepada Dewan Pers malah bisa 

ditafsirkan sebagai sesuatu yang positif. Tren itu bisa dibaca sebagai berseminya 

kepercayaan baru publik terhadap cara penyelesaian sengketa pemberitaan yang 

lebih elegan. Sementara, UU Nomor 40 tahun 1999 memang mengajarkan cara 

yang “tak mengancam kebebasan pers” dalam penyelesaian sengketa pemberitaan, 
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yaitu dengan memakai hak jawab, hak koreksi, dan mediasi di Dewan Pers 

(Manan, 2010: 23).  

Harus diakui bahwa kondisi politik Indonesia yang cukup stabil dan ruang 

kebebasan pers yang ada selama ini telah memungkinkan media massa, khususnya 

media cetak menjalankan fungsinya sebagai alat informasi, pendidikan, hiburan, 

dan kontrol sosial. Akan tetapi, independensi media hingga kini masih menjadi 

dilema sendiri, terutama apabila melihat pergeseran media sebagai entitas bisnis. 

Dengan alasan keterbatasan dana untuk kesinambungan penerbitan media, bukan 

mustahil terjadi kolusi antara pihak media dan pejabat atau elite yang biasanya 

memberi masukan dana kepada media melalui iklan di media yang bersangkutan 

(LSPP, 2005: 5). 

Selain itu, pertumbuhan industri media akhir-akhir ini tampaknya belum 

disertai regulasi dan mekanisme yang memadai sehingga media belum 

menjalankan fungsinya untuk memberikan informasi yang bebas dan tidak bias 

kepada publik, dan bahkan ada di antaranya yang cenderung mengeksploitasi 

media bagi keuntungan usahanya. Dalam kaitannya dengan media cetak, misalnya 

belum ada mekanisme dan regulasi yang mengatur aspek kepemilikan media, 

konglomerasi media, dan pertumbuhan media cetak. Sedangkan untuk media 

elektronik memang sudah ada Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 yang 

mengatur kepemilikan media termasuk pembatasan kepemilikan media luar 

negeri. Namun UU ini belum diimplementasikan secara efektif, karena UU 

tersebut mempunyai jeda waktu transisi selama tiga tahun sebelum sepenuhnya 

dilaksanakan oleh pemerintah (LSPP, 2005: 5). 

Upaya-upaya pemerintah untuk tetap mengontrol situasi ini dengan 

menempatkan sebuah kerangka pengaturan yang kuat secara terus-menerus juga 

ditantang oleh tekanan prinsip televisi komersial untuk memaksimalkan profit. 

Ironisnya, para pengusaha di balik televisi swasta tersebut adalah bagian dari 

keluarga Soeharto dan teman dekatnya (Hidayat, dkk. 2000: 174-175). 

Gejala yang perlu diperhatikan ialah adanya sekatan informasi antara pihak 

yang memiliki pengalaman dan perniagaan, dan masyarakat, bangsa dan dunia, 

sebagaimana seharusnya informasi yang diinginkan oleh orang perseorangan 
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untuk mencegah ketidakberdayaan kuasa politik. Jika dominasi perusahaan media 

bersifat perseorangan dan diam-diam dalam pemusatan modal, perkara ini 

tidaklah mengejutkan karena proses keuntungan hanya berbentuk uang dan kuasa. 

Tetapi media mereka juga mengawasi dengan diam-diam, yang merupakan bukti 

bahwa media massa mencerminkan minat politik pemiliknya. 

Ketiadaan regulasi yang kuat di bidang industri media akan menjadi 

ancaman dan tantangan yang potensial bagi media di Indonesia dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai agen demokrasi, terutama sekali di era transisi 

masyarakat Indonesia seperti sekarang ini. Adalah tanggung jawab media, untuk 

mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai isu-isu kewarganegaraan, 

demokratisasi negara, dan politik masyarakat serta melembagakan budaya 

berkeadaban melalui kebebasan arus informasi (LSPP, 2005: 5). Dalam kaitannya 

dengan komunikasi, model intervensi kebijakan negara juga membuat pengaturan-

pengaturan (regulasi) terhadap media dan industrinya. Selama ini, peran negara 

dalam mengatur kehidupan media teramat besar. Negara menjadi pengatur 

(regulator) siapa yang berhak dan boleh memasuki wilayah industri media, juga 

menentukan dan mengatur sekaligus keberadaan dan fungsinya dalam masyarakat. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, upaya pengembangan 

kemerdekaan pers dan peningkatan kehidupan pers Indonesia dikawal oleh Dewan 

Pers yang independen. Selain Dewan Pers, masyarakat juga dapat mengambil 

bagian dalam kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers. Masyarakat 

berhak ikut memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, 

kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Hasil pantauan dan 

analisis masyarakat ini bisa disampaikan kepada Dewan Pers. Kalau ini terjadi, 

maka masyarakat bisa disebut ikut menjaga dan meningkatkan kualitas pers.  

Sementara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran juga 

penting karena media penyiaran merupakan media komunikasi massa yang 

mempergunakan frekuensi terbatas milik publik dan mampu mempengaruhi 

masyarakat. Menurut UU ini, pengaturan lembaga penyiaran dilakukan oleh 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah. 
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KPI Pusat diawasi oleh DPR dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD. Dalam 

pelaksanaannya, masyarakat berhak memantau kinerja KPI (Abrar, 2008: 23-24).  

Memperbincangkan regulasi media tidak dapat serta merta melepaskan tiga 

varian utama, negara (state), pasar (market), dan masyarakat (society). Hubungan 

di antara ketiganya bisa harmonis, dalam arti terdapat hubungan mutualisitik yang 

inter-aktif, saling mengisi, dan tidak mendominasi. Pada titik ini, hubungan 

ketiganya menjadi ideal untuk diciptakan. Tetapi bisa juga hubungan ketiganya 

merupakan hubungan yang mendominasi. Misalnya saja, pasar yang mendominasi 

terhadap masyarakat. Atau hubungan pasar dan negara yang juga mendominasi 

terhadap kepentingan masyarakat. 

Dan bisa juga sebaliknya, masyarakat yang justru menekan pada 

kepentingan negara dan pasar. Tetapi yang perlu diingat adalah hubungan 

ketiganya tetap harus menempatkan society sebagai prioritas. Dalam kerangka itu, 

untuk mewujudkan cita-cita ideal hubungan ketiganya menjadi peran penting yang 

mesti dilakukan oleh negara. Sebagai fungsi regulator, negara berhak dan 

memiliki wewenang mengatur kebijakan media sehingga menguntungkan semua 

pihak. Pada tahap ini, fungsi negara menjadi vital untuk merumuskan kebijakan 

media yang tidak saling mendominasi di antara ketiganya. 

Idealnya pasar berfungsi sebagai alat untuk peningkatan efisiensi ekonomi 

nasional (pasar yang efisien yang menghasilkan persaingan yang sehat), guna 

peningkatan kesejahteraan publik. Namun demikian pasar punya sifatnya sendiri, 

yaitu berorientasi jangka pendek, dan tidak peduli dengan masalah pemerataan. 

Oleh karena itu bila di pasar terjadi persaingan yang tidak sehat, sehingga 

mengganggu kesejahteraan publik, maka negara yang diwakili oleh penyelenggara 

negara (pemerintah dan lembaga negara lainnya) wajib melakukan intervensi 

pasar, untuk melakukan koreksi, dalam rangka menjaga kepentingan dan 

kesejahteraan publik (Noor, 2013: 101). 

Dalam banyak kasus, pemerintah sebagai regulator mengalami kesulitan 

dalam menyelaraskan peraturan-peraturan dengan lingkungan industri media yang 

berubah dengan cepat. Pemerintah yang tidak tanggap telah membuat industri 

bergerak dengan leluasa tanpa peraturan-peraturan yang tegas. Kurang tegasnya 
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kerangka kerja peraturan ini terlihat jelas pada UU Penyiaran Nomor 32 tahun 

2002, yang terus-menerus dikritik oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, 

aktivis media, dan juga oleh industri media itu sendiri. Masing-masing pihak 

memiliki interpretasi yang berbeda terhadap UU yang tampak multitafsir tersebut: 

di satu sisi UU ini mempromosikan demokratisasi dan keberagaman melalui 

media, tetapi di sisi lain UU ini tidak menjelaskan pelaksanaan konkritnya secara 

rinci. Peraturan yang tidak jelas ini memberikan kebebasan untuk media, yang 

kemudian dapat membiarkan bisnis menggunakan barang publik tanpa kendali 

yang tegas dari pemerintah. Peraturan media lainnya seperti UU informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) juga telah mengancam hak warga negara untuk 

berpartisipasi dalam media dan telah menyingkirkan warga negara dari peran 

mereka sebagai pengendali media (Nugroho, Putri, dan Laksmi, 2012: 5). 

 

1.5.8. Sistem Pers/Media Indonesia 

Kehadiran media massa merupakan gejala awal yang menandai kehidupan 

masyarakat modern. Hal ini bisa dilihat melalui meningkatnya tingkat konsumsi 

masyarakat terhadap berbagai bentuk media massa, dan munculnya media baru 

yang menawarkan banyak pilihan pada khalayaknya yang pada akhirnya akan 

menimbulkan ketergantungan masyarakat pada media massa tersebut. Di samping 

itu, informasi juga sudah menjadi kebutuhan manusia yang esensial untuk 

mencapai tujuan. Melalui informasi manusia dapat mengetahui peristiwa yang 

terjadi di sekitarnya sehingga mampu memperluas cakrawala pengetahuannya, 

sekaligus memahami kedudukan serta perannya dalam masyarakat.  

Media massa seperti halnya pesan lisan dan isyarat, sudah menjadi bagian 

tak terpisahkan dari komunikasi manusia. Pada hakikatnya, media adalah 

perpanjangan lidah dan tangan yang berjasa meningkatkan kapasitas manusia 

untuk mengembangkan struktur sosialnya. Namun banyak orang yang tidak 

menyadari hubungan fundamental antara manusia dan media itu, dan keliru 

menilai peran media dalam kehidupan mereka. Misalnya, banyak intelektual yang 

melihat media tidak lebih dari produk sampingan kemajuan teknologi, yang 

kemudian sering disalahgunakan oleh para agitator dan penipu. Pandangan seperti 
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ini ada benarnya, namun mengabaikan hubungan objektif antara media massa dan 

masyarakat yang sesungguhnya terbebas dari motif dan kepentingan para pelaku 

komunikasi (Rivers, 2003: 27-28). 

Pada dasarnya, istilah media massa merujuk pada media cetak, penyiaran, 

dan elektronik. Media cetak terdiri atas koran atau surat kabar, majalah, tabloid, 

bulletin, buku dan sebagainya. Secara fisik berbentuk lembaran kertas yang di 

dalamnya dicetak informasi-informasi untuk dibaca. Sedangkan media penyiaran 

merupakan media informasi yang menggunakan gelombang frekuensi sebagai 

sarana penyampaian informasi. Bentuk media penyiaran ini dapat berupa audio 

maupun audio visual seperti radio, televisi, dan internet. Semua media penyiaran 

bisa dimasukkan dalam kategori media elektronik, karena hampir semua 

perangkat komunikasi ini menggunakan sumber listrik untuk mengoperasikannya. 

