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ABSTRAK
Adanya jaminan kebebasan pers pasca orde baru merubah wajah media yang selama ini
terkekang menjadi bergeliat bangkit. Dimensi kebebasan ini begitu dimanfaatkan oleh
media sehingga pemberitaan terkadang tidak terkontrol dan mulai menunjukan
kepentingan didalamnya. Era kebebasan media dapat dimaknai sebagai kebebasan dari
kekangan orde baru namun tidak dari kepentingan yang lain. Pasca orde baru media
menggalami masa kekangan baru dari pemilik modal. Selain sebagai medium, media
juga adalah sebuah institusi bisnis yang hidup dari pemodal. Akibat yang muncul adalah
hadirnya kepentingan pemilik modal dalam mengarahkan arah pemberitaan. Karena
media merupakan alat yang mampu merubah pola pikir, maka penggiringan opini kerap
dijadikan dasar dalam penulisan. Oleh karena itu bagaimana mengkritisi dua wajah media
merupakan kajian yang yang menarik untuk dilakukan. Menggunakan teori kritis dalam
memetakan wajah media di Indonesia merupakan pendekatan yang dapat mengungkap
praktek media di era reformasi. Berdasarkan kajian ekonomi politik media didapatkan
kondisi media saat ini digunakan oleh pemilik modal untuk mencapai tujuan mereka.
Pemilik modal yang terintegrasi ke politik membuat pemberitaan menjadi alat
pembenaran terhadap peristiwa yang dikehendaki. Proses media ternyata berhubungan
dengan proses politik yang terjadi saat itu. Dengan demikian media kerap dijadikan
instrument bagi kelas yang mendominasi. Dengan demikian Berita juga merupakan hasil
interaksi antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik yang direpresentasikan
kembali oleh media.
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Pendahuluan
MediaMassamemiliki cluawajah,sebagaiinstitusibisnisdaninstitusisosial.Keduasifat
institusibisnisrnedia
Sebagai
institusionalini membawaimplikasiclalamorientasikeberadaannya.
massasamahalnyadengankorporasi,yaitu menjalankanoperasinyadenganorientasike dalam
fungsisebagaiinstitusi
sendiri.Sedangdalammenjalankan
(inwardlooking),untukkepentingan
sosial,berorientasike luar (outwardlooking)untuk kepentinganmasyarakat(AshadiSiregar).
yangcukupbesar.Terlebih
perkembangan
persdi Indonesiadewasaini mengalamipeningkatan
lagi setelahkeluarnyaPP (PeraturanPemerintah)No 49 tahun 1999yang mengaturtentang
kebebasanpers. KeluarnyaPP ini dianggapoleh para pelaku pers Indonesiasebagaisuatu
olehrezim
terbelenggu
danawaldarikebangkitanpersIndonesiayangsebelumnya
kemerdekaan
diktatordimasaordebaru.
pendapatsejalandengantu.iuan
dalammengemukakan
Di erareformasi,dimensikebebasan
pendapatbaik secara
setiap orangsecarabebasdapatmengemukakan
kehidupanberdemokrasi.
lisan maupunsecaratertulis sebagaiwujud dari kehidupandemokrasi.Secarakonstitusional
kebebasan
Dasar,tetapidalampelaksanaannya
tersebutdijaminolehUndang-Undang
kebebasan
undang-Undang.
tersebuthanyadapatdilakukanberdasarkan
pasal 1 ayat (1) UU. No.49 tahun 1999 menyatakan"Pers adalahlembagasosialdan
kegiatanjumalistik meliptili mencari,
wahanakomunikasimassayang melaksanakan
informasibaik dalam
merniliki,menyimpan,mengolah.danmenyampaikan
memperoleh,
bentuk lisan maupunbentuk lainnya denganmenggunakanmedia cetak,media
elektronik,dansegalajenis saluranyangtersedia".
memihakataumenyimpangmediadi Indonesiabukan
Selainitu pula kecenderungan
oleh prosedurseleksiyang berpola,tetapijuga karenaadanyamekanisme
nfiaaltan
.mg ffifi dalamorganisasiyangmenanganiisi sebagaibagiandari kegiatanrutin organisasi.
.
setelah
Salahsatukenyataanseringterjadi ialahadanyaseleksisusulan(ataupengurangan)
memihak
kemungkinankeceuderungan
;iadakalnyaseleksiawal.Hal tersebutmemperbesar
mediamenjadi
CastellsdalamSutrisnodanPutrantomengatakan
,
telahadasebelumnya.