Namun media elektronik tidak mesti menggunakan gelombang frekuensi, 

misalnya film, dan sebagainya. 

Sementara itu, berbagai bentuk media massa tersebut memiliki kelebihan 

dan kekurangannya masing-masing. Media cetak yang penyajian materinya secara 

tertulis memungkinkan informasi dapat dibaca berulang-ulang dan relatif dapat 

menampilkan informasi yang rinci. Namun media cetak memiliki keterbatasan 

dalam hal kecepatan penyampaian informasi karena harus melewati proses cetak 

dan pengiriman kepada khalayak, itupun khalayak terbatas. Sedangkan media 

radio dan televisi keunggulannya selain bisa menyampaikan secara lebih cepat 

juga bisa menampilkan informasi yang “hidup” yakni dapat didengar dan dilihat 

secara langsung, serta dapat menjangkau khalayak lebih luas. 

Kelemahannya, informasi yang disampaikan tidak dapat diulang karena 

disampaikan sekilas sehingga daya tangkap dan pemahaman audiens sangat 

diperlukan. Selain itu keterbatasan pemancar gelombang frekuensi menjadi 

kendala bagi penyampaian siaran di tempat-tempat terpencil. Meskipun media 

televisi dan radio dewasa ini maju pesat, media cetak tetap diminati dan 

dibutuhkan banyak orang (Ermanto, 2005: 68-70). Sedangkan media internet lebih 

terbatas lagi, karena perangkatnya masih sangat sedikit orang yang memiliki. 

Kelebihannya adalah memadukan keunggulan media penyiaran dan media cetak.  
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Media massa juga memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat. 

Bahkan dalam sistem sosial, media massa menjadi salah satu institusi sosial yang 

memiliki potensi dan efek yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, 

sebagai sumber kekuatan perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial 

politik. Sebaliknya, media massa juga memiliki ketergantungan terhadap 

kehidupan politik (Arifin, 1992: 17). Bahkan, media massa sebagai lembaga atau 

institusional di Indonesia merupakan salah satu bagian atau subsistem sosial 

politik, karenanya kajian tentang permasalahan media massa tidak dapat 

dilepaskan dari kajian tentang permasalahan sistem politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya yang berlaku di masyarakat atau negara dimana media tersebut tinggal. 

Menurut van Cuilenburg dan McQuail (2003), dalam kurun waktu lebih dari 

seabad dalam perkembangan komunikasi, kita dapat mengenali tiga fase utama 

kebijakan komunikasi di berbagai bagian dunia, yaitu; pertama, fase munculnya 

kebijakan industri komunikasi, kedua, fase sebagai salah satu layanan publik 

(publik service), dan ketiga, fase dari kebijakan yang saat ini terbentuk merupakan 

hasil dari banyak tren sebelumnya, terutama dari tren internasionalisasi, 

digitalisasi, dan konvergensi. Peristiwa kuncinya adalah pergerakan ke panggung 

utama telekomunikasi (Winseck, 2002). Periode dimana sekarang kita berada 

adalah fase inovasi yang intens, pertumbuhan, dan kompetisi di tingkat global. 

Kebijakan masih ada, tetapi paradigma baru didasarkan pada tujuan dan nilai yang 

baru pula. Kebijakan masih dipandu terutama oleh tujuan politik, sosial, dan 

ekonomi, tetapi sudah ditafsirkan dan diatur ulang. Tujuan ekonomi mengalahkan 

tujuan sosial dan politik (McQuail, 2011a: 268-269). 

Sementara itu, media massa dalam suatu negara terikat dalam jejaring sistem 

sosial dan politik, dalam tingkatan internal dan eksternal. Hubungan eksternal 

antara media dan pihak-pihak yang dipengaruhi atau yang berkepentingan dengan 

publikasi sebagaimana dijelaskan oleh McQuail (1989: 75-76), bahwasanya media 

massa sebagai bagian dari sistem kenegaraan, maka kalangan otoritas kebijakan 

negara (society/nation) akan menentukan mekanisme operasionalisme media 

massa dalam menjalankan fungsinya sesuai kepentingan nasional/negara, sarana 

pemeliharaan kestabilan politik, dan lain-lain. Sedangkan bagi pihak khalayak 
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mengharapkan media massa berfungsi sebagai sumber informasi yang dipercaya, 

sarana pengetahuan budaya, dan lain-lain. Di samping itu pemilik media (media 

owner) memperlakukan media massa sebagai sarana bisnis, sedangkan bagi para 

komunikator terutama wartawan yang dituju adalah kepuasan profesi dan 

idealisme. Bagi kalangan masyarakat tertentu berupaya memanfaatkan media 

massa sebagai infrastruktur kekuasaan (power). Adapun regulasi, kebijakan 

perundang-undangan, peraturan-peraturan mengenai media merupakan refleksi 

keterlibatan kalangan kelas dominan (dominant class) dalam kehidupan media 

massa. Sementara kalangan masyarakat umum (subordinate class) mengharapkan 

media massa mewakili dirinya sebagai alat kontrol sosial dan perubahan. 

 

Bagan 1.3 

Jejaring Media 

 

    Nation 
 
           Dominan Class      Media   Owners 
 
 

Power             Integration goal  Profit status 
                    At control 
 
  
 
                 Mass      Work            Mass  
       Communication        Satisfaction       Media 
 
 

  Acces            Means of control  
                                of change 

 
        Volces in Society          

 
        Source of information    Subordinate  

                                  Culture, uses          Class 
 
                         Media Audience 

 

   Keterangan: Dikutip dari McQuail (1989: 75) 
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Gambaran tersebut menunjukkan dilema media massa dalam benturan 

kepentingan berbagai pihak. Terlebih dalam bidang politik, posisi media 

seringkali tersubordinat oleh sistem politik yang berlaku. Sistem media massa 

sangat tergantung oleh sistem politik yang dikembangkan oleh kekuasaan negara. 

Misalnya, apabila yang dipentingkan hanya kepentingan dan kebutuhan dominant 

class, maka media massa tersebut belum tentu laku, dalam arti banyak 

khalayaknya. Di pihak lain, apabila hanya mementingkan kepentingan dan 

kebutuhan khalayak, sementara kebutuhan dominant class diabaikan, maka bisa 

jadi media massa tersebut akan dikenakan tindakan hukuman. Dengan demikian, 

demi kelangsungan media massa, tergantung pada bagaimana memelihara 

keseimbangan diantara berbagai benturan kepentingan tersebut. 

Sementara itu, tingkatan internal melibatkan serangkaian kontrol di dalam 

media, seperti tindakan publikasi yang spesifik (misalnya artikel berita atau 

program televisi) dapat menjadi tanggung jawab dari organisasi media dan 

pemiliknya. Isu penting yang muncul dalam hal ini berkaitan dengan derajat 

otonomi kebebasan berekspresi bagi mereka yang bekerja di media (misalnya 

jurnalis, penulis, editor, dan produser). Terdapat tekanan antara kebebasan dan 

tanggung jawab ‘di dalam lingkup’ media yang terlalu sering diselesaikan dengan 

cara yang menguntungkan bagi pemilik media. Dalam kasus apapun, kita tidak 

dapat bergantung pada kontrol internal atau manajemen untuk memuaskan 

kebutuhan sosial yang luas akan akuntabilitas. Kontrol internal dapat menjadi 

terlalu ketat (melindungi organisasi dari tuntutan), sehingga membentuk sensor 

internal atau terlalu banyak diarahkan pada melayani kepentingan organisasi 

media alih-alih masyarakat (McQuail, 2011a: 232). 

Oleh karena itu, ada banyak varian teori yang menjelaskan penerapan sistem 

normatif media massa di suatu negara. McQuail (1989: 111-123) menyarikan 

karakteristik sistem media massa dalam enam ragam teori (Six Normative Media 

Theories), yaitu; (1) sistem pers otoriter (Authoritarian Theory); (2) sistem pers 

bebas (Free Press Theory), (3) sistem pers tanggung jawab sosial (Social 

Responsibility Theory), (4) sistem pers soviet (Soviet Media Theory), (5) sistem 
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pers pembangunan (Development Media Theory), dan (6) sistem pers demokratik-

partisipan (Democratic-Participant Media Theory). 

Teori otoriter berlaku di kawasan masyarakat prademokratis, dimana 

masyarakat di bawah pendudukan militer atau kendali “undang-undang keadaaan 

darurat”, yaitu di bawah kediktatoran dan pengontrolan kekuasaan. Secara umum 

yang menjadi prinsip dari teori/sistem pers ini adalah: (a) media tidak melakukan 

hal-hal yang di luar kewenangannya yang dapat merusak legitimasi kewenangan 

kekuasaan pemerintah; (b) media selamanya (akhirnya) tunduk pada penguasa; (c) 

media seyogyanya menghindari perbuatan yang menentang tata nilai moral dan 

politik atau dominasi mayoritas; (d) penyensoran dibenarkan untuk menjaga 

berbagai prinsip ini, (e) kecaman yang tidak diterima penguasa, penyimpangan 

dari policy resmi, atau kegiatan pers yang menentang kode moral: dianggap 

sebagai perbuatan pidana; dan (f) wartawan atau pelaku media massa tidak 

memiliki kebebasan di organisasi medianya. 

Teori pers bebas menyatakan, “Tiap orang memiliki hak untuk menyatakan 

hal-hal yang disukainya: hak untuk kebebasan berpikir, mengungkapkan, serta 

bergabung dan berserikat”. Teori ini terkait dengan ideologi demokrasi liberal. 

Pola ini muncul sejak abad ke-17 sebagai reaksi atas kontrol penguasa terhadap 

pers, dan kini diterapkan secara meluas di berbagai negara di dunia khususnya 

yang menganut sistem demokrasi liberal. Prinsip teori ini adalah: (a) kebebasan 

mempublikasikan dan menolak sensor pendahuluan; (b) kebebasan menerbitkan 

dan mendistribusikan bagi tiap orang atau kelompok, tanpa perlu izin atau lisensi; 

(c) kebebasan mengecam pemerintah, pejabat, atau parpol (bukan “pribadi” atau 

pengkhianatan dan gangguan), yang tidak dapat dipidana; (d) kebebasan menolak 

“kewajiban” mempublikasikan segala hal; (e) perlindungan terhadap kebebasan 

mempublikasikan kebenaran dan “kesalahan” sejauh menyangkut opini dan 

keyakinan; (f) menolak pembatasan “hukum” dalam mengumpulkan informasi 

untuk kepentingan publikasi; (g) menolak pembatasan ekspor-impor atau 

pengiriman-penerimaan informasi “dari atau ke” luar dan dalam negeri; dan (h) 

wartawan menuntut otonomi profesional tinggi dalam organisasi mereka. 
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Teori tanggung jawab sosial melihat kelemahan sistem pers bebas yang 

didasarkan pada komisi kebebasan pers (the Commission on Freedom of the 

Press, 1947). Teori ini meminta “kebebasan” pers dibatasi dengan faktor 

“kewajiban” terhadap masyarakat. Prinsip utama teori ini adalah: (a) media 

menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakatnya; (b) 

penetapan bentuk kewajiban berdasar standar profesi tentang informasi, 

kebenaran, ketepatan, obyektifitas, dan keseimbangan; (c) pelaksanaan kewajiban 

tersebut berdasar kerangka hukum dan kelembagaan yang ada; (d) penegasan pers 

untuk menghindari kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum dan 

penghinaan etnik dan agama dari kalangan minoritas; (e) pers harus memiliki sifat 

pluralitas sesuai perbedaan di masyarakat, melalui upaya memberi kesamaan 

peluang untuk mengungkapkan sudut pandang dan hak jawab pada tiap warga 

atau kelompok di masyarakat; (f) masyarakat dan publik mengharapkan kerja dan 

produk pers dibatasi ukuran standar profesi, maka itu upaya intervensi, demi 

kepentingan umum, dibenarkan; serta (g) profesionalisme wartawan dan media 

bertanggung jawab terhadap masyarakat, “majikan”, dan “pasar”. 

Teori pers soviet berlaku di sistem pers Rusia, sangat berkembang di fase 

sebelum “perestroika” dan “glasnost”. Sistem pers ini menganut beberapa prinsip 

sebagai berikut: (a) pers melayani kepentingan dari (dan dikendalikan) kelas 

pekerja; (b) pers tidak boleh dimiliki secara “pribadi”; (c) pers melakukan fungsi 

positif bagi negara melalui “sosialisasi norma yang dibuatkan kebijakannya, 

pendidikan, informasi, motivasi, mobilisasi”; (d) pers harus tanggap terhadap 

keinginan dan kebutuhan publik kelas pekerja; (e) masyarakat berhak menyensor 

dan menindak secara hukum untuk mencegah serta memberi hukuman bila 

melakukan publikasi antimasyarakat; (f) pers harus menyajikan pandangan yang 

lengkap dan obyektif tentang masyarakat dan dunia di batas prinsip Marxisme-

Leninisme; (g) orientasi wartawan mesti tertuju untuk “kepentingan terbaik 

masyarakat (kelas pekerja)”; dan (h) media harus menjadi pendukung gerakan 

progresif (partai) “ke dalam dan ke luar” negeri.  

Teori pers pembangunan banyak dipraktikkan di negara-negara (sedang) 

berkembang. Perbedaan kondisi ekonomi dan politik, serta keadaan yang berubah-
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ubah, mempengaruhi ketidaksamaan tiap negara dalam menerapkan teori ini. 

Adapun prinsip teori ini adalah: (a) media menjadi penerima dan pelaksana tugas 

pembangunan yang ditetapkan secara nasional; (b) kebebasan media dibatasi oleh 

prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat; (c) media 

memprioritaskan isinya pada kebudayaan dan bahasa nasional; (d) 

memprioritaskan berita dan informasi bagi negara sedang berkembang lain yang 

se-geografis, kebudayaan, atau politik; (e) wartawan dan karyawan media 

memiliki tanggung jawab dan kebebasan untuk/dalam tugas mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi; disamping (f) atas dasar kepentingan pembangunan, 

negara memiliki hak campur tangan dalam, atau membatasi, pengoperasian media 

serta penyensoran, subsidi dan pengendalian langsung. 

Teori pers demokratik-partisipan belum terumuskan secara jelas. Pemakai 

teori ini umumnya masyarakat liberal yang coba menerapkan beberapa unsur teori 

media pembangunan. Teori ini hendak menjawab dampak negatif dari 

komersialisasi dan monopoli kepemilikan media, serta sentralisasi dan birokrasi 

lembaga siaran publik: dengan mengacu pada prinsip dan norma tanggung jawab 

sosial. Ciri pelaksanaan teori ini adalah: (a) individu dan kelompok minoritas 

memiliki hak memanfaatkan media (hak berkomunikasi) dan hak dilayani media 

berdasarkan kebutuhan yang mereka tentukan sendiri; (b) organisasi dan isi media 

tidak tunduk pada pengendalian sentralisasi politik atau birokrasi negara; (c) 

media ada karena audiensnya, bukan untuk organisasi media, para pakar, atau 

pelanggan; c) kelompok, organisasi, dan masyarakat lokal dapat memiliki media 

sendiri; (d) bentuk media berskala kecil, interaktif, dan partisipatif lebih baik 

ketimbang media berskala besar, satu arah, dan diprofesionalkan; (e) kebutuhan 

berhubungan dengan media massa tidak hanya tersalur melalui tuntutan individu 

konsumen, tidak juga melalui negara dan berbagai lembaga utamanya; dan (f) 

komunikasi menjadi hal terlalu penting “untuk diabaikan para ahli”. 

Lantas termasuk sistem mana pers/media Indonesia? penggolongannya tidak 

bisa ditetapkan secara mutlak dengan memasukkan semua ciri yang ada dalam 

setiap sistem, tapi berdasarkan kecenderungan yang paling menonjol dalam pers 

Indonesia. Selama rezim Soekarno, pers Indonesia berpretensi seakan-akan 
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Indonesia menganut sistem pers bertanggung jawab sosial, namun pada 

kenyataannya yang dijalankan adalah sistem pers yang terselubung. Berita tidak 

lagi semata-mata harus menarik tetapi harus memiliki tujuan yang sejalan dengan 

cita-cita bangsa untuk menyesuaikan revolusi nasional. Di samping 

diberlakukannya lembaga SIT (Surat Izin Tjetak), pembreidelan dan 

pemberangusan terus berjalan terhadap penerbitan-penerbitan pers yang tidak 

sejalan dengan politik pemerintah (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2009: 35).  

Pada masa Orde Baru, ketatnya kontrol pemerintah terhadap pers membuat 

pers Indonesia dikategorikan dalam pers otoriter. Secara politik, pers Indonesia 

pascareformasi bebas dari campur tangan pemerintah sejak Departemen 

Penerangan dibubarkan. Pers bebas mengkritik berbagai kebijakan pemerintah, 

suatu hal yang tidak mudah dilakukan pada masa Orde Baru. Meskipun saat ini 

telah dibentuk Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), kemudian 

menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), otoritas lembaga 

ini tidak seperti Departemen Penerangan yang begitu berkuasa pada zaman Orde 

Baru. Aturan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) juga telah dicabut 

dan seiring dengan itu banyak bermunculan media baru. Kebebasan pers juga 

diatur dalam Undang-undang Pers, yaitu UU Nomor  40 tahun 1999.  

Sistem pers kita sekarang (reformasi) berubah arah ke sistem pers liberal 

Barat. Tetapi tentang soal pers kita sekarang yang tidak mengenal etika dan 

kurang tanggung jawab sosialnya dalam menggunakan kebebasannya barangkali 

bisa diperdebatkan. Masalahnya, integritas pers sekarang memang agak tercemar 

oleh pemain-pemain baru yang bermunculan tanpa merasa terikat oleh rambu-

rambu etika dan tanggung jawab yang sebelumnya ditetapkan oleh PWI 

(Persatuan Wartawan Indonesia) sebagai organisasi profesi yang dulu mempunyai 

otoritas terhadap semua wartawan maupun pemilik media massa. 

Apalagi, akar-akar sistem pers Barat ini sudah ada di dunia pers kita sejak 

awal kemerdekaan ketika negara kita berada dalam sistem demokrasi liberal 

(1945-1959). Dari segi perusahaannya, kita melihat bahwa dalam 

perkembangannya perusahaan pers kita sejak dulu sudah saling bersaing satu 

sama lain, kemudian dalam batas-batas tertentu terdapat seleksi berdasarkan 
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persaingan bebas. Persaingan bebas pada batas-batas tertentu ini yang 

menyebabkan yang kuat, yang berorganisasi baik, cerdik dan ditopang oleh modal 

besar akan tumbuh dan menjadi besar. Yang tidak kuat, tidak baik organisasinya 

dan tidak memiliki dukungan kuat, akan gulung tikar. 

Dalam jurnalistiknya, terutama dalam hal pemberitaan, sistem pers kita 

selama ini pun mirip-mirip sistem Barat, misalnya dalam caranya memilah dan 

menyajikan berita, terutama dengan maksud menarik perhatian pembaca, dengan 

latar belakang – sampai batas-batas tertentu – berupa pertimbangan-pertimbangan 

komersial untuk meraup oplah atau tiras yang besar. Dalam segi politik, kita 

melihat pers kita selama ini mirip-mirip pers Barat, atau lebih tegas lagi, mirip 

sistem pers Belanda dengan organisasi-organisasi politiknya yang banyak itu yang 

masing-masing memiliki, atau sekurang-kurangnya mempengaruhi, surat kabar 

(Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2009: 38). 

Secara ekonomi, pers diakui sebagai lembaga ekonomi, walaupun tujuannya 

hanya sebatas untuk kesejahteraan karyawan (Pasal 3 Ayat 2 Undang-undang Pers 

tahun 1999). Kebebasan pers di Indonesia pasca reformasi mempunyai beberapa 

implikasi, pada satu sisi media menjadi partisan, condong kepada salah satu 

kelompok sosial. Namun pada sisi yang lain muatan berita cenderung bombastis, 

berkisar pada masalah seks, kekerasan, kejahatan dan hiburan. Tujuannya adalah 

untuk menarik pangsa pasar yang luas, untuk meraih keuntungan sebesar-

besarnya. Bahkan cenderung mengarah menjadi industri padat modal, 

berteknologi tinggi dan profesionalisme manajemen, semua mengarah pada pers 

industri yang tidak berbeda dengan pers pasar. Kecenderungan yang ada dalam 

pers Indonesia sejalan dengan pers barat, yaitu pers bebas dari campur tangan 

pemerintah, hubungan antara pers dan pemerintah saling berhadapan, pers sebagai 

ajang bisnis besar, mempunyai pengaruh kuat dalam kehidupan sosial politik dan 

teknik persurat-kabaran sudah modern dengan ditunjang teknologi tinggi 

(Rachmadi, 1991: 48). 

Secara formal, sistem media massa atau pers Indonesia kini diatur melalui 

UU Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999, yang mengatur kelembagaan dan 

kaidah/norma pers Indonesia. Namun, UU No. 40/1999 ini masih belum eksis 
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keberadaannya. Pengaruh KUHP (pidana) masih membelenggu keberadaan UU 

Pers yang baru tersebut. KUHP pidana, yang dibuat pada zaman penjajahan 

Belanda, isinya bertaburan dengan pasal-pasal warisan kolonial hatzaai artikelen 

alias pasal-pasal penyebaran perasaan kebencian dan permusuhan terhadap 

pemerintah. Misalnya pasal 155 ayat 1 menyebutkan: “Barang siapa menyiarkan, 

mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang 

mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan 

terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh 

umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan 

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 

Pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal karet yang digunakan pemerintah 

kolonial termasuk pemerintah Orde Baru untuk menjerat suara-suara kritis 

terhadap pemerintah. Rezim Soekarno saat awal kemerdekaan hingga zaman 

Demokrasi Parlementer bersifat sangat akomodatif terhadap pers. Namun, setelah 

kekuasaannya terkonsolidasi, bulan September 1957, Soekarno berkolaborasi 

dengan penguasa militer membreidel 10 surat kabar. Beberapa tahun kemudian, 

tepatnya bulan Februari 1965, 21 surat kabar di Jakarta dan Medan juga 

diberangus. Sebulan kemudian, delapan media dan mingguan di berbagai kota 

juga dibungkam. Perilaku yang sama ditunjukkan oleh Orde Baru (Orba). Rezim 

Orba membreidel 12 media massa, pada tanggal 5 Januari 1974. Empat tahun 

kemudian, juga membreidel tujuh koran dan tujuh media kampus. Puncaknya 

pada bulan Juni 1994, pemerintah memberangus Tempo, Editor, dan Detik. 

UU Pers No. 40/1999 yang relatif liberal dan pro kebebasan pers, di sana-

sini masih mengandung kelemahan. Distorsi yang cukup nyata dalam UU Pers 

adalah rumusan dalam UU itu sendiri memungkinkan terjadinya intervensi, antara 

lain karena ketentuan normatif seperti soal kode etik menjadi ketentuan hukum 

positif. Selain itu, UU Pers juga tidak secara jelas menerangkan soal 

pertanggungjawaban hukum ketika terjadi kesalahan pers. Di sisi lain, melalui UU 

Pers No. 40/1999, kini kehidupan pers Indonesia memiliki kelembagaan pers yang 

independen. Selain kelembagaan Dewan Pers, sistem pers Indonesia kini memiliki 

sejumlah Organisasi Kewartawanan dan penerbitan yang ragam. Selain adanya 
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UU Pers yang baru itu, sistem pers Indonesia juga memiliki perangkat pengaturan 

tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (Santana, 2005: 233-235). 

Di samping itu, pasca reformasi 1998, kecenderungan pers untuk tunduk 

dalam kekuasaan politik semakin kecil, justru yang lebih kuat adalah 

kecenderungan untuk larut dalam tekanan pemilik modal. Lebih jauh pers 

Indonesia bisa terjebak dalam cengkeraman kapitalisme global yang mengarahkan 

pada suatu kebebasan pers yang berpihak pada kepentingan modal dan tidak 

sepenuhnya fungsional bagi proses demokratisasi (Hidayat, 2000: 445). Dengan 

demikian, ketika tidak ada lagi otoritarianisme negara, justru muncul 

kecenderungan dimana pers mendapat tekanan dari masyarakat, baik secara 

komunal maupun personal. Batasan-batasan struktrural dan kultural tersebut 

kadang harus membuat pers melakukan kompromi, bahkan harus tunduk. 

 

1.6. Asumsi Penelitian 

Berdasarkan pemaparan teori dan konsep di atas, maka peneliti berasumsi 

meskipun dalam proses pengkonstruksian realitas, media sebenarnya adalah arena 

pertarungan kepentingan untuk mendefinisikan realitas. Faktor struktur (sosial 

budaya) menjadi penentu arah pengkonstruksian realitas oleh media, sehingga 

realitas yang ditampilkan media menjadi representasi dari kekuatan struktur dalam 

setting sosialnya. Di sisi yang lain, sesuai dengan UU No. 40/1999, media massa 

memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, menghibur, dan melakukan kritik 

sosial, juga berperan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi 

yang tepat, akurat, dan benar, juga diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat 

untuk mengetahui, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi 

manusia, serta sebagai pilar keempat untuk menopang kehidupan demokrasi. 

Dengan mendasarkan diri pada fungsi tersebut, struktur dominasi media 

pada independensi wartawan, mewujud dalam struktur secara internal dan 

eksternal. Secara internal terjadi melalui tata kelola perusahaan media sebagai 

sebuah institusi ekonomi untuk mendapatkan profit ekonomi, politik dan sosial 

tertentu, diproduksi melalui tindakan dan interaksi di antara individu-individu 

yang ada di dalamnya. Sedangkan struktur secara eksternal terjadi dalam aktifitas 
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kejurnalistikan terkait tata kelola industri media dan sistem komunikasi global dan 

nasional. Kebijakan semacam ini mewujud dalam bentuk UU, PP, dan ketentuan 

turunan lain yang relevan. 

Asumsinya, agen bisa mengubah struktur sepanjang memiliki resources: 

morality dan power, serta mampu mengkomunikasikan apa yang diinginkannya 

agar struktur menjadi lebih baik. Jika wartawan dianggap sebagai profesional, 

maka ia memiliki kebebasan dalam profesinya sebagai penyampai kepentingan 

publik. Mereka wajib melakukan praktik jurnalistik sesuai kode etik dan 

mempertanggungjawabkan kebebasannya kepada publik. Sebaliknya, jika 

wartawan dianggap hanya sebagai pekerja, mereka berhak memiliki kebebasan 

untuk mendirikan organisasi kerja sebagaimana pekerja atau buruh yang lain. 

Dalam kondisi ini, kemungkinan wartawan dapat dikontrol oleh kepentingan 

perusahaan media sehingga berdampak pada hilangnya independensi wartawan. 

Power dimaknai dengan kemampuan untuk memengaruhi struktur sosial. Bagi 

kaum elite yang memiliki power, akan memengaruhi struktur sosial untuk 

mempertahankan status quo mereka. Sementara, mereka yang tidak memiliki 

power cenderung menerima status quo, bukan karena mereka dipaksa untuk itu, 

namun karena mereka memercayainya. Yang terjadi adalah kekerasan simbolik. 

 

1.7. Operasionalisasi Konsep 

1.7.1. Definisi Konseptual 

Agar ada gambaran/abstraksi yang jelas, maka perlu diberikan batasan konsep 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berangkat dari pertimbangan teori. 

Adapun konsep tersebut adalah:  

 

1.7.1.1. Struktur Dominasi 

Struktur adalah aturan (rules) dan sumberdaya (resources) yang terbentuk dari 

dan membentuk perulangan sosial. Dualitas struktur dan agen, terletak dalam 

proses di mana “struktur sosial merupakan hasil (outcome) dan sekaligus sarana 

(medium) praktik sosial”. Secara prinsip struktural, Giddens melihat tiga gugus 

besar struktur, yaitu signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Dominasi mencakup 
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skema penguasaan atas orang (politik) dan barang atau hal (ekonomi). Dalam 

gerak praktik sosial, ketiga gugus prinsip struktural ini, terkait satu sama lain. 

Struktur signifikasi, pada gilirannya juga mencakup struktur dominasi dan 

legitimasi (Giddens, 2011: 39). Dalam pandangan Giddens, struktur dominasi 

akan menyembunyikan wajah dominasinya melalui pemanfaatan sedemikian rupa 

struktur signifikasi dan struktur legitimasi secara ideologis melalui universalisasi 

kepentingan kelompok, perubahan kontradiksi, dan naturalisasi kekinian. 

 

1.7.1.2. Wartawan 

Wartawan dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 diartikan sebagai orang yang secara 

teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Di bagian redaksional sebagai bagian 

dari yang mengurus pemberitaan, dipimpin oleh seorang Pemimpin Redaksi, 

membawahi berbagai jabatan redaksional seperti redaktur pelaksana, berbagai 

redaktur bidang-bidang pemberitaan tertentu, serta para reporter termasuk 

koresponden yang mencari dan melaporkan peristiwa yang hendak diberitakan 

(Santana, 2005: 188). Dengan demikian, wartawan disebut sebagai orang yang 

terlibat dalam pencarian, pengolahan, dan penulisan berita. Mulai dari pemimpin 

redaksi hingga koresponden yang terhimpun dalam bagian redaksi. Prinsip 

utamanya adalah seorang wartawan manakala ia tetap berkarya ia tetap disebut 

sebagai wartawan. Seorang Pemimpin Redaksi pun tetap wartawan, demikian juga 

jabatan-jabatan lain di lingkungan redaksi yang masih bersinggungan dengan 

jurnalistik, tetaplah wartawan. Jika seorang yang duduk di jabatan struktural 

ditarik menjadi wartawan lapangan, status orang tersebut tidak berubah: 

wartawan. Hanya tunjangan strukturalnya saja yang hilang atau berubah. 

 

1.7.2. Operasionalisasi Konseptual 

Agar konsep dengan keadaan yang ada di lapangan bisa sesuai, maka dibuat 

definisi operasionalnya. Hal ini memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan 

analisa terhadap gejala-gejala yang ada, secara kualitatif. Dengan demikian 

operasional memberikan batasan kepada peneliti dalam mengobservasi aktivitas di 

lapangan dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1.7.2.1. Struktur Dominasi Media pada Independensi Wartawan 

Tata aturan pers liberal di Indonesia yang tidak lagi membatasi pendirian pers 

menumbuhkan beragam media menimbulkan fenomena baru: persaingan ketat 

antarmedia bukan hanya soal isi media, tapi juga perebutan iklan yang menopang 

hidup dan matinya media. Hal tersebut memunculkan kondisi anomali dengan 

segala ketidakjelasan dalam sistem antara pemilik dan pekerja media, serta pihak-

pihak yang berkepentingan dengan media bisa membuat interpretasi yang 

berbeda-beda mengenai bagaimana seharusnya media dijalankan. 

Sementara itu, wartawan bekerja dalam ketidakjelasan sistem yang akhirnya 

lebih banyak dipengaruhi oleh media, posisi tawar dan ranah dia berada, 

dibandingkan dengan sistem pers yang seharusnya bisa digunakan untuk 

menjelaskan kerja media. Dengan mayoritas pendapatan yang tidak memadai 

untuk hidup, wartawan sering dihantui ketakutan kehilangan pekerjaan bila tidak 

“memahami” aturan media baik secara eksplisit maupun implisit, serta tidak 

dikondisikan untuk memiliki dan mengembangkan pikiran sendiri, melainkan 

bekerja sesuai dengan aturan yang juga disesuaikan dengan aturan struktur yang 

lebih besar, belum lagi wartawan harus bekerja di bawah target. Bisa diasumsikan, 

wartawan kemudian kehilangan sisi human agent dan bekerja di bawah struktur 

dan kehilangan kesadaran dan sensitifitas mereka terhadap struktur yang 

mengekang mereka. Hal ini terkait tata kelola perusahaan media sebagai sebuah 

institusi ekonomi untuk mendapatkan profit ekonomi, politik, dan sosial tertentu. 

Tidak semua wartawan memenuhi tugas mereka seperti yang dimandatkan 

karena mereka juga berkaitan dengan, dan harus melayani korporasi media di 

mana mereka bekerja serta kepentingan-kepentingannya. Ini menunjukkan adanya 

tekanan antara ‘komitmen’ (seorang wartawan) dan ‘pekerjaan’ (seorang 

pegawai). Sebagai human agency, wartawan dituntut untuk mengembangkan 

kemandirian, idealisme, namun di lain pihak harus mengikuti berbagai aturan 

yang kadang berbeda dengan tuntutan idealisme. Para wartawan profesional harus 

menghadapi dilema siapa yang harus dilayani: publik ataukah pemilik. Dengan 

demikian, pekerjaan wartawan harus tunduk pada struktur yang ada. 



81 
 

Tekanan tersebut akan selalu ada, karena mengabaikan salah satu dari dua 

hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Sebagaimana pun publik 

mempertanyakan kemandirian dan kredibilitas para wartawan. Sebab, para 

wartawan pun sebenarnya ada di bawah tekanan dalam bekerja untuk kepentingan 

media. Meskipun begitu, apa yang ada dalam keseharian semakin tampak oleh 

warga adalah pelemahan secara sistematis terhadap pekerjaan wartawan sebagai 

perwujudan sebuah komitmen. Kerja wartawan (yang lemah secara sistematis) 

seperti ditunjukkan dalam sebagian besar media massa selama ini menunjukkan 

bahwa mereka lebih peduli pada wartawan sebagai sebuah pekerjaan, daripada 

wartawan sebagai sebuah komitmen. 

Prinsip jurnalisme dalam struktur dominasi media bisa dioperasionalisasikan 

apabila wartawan bekerja dalam keadaan independen alias mandiri. Dalam tradisi 

pers bebas ditegaskan, bahwa redaksi harus independen. Independensi redaksi 

bukan semata suatu situasi atau keadaan tidak tergantung kepada pihak lain, tetapi 

juga suatu nilai yang menyemangati wartawan dalam menerapkan prinsip-prinsip 

jurnalisme. Memasuki era industri pers, isu independesi redaksi menjadi penting, 

sebab dalam keseharian, independensi redaksi tidak hanya terancam oleh kekuatan 

politik dominan, tetapi juga oleh pemilik media atau pemodal yang 

mempertaruhkan uangnya demi mengejar keuntungan bisnis. 

Dalam kondisi tersebut, sektor jurnalistik yang independen, otonom dan 

hanya mengabdi pada kepentingan publik sebagai salah satu area kerja media 

massa menjadi satu-satunya jalan keluar dari struktur dominasi. Wartawan sebagai 

agen sosial paling strategis yang turut bertanggungjawab terhadap proses diskursif 

terbentuknya struktur sosial. Wartawan yang bekerja dalam lingkungan media 

sebagai institusi ekonomi dan politik harus keluar dan menempatkan diri sebagai 

bagian dari publik, bukan mengikuti pemilik modal atau pemilik perusahaan yang 

berfokus pada profit semata. Untuk itu menjadi wartawan dalam struktur dominasi 

yang dimiliki oleh pemilik media yang hanya berorientasi bisnis dan politik bukan 

merupakan perjuangan yang mudah. Kesulitan tersebut biasanya diselesaikan 

dengan cara mengkomodifikasi informasi dan berita yang diperoleh. Berita atau 

informasi yang penting bagi publik dikomodifikasi sedemikian rupa, sehingga 
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memiliki nilai jual. Dalam konteks ini sering kali wartawan terjebak pada teknik 

reportase yang mencari sensasi daripada esensi kepentingan publik.   

Begitu pula untuk menjaga independensi wartawan sebagai bagian dari 

posisi tawar terhadap kepemilikan perusahaan diperlukan serikat pekerja pers. 

Biasanya, pendirian serikat pekerja pers dilarang oleh perusahaan. Dalam 

praktiknya, mereka terancam pekerjaannya jika berusaha mendirikan serikat 

pekerja. Hal ini bertentangan dengan hakiki profesi wartawan yang mencintai 

kebebasan dan hak asasi manusia. Pandangan manajemen perusahaan media 

seringkali berpendapat bahwa serikat pekerja pers tidak diperlukan karena 

komunikasi antarperorangan dalam perusahaan sudah tercipta dalam pekerjaan 

sehari-hari. Namun pada sudut lain, manajemen perusahaan tidak inginkan adanya 

pertentangan dalam perusahaan yang dapat merusak kekukuhan serikat pekerja 

media yang tidak menguntungkan bagi ekonomi dan kapitalisme media. 

Istilah dominasi (domination) harus dibedakan dengan istilah kekuasaan 

(power). Dominasi mengacu pada skemata asimetri hubungan pada tataran 

struktur, sedang kekuasaan menyangkut kapasitas yang terlibat dalam hubungan 

sosial pada tataran pelaku (praktik sosial atau interaksi).  Sebagaimana  tidak ada 

struktur tanpa pelaku, begitu pula tidak ada struktur dominasi tanpa relasi 

kekuasaan yang berlangsung di antara pelaku yang konkret. 

Sementara struktur dominasi kaitannya dengan konglomerasi media terkait 

tata kelola industri media dan sistem komunikasi global dan nasional bermuara 

pada perusahaan komersial, yaitu persoalan konsentrasi kepemilikan media pada 

sejumlah kelompok usaha atau individu tertentu dan kepemilikan silang media 

manakala adanya keuntungan finansial di bidang media. Kehadiran para 

konglomerat di dunia media dapat mendorong perkembangan media itu sendiri. 

Namun di saat yang sama konglomerasi media juga akan menciptakan informasi 

tunggal yang tersentralisir dan dapat mengancam keberagaman informasi. 

Bahkan, perkembangan media massa khusus internet akan memicu aliran 

informasi yang semakin cepat pula. Oleh karena itu, tantangan terbesar adalah dari 

sisi profesionalisme wartawan adalah ketika kredo kecepatan informasi akan 

mengalahkan ketaatan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). 
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Di samping itu, tugas dan kewajiban wartawan adalah menegakkan pers 

yang profesional, independen dan membela masyarakat lemah, seperti yang 

tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sebab, kewajiban wartawan 

memiliki dan menaati KEJ juga merupakan perintah dari undang-undang. Namun 

demikian, tugas ini mustahil bisa direalisasikan kalau kondisi pekerja persnya 

tidak sejahtera. Selama pekerja pers tak mendapat gaji yang layak, pekerjaan yang 

dilakukannya tak lebih hanya sekadar memenuhi tugas rutin kantor. 

Dengan demikian, pemusatan kepemilikan media hanya pada segelintir 

pengusaha di ring politik utama harus diwaspadai sebagai ancaman tersembunyi 

bagi demokrasi. Dampak lain dari konglomerasi dan konvergensi kepemilikan 

bisnis media adalah makin seragamnya informasi dan berita yang disuguhkan 

kepada publik. Kemungkinan degradasi kualitas pemberitaan media sulit untuk 

dihindari ketika—demi efisiensi—sebuah grup media mempekerjakan wartawan 

untuk beberapa media dalam grupnya. Alhasil, sulit bagi publik untuk menerima 

informasi yang lengkap, beragam, dan obyektif. 

Sedangkan, dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 18 ayat 1 

tentang pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran disebutkan: “Pemusatan 

kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau 

satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah 

siaran, dibatasi.” Tujuannya tidak lain agar tidak terjadi praktik monopoli dalam 

pemilikan media yang berimplikasi pada terjadinya monopoli informasi dan 

pemberitaan, terutama dalam hal penggunaan frekuensi publik. 

Pemusatan kepemilikan media penyiaran swasta di tangan segelintir 

pengusaha memang melanggar UU Penyiaran. Namun ancaman lain muncul, 

ketika status ganda pemilik bisnis media yang juga "pemilik" partai politik. 

Seperti halnya, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, adalah 

konglomerat media yang juga penguasa partai politik. Sudah terbukti dewasa ini 

bagaimana siaran televisi publik akhirnya dipakai untuk mengampanyekan iklan-

iklan politik para pemiliknya. Dan tak hanya itu media publik yang dikuasai 

penguasa partai politik tersebut kerap digunakan sebagai media untuk 

“menjatuhkan” lawan–lawan politiknya. 
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Begitu pula Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, pada dasarnya mengatur tentang 

pencegahan monopoli dalam bidang usaha secara umum. Namun dalam bidang 

media juga terdapat prinsip mengenai pencegahan monopoli yaitu pembatasan 

kepemilikan media dan kepemilikan silang. Persaingan tidak sehat dilakukan 

dengan menyalahgunakan persaingan untuk melumpuhkan perusahaan produksi 

dan distribusi lain sebagai cara menuju monopoli. 

Sebagaimana pandangan Giddens tentang dualitas dalam teori strukturasi. 

Sangatlah sulit untuk memahami struktur mengandalkan agen. Bagi Giddens tidak 

ada aksi tanpa teori. Sementara struktur dominasi, yaitu struktur mencakup 

penguasaan orang dalam pengertian penguasaan politik dan ekonomi. Menurut 

Giddens, sistem sosial tidak mempunyai kebutuhan apapun terhadap agen. Yang 

mempunyai kebutuhan adalah para agen itu sendiri sebagai peran sosial. Pada 

sistem sosial, ada nilai (value) yang mengikat tindakan setiap individu sebagai 

anggota masyarakat dalam peran sosialnya, sebagaimana kinerja wartawan. 

 

1.8. Metoda Penelitian 

1.8.1.  Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. 

Penelitian deskriptif dimaksudkan menggambarkan dan menjelaskan realitas atas 

fenomena sosial yang diamati. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan 

data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Sementara, analitis kualitatif 

menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara 

sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif; atau normatif dengan 

mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu 

unsur dengan unsur lain. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sangat erat kaitannya 

dengan faktor kontekstual. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada 

sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sampling), artinya pemilihan 

sampel bertitik tolak pada penilaian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa 

sampel yang dipilih benar-benar representatif (Sugiarto et al., 2001: 40). 



85 
 

Adapun pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah etnografi kritis. 

Etnografi digunakan ketika kita tidak memerlukan hasil-hasil kuantitatif dalam 

penelitian yang sedang dilakukan atau dapat digunakan ketika kita ingin 

mengungkapkan gambaran tentang apa yang dilakukan orang dan mengapa 

mereka melakukan hal tersebut dari perspektif mereka sendiri. Secara historis, 

penelitian etnografi telah mengembangkan suatu perhatian untuk memahami 

pandangan dunia dan cara hidup manusia dalam konteks pengalaman hidup 

sehari-hari mereka (Crang dan Cook, 2007: 37).  

Dengan demikian penelitian etnografi tidak berpijak pada paradigma 

positivistik tetapi lebih mengandaikan sebuah ontologi relativis (ada beragam 

realita), sebuah epistimologi subyektif (yang mengetahui dan subyek yang 

diketahui menciptakan pemahaman), dan seperangkat prosedur metodologis 

naturalistik (di dunia nyata/alami) (Denzin dan Lincoln, 2009: 17). 

Secara harfiah, etnografi merupakan ilmu penulisan tentang suku bangsa, 

atau menggunakan bahasa yang lebih kontemporer, penulisan tentang kelompok 

budaya. Tujuan penelitian etnografi adalah untuk mengetahui esensi dari suatu 

budaya dan kompleksitas uniknya untuk melakukan sebuah gambaran tentang 

kelompok, interaksi dan settingnya. Etnografi adalah suatu kebudayaan yang 

mempelajari kebudayaan lain. Karena itu, etnografi merupakan suatu bangunan 

pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografi, dan berbagai macam 

deskripsi kebudayaan. Etnografi berulangkali bermakna untuk membangun suatu 

pengertian yang sistematik mengenai semua kebudayaan manusia dari perspektif 

orang yang telah mempelajari kebudayaan itu (Spradley, 1997: 12).  

Sedangkan Atkinson dan Hammersley (2009: 316) mengatakan, secara 

praktis istilah etnografi biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian sosial 

dengan sejumlah ciri khas: (1) lebih menekankan upaya eksplorasi terhadap 

hakekat/sifat dasar fenomena sosial tertentu, (2) lebih suka bekerja dengan data 

yang terstruktur, (3) penelitian terhadap sejumlah kecil kasus, dan (4) 

menganalisis data yang meliputi interpretasi makna dan fungsi berbagai tindakan 

manusia. Dengan demikian, etnografi dimaknai sebagai sebuah metode penelitian 
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yang dipilih ketika masalah atau topik tersembunyi dalam kompleksitas kultural 

dan peneliti ingin ingin memahami realitas kultural dari perspektif partisipan.  

Dalam bidang komunikasi dikenal etnografi komunikasi (ethnography of 

communication) sebagai aplikasi metoda etnografi pada pola-pola komunikasi 

sebuah kelompok. Sebagaimana dijelaskan oleh Philipsen (dalam Littlejohn, 

2002: 194-195), etnografi komunikasi mempunyai beberapa asumsi, antara lain: 

(1) partisipan dalam sebuah komunitas budaya lokal menciptakan makna yang 

dihayati bersama-sama, (2) komunikator dalam budaya apapun harus mengatur 

tindakan-tindakannya, (3) makna dan tindakan bersifat khusus bagi kelompok-

kelompok individual, dan (4) setiap kelompok mempunyai cara-cara tersendiri 

untuk memahami tindakan-tindakan dan kode-kode tertentu.  

Sementara itu, etnografi kritis (critical ethnography) atau disebut juga 

sebagai new ethnography atau performance ethnography merupakan perwujudan 

dari teori kritis dalam tindakan (critical theory in action). Etnografi kritis ini 

mulai dengan sebuah tanggung jawab etis (ethical responsibility) untuk menuju 

pada proses ketidakadilan dan penindasan dalam sebuah domain kehidupan 

khusus. Tanggungjawab etis dimaksudkan sebagai dorongan/paksaan pada tugas 

dan komitmen yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral kebebasan dan 

kehendak manusia yang mengarahkannya pada perasaan haru/kasihan pada 

mereka yang mengalami kehidupan menderita. Kehidupan semacam itu 

merupakan suatu kondisi ekstensial dalam satu konteks tertentu yang tidak sama 

dengan yang dialami oleh subyek yang lain. Sebagai hasilnya, peneliti mempunyai 

tanggungjawab moral untuk memberikan kontribusi pada perubahan kondisi 

semacam itu mengarah pada kesamaan atau kebebasan yang lebih besar.  

Penelitian etnografi kritis ini membawa kita jauh ke dalam dari penampilan 

di permukaan, mengganggu status quo, dan menggoncang asumsi-asumsi 

netralitas dan sesuatu – yang -- dianggap benar dengan membawanya pada 

penjelasan mengenai beroperasinya kekuasaan dan kontrol yang tidak jelas dan 

mendasari penampilan tersebut. Oleh karena itu, peneliti etnografi kritis melawan 

domestifikasi dan bergerak dari “apa adanya” (what is) pada “ apa seharusnya” 

(what could be). Karena peneliti etnografi kritis memberi perhatian pada seni dan 
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keterampilan pekerjaan lapangan (fieldwork), metodologi-metodologi empiris 

menjadi fondasi penelitian. Artinya peneliti “mendasarkan diri” pada yang dialami 

Liyan (on the ground of Others) yang ditemui peneliti dalam kondisi sosial yang 

menjadi titik tolak penelitiannya (Madison, 2005: 5). 

 

1.8.2.  Situs Penelitian 

Media massa yang menjadi fokus penelitian ini adalah media massa cetak, 

khususnya Majalah Tempo. Alasan memilih Tempo sebagai objek kajian ini 

adalah Tempo adalah majalah berita mingguan terkemuka nasional merupakan 

bacaan kalangan berpendidikan dan mempunyai khalayak penting dalam wawasan 

kebangsaan. Di samping itu, media ini menjadi acuan bagi media lain dalam segi 

gaji, hukum kerja serta dalam kaitannya dengan standar profesional. 

Para pendirinya menyebut majalah ini sebagai eksperimen pertama atas 

modal kerja industri pers di negeri ini, dimana jurnalis memberi kontribusi lewat 

hasil kerjanya sementara pengusaha menyumbangkan modal dan keduanya saling 

berbagi keuntungan secara seimbang. Sementara, Tempo mempelopori gaya 

penulisan artikel yang informatif sekaligus artikulasi dan ritme yang menarik. 

Dengan bahasa yang segar dan renyah, Tempo lantas menjadi tolok ukur bagi 

sederetan majalah berita yang muncul belakangan. Dengan motto “enak dibaca 

dan perlu”, jurnalisme non-partai berbumbu sastra ini memilih target pembaca 

kelas menengah perkotaan pemerhati masalah-masalah politik dan ekonomi yang 

tak punya kesetiaan kuat terhadap partai tertentu.  

Lahir pada 6 Maret 1971, setelah itu dibreidel oleh Orde Baru 21 Juni 1994 

atas liputan investigasi kapal perang bekas Jerman Timur, Tempo terbit kembali, 

empat tahun kemudian (1998) - setelah kejatuhan Soeharto - Tempo mengibarkan 

bendera investigasi. Sejak era awal, investigasi dibangun dengan semangat 

membukakan kebenaran kepada publik. Fondasi laporan-laporannya diikhtiarkan 

antikorupsi, menjaga demokrasi, menyokong penegakan hukum, mendorong 

pemerintahan bersih. Awalnya majalah ini dirancang hanya “untuk menulis 

sesuatu yang berbeda dengan koran-koran”. Berkiblat ke Majalah Time, para 
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pendiri merancang agar Tempo menulis “cerita di balik berita”. Pilar Tempo 

adalah independensi, investigasi, pendidikan, dan bisnis.  

 

1.8.3. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subyek penelitian yang dijadikan sumber informasi adalah 

para stakeholder yang memahami bidangnya masing-masing terkait prinsip 

independensi wartawan adalah informan yang merupakan perwakilan Majalah 

Tempo, berupa wartawan (orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik), 

pemimpin redaksi (orang yang mengelola perusahaan media dan bertanggung 

jawab dengan perilaku para pekerjanya), pemilik perusahaan, serikat pekerja pers 

(jembatan komunikasi yang menghubungkan antara kepentingan manajemen dan 

karyawan), Dewan Pers (regulator media), organisasi profesi wartawan (pihak 

yang berkewajiban mengatur anggotanya serta menegakkan kode etik). 

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, jumlah informan dalam 

penelitian ini tidak ditentukan sebelumnya secara pasti, tetapi akan ditentukan 

pada saat penelitian berlangsung berdasarkan pertimbangan tertentu yang 

berkaitan dengan tingkat kecukupan data atau informasi yang sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, ada beberapa pertimbangan untuk 

menentukan informan sebagai sumber informasi. Dalam menentukan informan 

pertimbangannya adalah: 

1. Keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh. Berdasarkan hal ini maka 

jumlah informan sangat tergantung pada hasil yang dikehendaki. Bila mereka 

yang menjadi informan adalah orang-orang yang benar-benar menguasai 

masalah yang diteliti, maka informasi tersebut dijadikan bahan analisis.  

2. Jumlah informan sangat bergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya 

bila masalah-masalah dalam penelitian diajukan sudah terjawab dari 4 

informan, maka jumlah tersebut adalah jumlah yang tepat. 

3. Peneliti diberi kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi 

informan, tidak terpengaruh jabatan seseorang. Bisa saja peneliti membuang 

informan yang dianggap tidak layak. Dalam penelitian ini diambil 8 (delapan) 

orang sebagai informan, karena dianggap menguasai permasalahan yang 
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sedang diteliti. Informasi dari delapan informan tersebut dianggap sudah dapat 

menjawab segala hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. 

Selanjutnya pengumpulan informasi dilakukan dengan intensif sehingga 

mendapatkan informasi yang valid. Informan tersebut merupakan orang-orang 

yang sangat memahami dalam bagiannya masing-masing. Mereka adalah: 

pemimpin redaksi, redaktur eksekutif, redaktur pelaksana, staf redaksi dan 

koresponden, wakil serikat pekerja pers, pemilik perusahaan, Dewan Pers, dan 

organisasi profesi wartawan. 

Pada tahap awal pengamatan dilakukan wawancara mendalam untuk 

menggali informasi terkait dengan situs pengamatan pada informan yang bisa 

“membuka pintu” untuk dapat mengenali keseluruhan medan dunia media massa 

cetak secara luas (grand tour observation). Pemilihan subyek permulaan ini 

dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh 

Spreadly, terutama dalam hal penguasaan dan pemahaman terhadap sesuatu yang 

dialami dan dihayatinya selama ini. Subyek semacam ini biasa disebut sebagai 

gatekeepers atau informan (Faisal, 1990: 43-44). Dalam penelitian kualitatif data 

utama adalah kata-kata dan tindakan. Selain itu juga dimungkinkan data-data 

tambahan lain yang tertulis secara verbal atau visual (Moleong, 1997: 112-216). 

 

1.8.4. Jenis dan Sumber Data 

1.8.4.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama 

di lapangan berupa subyek penelitian. Dalam penelitian ini akan diperoleh melalui 

wawancara mendalam kepada subyek penelitian, sehingga peneliti mencatat 

pokok-pokok penting yang akan dibicarakan sebagai pegangan untuk mencapai 

tujuan wawancara, dan informan bebas menjawab menurut isi hati dan pikirannya. 

Pelaksanaan wawancara berulang-ulang dengan intensitas tinggi. Peneliti tidak 

hanya percaya dengan begitu saja pada apa yang dikatakan informan, melainkan 

perlu mengecek dalam kenyataan melalui pengamatan atau mengkonfirmasikan 

dengan informan lain. Lama wawancara juga tidak dibatasi dan diakhiri menurut 

keinginan peneliti. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang 
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lebih luas karena setiap informan bebas meninjau berbagai aspek menurut 

pendirian dan masing-masing, sehingga dapat memperkaya pandangan peneliti. 

Dari hasil wawancara-wawancara di atas, peneliti kemudian membuat 

transkrip  hasil wawancara. Transkip hasil wawancara tersebut ditulis apa adanya 

untuk menjaga keaslian dan kealamiahan data. Kemudian peneliti membuat 

refleksi sebagai catatan tersendiri untuk memadukan beberapa pendapat dari 

narasumber yang memiliki keterkaitan atau kesesuaian. Catatan refleksi juga 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang persepsi dan pemikiran dari 

peneliti terhadap data-data hasil dari wawancara.  

Selain itu, juga akan dilakukan pengamatan (observasi) terhadap kerja-kerja 

wartawan, termasuk di dalamnya mengikuti rapat redaksi. Dalam hal ini peneliti 

juga ikut berperan sebagai peserta dalam rapat redaksi dan melakukan 

pengamatan sebagaimana halnya yang dilakukan pada rapat redaksi di kantor 

redaksi Majalah Tempo. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi 

adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, 

waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk 

menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab 

pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu 

melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap 

pengukuran tersebut.  

Melalui observasi diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan peneliti 

dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan yang 

ditunjukkan oleh informan; memungkinkan peneliti untuk melihat dunia 

sebagaimana yang dilihat oleh informan termasuk menangkap arti fenomena, 

pandangan dan pembentukan pengetahuan. Pengamatan berperan serta dianggap 

cocok untuk meneliti bagaimana manusia berperilaku dan memandang realitas 

kehidupan mereka dalam lingkungan mereka yang biasa, rutin, dan alamiah 

(Mulyana, 2002: 167). 

Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan cara pengumpulan 

data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data 

yang berbeda secara serentak, serta memilih bentuk-bentuk data yang akan dicari 
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dan dikumpulkan. Data dan bentuk data dibutuhkan untuk mengembangkan isu di 

dalam penelitian. Penentuan data yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik 

kasus yang diteliti. Setiap melaksanakan kegiatan pengamatan maka peneliti 

membuat catatan-catatan dari hasil observasi tersebut secara apa adanya untuk 

mempertahankan keaslian dari latar penelitian. Kemudian peneliti memberikan 

tambahan catatan-catatan yang terpisah dari catatan data observasi sebagai refleksi 

dari peneliti atas apa yang telah diamati. Catatan refleksi ini dalam rangka 

memberikan gambaran persepsi dari peneliti terhadap fenomena yang diamati. 

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah; sumber 

informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti. Ini diperoleh melalui wawancara dengan wartawan Tempo 

yang dianggap tahu mengenai masalah dalam penelitian. Data primer ini berupa 

berupa: (1) catatan hasil wawancara; (2) hasil observasi ke lapangan secara 

langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian, (3) data-data mengenai 

informan, (4) dokumentasi-dokumentasi, berupa  UU No. 40 tahun 1999 tentang 

Pers, laporan tahunan Tempo dan seri buku Tempo: cerita di balik dapur Tempo. 

 

1.8.4.2. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data yang diperoleh di luar partisipan baik secara lisan 

maupun tulisan. Data ini dapat berupa pengalaman pribadi peneliti, studi literatur 

yang terkait (buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, majalah, surat kabar atau tulisan-

tulisan yang pernah diterbitkan, serta sumber informasi yang memiliki relevansi 

dengan penelitian). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang 

diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan. 

Sementara, data sekunder lainnya adalah wawancara dengan mantan wartawan 

yang pernah menjadi korban pemutusan kerja di media massa lain dan tokoh pers 

sekaligus mantan pansus UU 40/1999 tentang Pers.  
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1.9.5. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut pendapat Lofland & 

Lofland (Moleong, 2007: 112) adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, peneliti berlaku sebagai instrumen sendiri. 

Pengumpulan data lebih terfokus pada kolaborasi antara peneliti dan partisipan 

dengan agenda meningkatkan pemahaman para partisipan tentang situasi tertentu 

dalam hidup mereka dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk 

memperbaiki situasi itu. Kerjasama ini bisa berbentuk penglibatan partisipan 

dalam membuat desain penelitian, perumusan pertanyaan-pertanyaan penelitian, 

pengumpulan data, dan analisis data. Bahkan partisipan mungkin saja dilibatkan 

secara aktif dalam penulisan laporan akhir. 

Guna mempermudah dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan alat 

bantu: catatan lapangan, kamera foto, tape recorder, dan pedoman wawancara. 

Dalam penelitian ini penggunaan tape recorder berguna untuk merekam seluruh 

pembicaraan yang dihasilkan dalam wawancara formal. Hasil rekaman akan 

dituangkan dalam transkrip wawancara yang akan membantu proses analisa data 

yang telah diperoleh. Kelebihan yang diperoleh adalah dapat sebagai sarana untuk 

mengkaji ulang informasi yang masuk, memberikan dasar untuk pengecekan 

kesahihan dan keandalan, memberi dasar yang kuat bahwa yang dikatakan oleh 

peneliti benar-benar terjadi dan dapat dicek kembali dengan mudah. Sedangkan 

kekurangannya adalah memakan waktu, biaya, dan mengganggu situasi latar 

pengamatan (Moleong, 2007: 130). 

 

1.8.5.1. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat aktifitas lapangan, 

yakni bersamaan dengan tahap pengumpulan data. Data-data yang berasal dari 

catatan lapangan, transkrip dan hasil rekaman interview ini dianalisis dengan cara 

mereduksi (penyederhanaan) data melalui serangkaian proses menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik 



93 
 

dan diverifikasi. Analisis ini berpangkal pada pandangan bahwa segala sesuatu 

yang diteliti pada dasarnya sesuatu yang utuh atau tidak terpecah-pecah. 

Pengorganisasian dan pengelolaan data ini bertujuan untuk menemukan 

tema. Pada saat itu pula dilakukan reduksi data dengan jalan abstraksi. Abstraksi 

merupakan usaha rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu 

dijaga tetap berada di dalamnya. Selanjutnya dilakukan penyusunan dalam satu 

satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorisasikan sambil membuat koding. 

Kategorisasi tersebut berdasarkan kerangka teori, data kemudian diinterpretasikan 

untuk memahami fenomena yang diteliti. 

Data etnografis yang diperoleh melalui metoda etnografis digunakan untuk 

memberikan pemahaman lebih jauh terhadap konteks produksi teks di level 

organisasi maupun sosial. Adapun prosedur untuk melakukan analisis etnografis 

ini sangat ditekankan pada dasar empiris aktivitas komunikatif pekerja media 

massa dalam lingkungan kerjanya (on the ground of others) untuk menunjukkan 

pola-pola kekuasaan dan kontrol yang represif dan subordinatif yang tersembunyi 

dalam praktik organisasional dan sosial. Analisis data dilakukan secara tematik.  

Penggunaan analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan “pola” 

yang pihak lain tidak melihatnya secara jelas. Pola atau tema tersebut tampil 

seolah secara acak dalam tumpukan informasi yang tersedia. Setelah kita 

menemukan pola, kita akan mengklasifikasikan atau mengkode pola tersebut 

dengan memberi label, definisi atau deskripsi. Analisis data yang dikumpulkan 

dalam penelitian kualitatif disebut sebagai ‘coding’ (koding). Creswell (1998) 

dalam  Herdiansyah (2012: 72-74) menyebutkan beberapa tahapan: 

1. Open Coding: Dalam open coding, peneliti menyusun informasi inisial 

kategori mengenai fenomena yang hendak diteliti dengan melakukan 

pemilahan informasi (segmenting information). Dalam setiap kategori, 

peneliti mencari dan menemukan beberapa property atau sub-sub kategori 

dan memilah data untuk digolongkan ke dalam dimensi-dimensinya, atau 

menunjukkan kemungkinan–kemungkinan yang ekstrem dalam suatu 

kontinum dari property tersebut. 
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2. Axial Coding: Dalam axial coding, peneliti menyusun dan mengaitkan 

data setelah proses yang dilakukan pada open coding. Susunan data ini 

dipresentasikan dengan menggunakan paradigma coding atau diagram 

logika yang diidentifikasikan oleh peneliti sebagai central phenomenon, 

mengeksplorasi hubungan sebab akibat, menspesifikasikan strategi-

strategi, mengindentifikasikan konteks dan kondisi yang memperkeruh 

(intervening conditions), dan mengurangi konsekuensi-konsekuensi dari 

fenomena-fenomena yang diangkat. 

3. Selective Coding: Dalam selective coding, peneliti melakukan identifikasi 

alur cerita (story line) dan menulis cerita yang mengaitkan kategori-

kategori dalam model axial coding. Dalam tahap ini, dugaan atau hipotesis 

dipresentasikan secara spesifik. 

4. Conditional Matrix: Akhirnya, peneliti dapat mengembangkan dan 

menggambarkan matriks kondisional yang mengaitkan kondisi sosial, 

sejarah, dan ekonomi yang memengaruhi central phenomenon.  

 

1.8.5.2. Interpretasi Data 

Dalam penelitian kritis, interpretasi data dilakukan melalui kegiatan reflektif 

peneliti terhadap berbagai temuan dalam análisis data. Proses interpretasi 

semacam ini sebenarnya sudah dilakukan ketika peneliti berteori. Sebagaimana 

ditunjukan oleh Madison (2005: 12-13), dalam penelitian kritis teori digunakan 

sebagai metoda análisis atau interpretatif. Teori dalam penelitian kritis digunakan 

pada beberapa level análisis dengan maksud untuk: (1) mengartikulasikan dan 

mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan tersembunyi dan ambiguitas-ambiguitas 

yang beroperasi di bawah permukaan; (2) mengarahkan penilaian dan evaluasi 

ketidakpuasan peneliti; (3) mengarahkan perhatian pada ekspresi kritis dalam 

komunitas-komunitas interpretif yang relatif berbeda pada keunikan sistem 

simbol, kebiasaan dan kode mereka; (4) melakukan demistifikasi terhadap 

kekuatan kekuasaan yang ada dimana-mana; (5) memberikan pandangan dan 

inspirasi untuk bertindak terhadap ketidakadilan; dan (6) memberi label dan 

menganalisa apa yang secara intuitif dirasakan. 
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Secara operasional interpretasi data dilakukan dengan cara: (1) melakukan 

identifikasi konteks; (2) menunjukkan kesamaan dan perbedaan dalam batasan 

konteks; dan (3) menggunakan teori budaya dan sosial yang relevan (Hodder 

dalam Denzin dan Lincoln, 1994). Secara gamblang, proses interpretasi ini 

dilakukan melalui proses: (1) mengkerangkakan permasalahan penelitian; (2) 

dekonstruksi (deconstruction) yaitu melakukan análisis kritis terhadap konsep-

konsep dari gejala yang diteliti pada penelitian sebelumnya; (3) menangkap gejala 

(capture) yaitu menempatkan gejala yang diteliti dalam dunia alamiah melalui 

bermacam-macam contoh pengalaman yang diperoleh dari lapangan; (4) 

mengurung gejala (bracketing) atau reduksi merupakan upaya untuk 

mengisolasikan aspek-spek esensial atau kunci dari proses yang sedang diteliti, 

misalnya tahap, struktur, dan lain-lain; (5) konstruksi (construction) yaitu 

menempatkan gejala yang diteliti kembali pada bagian-bagian, potongan-

potongan, dan struktur-struktur yang esensial; dan (6) kontekstualisasi 

(contextualization) yaitu menempatkan kembali gejala yang diteliti dalam dunia 

sosialnya (Denzin, 1989). 

Interpretasi ini harus mampu mengungkap struktur permukaan (surface 

structure) dan struktur dalam (deep structure) (Alvesson dan Skoldberg, 2000). 

Struktur permukaan mengacu pada dunia dimana individu-individu mengarahkan 

kehidupan sadar mereka, dimana segala sesuatu bersifat alamiah dan hadir, atau 

dapat dibuat untuk menjadi, rasional dan dapat ditangani. Sedang struktur dalam 

mengacu pada keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang tidak dipertanyakan 

dimana struktur permukaan mendasarkan dirinya. Tujuan interpretasi kemudian 

adalah untuk dapat mengidentifikasikan struktur dalam ini, dan secara khusus 

mengidentifikasikan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai sebagai pembeku 

institusi-institusi sosial dan pengunci pikiran dan tindakan.  

Interpretasi merujuk pada kesadaran dan keterbukaan peneliti untuk 

membahas bagaimana dapat menjalankan perannya sambil tetap menghargai dan 

menghormati lapangan dan para partisipan. Dalam penulisan laporan, peneliti juga 

menyadari bahwa interpretasi yang dibuatnya dipengaruhi oleh latar belakang 



96 
 

budayanya sendiri sehingga interpretasi dan kesimpulannya bersifat tentatif 

sehingga tetap terbuka untuk didiskusikan kembali. 

Sebuah interpretasi yang baik, dalam pandangan Alvesson dan Skoldberg, 

haruslah mampu membuat kita untuk berpikir dan berfikir kembali. Interpretasi 

semacam ini haruslah dibangun pada konsepsi mengenai orang dan pada saat yang 

sama harus menantang dan mempersoalkannya. Dua prinsip dalam interpretasi 

semacam ini meliputi: (1) upaya untuk menunjukkan sumber dari gagasan represif 

dan distortif (structures dan processess); dan (2) meneliti isi dari gagasan yang 

dipermasalahkan tersebut (content of idea). Data empiris, baik yang diperoleh 

peneliti sendiri ataupun dari sumber-sumber lain, dalam penelitian kritis kurang 

menjadi perhatian dibanding kajian kepustakaan. Fokus perhatian diberikan dari 

data dan pekerjaan empiris itu sendiri mengarah pada interpretasi dan penilaian 

secara logis pada material empiris yang dilengkapi lebih jauh dengan observasi 

dan interpretasi pada konteks sosial yang mengelilinginya.    

 

1.9. Kualitas Penelitian 

Guba & Lincoln dalam Hidayat (1999: 39-40) mengevaluasi sebuah penelitian 

kualitatif dari paradigma kritis bisa dilihat dari kriteria goodness atau quality. 

Dalam paradigma kritis, kriteria yang digunakan adalah; pemberian konteks 

historis (historical situadness); pengikisan kebodohan/ketidaktahuan kedunguan 

atau salah pengertian (erosion of ignorance and misapprehension); serta 

merangsang tindakan (action stimulus). Dalam penelitian ini, untuk mengukur 

goodness of quality maka diajukan historical situadness, yaitu tidak mengabaikan 

konteks historis, politik-ekonomi serta sosial-budaya yang melatarbelakangi 

fenomena yang diteliti. 

Goodness Criteria yang mewakili kredibilitas penelitian ini adalah 

penempatan historical situadness sebagai bagian dari upaya untuk menjelaskan 

struktur dominasi media pada independensi wartawan secara konteks historis di 

Indonesia. Peneliti berupaya melihat sejauhmana kondisi regulasi dan pembatasan 

terhadap struktur dominasi media menggerus kredibilitas independensi wartawan 

dalam konglomerasi media saat ini dan menempatkan pers sebagai industri bisnis 
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akibat situasi ekonomi-politik yang semakin berubah. Ini alasan utama mengapa 

dinamika konglomerasi media digunakan sebagai acuan historisnya. 

Dimensi yang akan dibahas adalah kecenderungan depolitisasi media dan 

menguatnya industri media dimulai sejak beralihnya rezim Orde Lama dan 

integrasi ekonomi Indonesia ke rezim Orde Baru. Menjelang dan sesudah 

pergeseran politik Mei 1998, perubahan signifikan struktur ekonomi-politik pers 

Indonesia lebih merupakan hasil dari produk interaksi antara penguasa, pemilik 

modal, dan pekerja pers. Namun, setelah berakhirnya rezim Orde Baru, perubahan 

struktur industri pers dan struktur politik Orde Baru dapat diamati sebagai produk 

tindakan dan gerakan para agen pelaku sosial yang ada. Akan tetapi pergeseran itu 

tak pelak juga ditentukan oleh faktor-faktor struktural yang lebih mikro, berkaitan 

dengan posisi struktural kapitalisme Orde Baru pada titik sejarah tertentu. 

Dengan adanya fakta yang demikian ini, pers Orde Baru dan pasca Orde 

Baru sulit untuk dipahami hanya sekadar sebagai instrumen dominasi kelompok 

tertentu, atau sekadar representasi suatu struktur yang monolitik. Pers Orde Baru 

dan sesudahnya perlu diamati sebagai suatu arena pergulatan ideologis, dimana 

proses-proses hegemoni dan kontra-hegemoni, legitimasi dan delegitimasi 

berlangsung secara bersamaan. Setidaknya ada dua aspek yang berubah: Pertama, 

aspek politik dan regulasi terhadap media. Kedua, aspek ekonomi atau industri 

dari media. Aspek pertama itu meliputi peran yang dimainkan pemerintah dalam 

berurusan dengan pers, yang itu bisa dilihat dari regulasi-regulasi yang 

dihasilkannya. Sedangkan aspek kedua meliputi pertumbuhan media secara bisnis. 

Terkait mulai terkonsentrasinya kepemilikan media di Indonesia, ada dua isu 

menonjol yang kerap mengikuti perdebatannya. Pertama, dampak keterpusatan 

kepemilikan media terhadap diversity of content (keragaman isi). Kedua, dampak 

terpusatnya kepemilikan media terhadap pekerja media, khususnya wartawan. Di 

samping itu, perkembangan penting lainnya adalah lahirnya Undang-undang 

Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini memberikan perlindungan 

dan jaminan terhadap kebebasan pers, juga menegaskan adanya jaminan kepada 

wartawan dalam menjalankan profesinya. 
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Karena industri media yang tumbuh dengan cepat dan ditopang oleh logika 

laba, disadari atau tidak akan mempengaruhi tak hanya dinamika ekonomi, tapi 

juga sosial, budaya, dan politik publik. Satu gejala menyeruak, baik di Indonesia 

maupun di dunia global: sebagai bisnis yang sangat menjanjikan, motif pencarian 

laba industri media nampaknya telah melumat karakter publik dari media itu 

sendiri. Gejala makin dalamnya media ikut menentukan dinamika publik dan 

sekaligus menjadi mekanisme akumulasi kapital melahirkan pertanyaan imperatif,  

tidak saja tentang nilai-nilai dan peran publik yang melekat padanya, namun juga 

potensi pergeseran peran pekerja media, khususnya independensi wartawan.  

 

1.10. Keterbatasan Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai kelemahan dan keterbatasan sendiri. Kelemahan 

sesuatu bentuk penelitian serta kaedah yang terdapat di dalamnya selayaknya 

boleh dilihat sebagai bagian dari keterbatasan metodologi. Selain itu, keterbatasan 

seorang peneliti dapat juga dicermati sebagai masalah dalam mencapai 

kesempurnaan mendapatkan hasil yang paling mendekati kebenaran ilmiah. 

Sesuatu penelitian dapat pula memiliki kelemahan dan keterbatasan yang tidak 

hanya bersifat metodologi. Sebab, metodologi apapun yang dipakai dalam suatu 

penelitian selalu mengandung kekurangan. Giddens menekankan perbedaan 

metodologis ini hanyalah merupakan perbedaan penekanan: tidak ada garis potong 

yang jelas yang dapat digambarkan antar ciri-ciri tersebut, dan masing-masing 

secara krusial harus menjadi prinsip yang mampu keluar dari keterjebakan 

dualitas struktur tersebut. Bagaimanapun juga perbedaan ini harus lebih banyak 

mendapat perhatian. Sebab sebagai satu metodologi, ia dapat memberikan 

kemudahan dalam menutupi kesulitan-kesulitan konseptual yang mendalam. 

Dengan demikian, analisa prinsip-prinsip struktur, perangkat-perangkat 

struktur dan seterusnya dalam pandangan Giddens tidak mengharuskan 

menunjukkan bagaimana ciri-ciri tersebut ditampilkan dan dikembangkan oleh 

para agen dalam interaksi sosial, karena itu kenyataan ini menempatkan analisa 

interaksional dalam kerangka kelompok-kelompok metodologis. Hal ini tidak 

akan cukup, karena persoalannya bukan metodologis tapi konseptual. Satu prinsip 
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struktur yang mempengaruhi kesejajaran institusi-institusi tidak serta menjadi satu 

aturan yang muncul dalam interaksi dengan hanya memposisikan metodologi-

metodologi tertentu.  

Demikian juga dengan metoda penelitian yang bersifat perseorangan dapat 

mengurangi objektivitas sebuah penelitian tersebut. Penelitian dengan memakai 

alat wawancara, antara lain, ialah sumber informasi kurang bebas menjawab 

pertanyaan karena mereka diminta menjawab pertanyaan pada masa itu juga 

karena menyangkut atau diartikan kerahasiaan. Kelemahan lain, adanya 

pembatasan jumlah sumber dengan pertimbangan masa dan biaya dalam 

pelaksanaan penyelidikan. Mengingat adanya tuntutan keutuhan, penelitian ini 

boleh jadi masih luput dari hal-hal yang seharusnya dimasukkan, akibat 

ketidaktahuan dan kesalahpahaman peneliti dalam memandang ruang lingkup 

penelitian. Tapi setidaknya, niat memberi implikasi secara signifikan ke arah sana 

sudah penulis coba kumandangkan. 

 