"ng
politik
:-ang politik, media menjadipenghubungwargaNegaradalamtindakan-tindakan
juga pada
:,;reka (2004:68).Kenyataansepertiitu bukan saja terjadi pada berita, tetapi
:jgam isi lainnya, karenabanyak sekali isi, yang pada mulanya direncanakanuntuk
ternyatatidakpernahdidistribusikan.Sejumlahragamisi lainnyapadarnedia
:rsebarluaskan,
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dalamwaktusingkatdanterbatas(contohpadakasuslumpri:
Indonesiahanyadisebarluaskan
lapindo).Organisasimediacenderungmereproduksisecaraselektif sesuaidengankriterie
yangseiramadengantujuandankepentingansendiri.Secaraumummediaberperansebagai
imaji-imaji kepadakhalayakluas(Widhiastini,2006:76).Walaupun
agenyangmenyebarkan
kadangkalakriteria tersebut merupakankriteria profesiataukeahlian,namunpadarnedia
komersialbiasanyayanglebih ditekankanialah ' apayangbisalaku paling banyakatauapa
yangtingkatpenjualannya
palingtinggi'. Kriteria yangbersifatkomersial,menurutformula
keberhasilanyang dapatdibuktikan,ialah murah dan mudahdiproduksi.Castellssendiri
menyebutnya
denganekonomiinformasional(SutrisnodanPutranto,2004:64).
Prosespemberitaanmediadi Indonesiatidak bisa dipisahkandenganprosespolitik
yaug berlangsungdan akumulasimodal yang dimanfaatkansebagaisumberdaya.Ini
merupakanprosesinterplay,di manaprosesekonomipolitik clalammediaakanmembentuk
dan dibentuk melalui prosesproduksi,distribusi dan konsurnsimedia itu. Meskipun
memihakatau menyimpangdalam segi ini hanyaberarti penekananpada
kecenderungan
'populer'dikalangankhalayak,namunkecenderungan
seperti
aspek'mudahdireproduksi'dan
untuk menunjangunsure-unsur
budayamediadan meningkatkan
itu juga berkemungkinan
konfbrrnitasterhadapkebijakanorganisasi.
produksitidak lagi bersifatnetral dan
Dalarnkenyataanteknologidanperlengkapan
Apa yang tampaknyaterjadi ialah ragamisi atau
cenderungmengembangkan
standarisasi.
ide yang bermacam-rnacam
dan unik itu disesuaikandenganbentukyangtidak asingbagi
produsenrnediadan dianggapakrabdengankhalayak. Bentuk sepertiitulah yang paling
cocok untuk produksiyang efisien menurutspesifikasiyang ditentukanoleh organisasi.
kompetisikomersial
Senadadenganhal tersebutDahlgrendenganlengkapmenerangkan
yangmakinpanasmembuattelevisilebihcondongke format-formatpopular.Sebagaicontoh
adalahdigunakannyatempo editing yang lebih cepat dan gaya penyajianyang lebih
termasukpemanfaatan
logo, soundbite(efeksuara),potonganvisualyangcepat
"gemerlap"o
berita.(Barker,2005:348-349).
dan"kualitasbintang"dari pembaca

EkonorniPolitik Media
padakajianhubungan
antarastrukturekonomiPendekatan
ekonomipolitik memfokuskan
politik, dinamikaindustrimeclia,dan ideologimediaitu sendiri.Perhatianpenelitianekonomi
politik diarahkanpadakepernilikan,kontrol sertakekuatanoperasionalpasarmedia.Dari titik
pandangini, institusi mediamassadianggapsebagaisistemel<onomiyang lrerhubungan
erat
juga
penuh
pada
politik
kritis
menganalisa
secara
dengansistempolitik. Perspektifekonomi
publik
atasbenturkcampurtanganpublik sebagaiproseslegitimasimelalui ketidaksepakatan
ruangdiskursus
bentukyangharusdiambilkarenaadanyausahakaumkapitalismempersempit
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lublik dan representasi.
Dalam konteksini dapatjuga disebutadanyadistorsi dan
.:etidakseimbangan
pasardan sistemyang ada.Sedangkan
kriteria-la'iteria
antaramasyarakat,
.angdimiliki olehanalisaekonomipolitik kritis terdiri daritiga kriteria.Kriteriapertamaadalnh
"ras]6rokat
Kedua,mediadilihatsebagai
r
kapitalismenjadikelompok(kelas)yangmendominasi.
.agiandariideologisdi manadi dalamnyakelas-kelas
melakukanpertarungan,
dalammasyarakat
'.alaupundalam konteksdominasikelas-kelastertentu.Kriteria terakhir,profesionalmedia
ke dalamnorma-nonnabudayadominan.
enikmatiilusi otonomiyangdisosialisasikan
Perspektifekonomi-politikkritis memilikitigavarianutama.Ketigavariantersebutadalah
kulturalisme,dan strukturalisme.Dalam kajian ini, varianyang digunakan
.strumentalisme,
Perspektifini memberikanpenekanan
padadeterminisme
:alahperspektifinstrumentalisme.
,.,)rlorni,
padaakhirnyaakandikaitkansecaralangsungdengankekuatandi manasegalasesuatu
-"iuatanekonorni.Perspektifini melihatmediasebagaiinstrumendarikelasyangmendominasi.
-rlamhal ini kapitalisdilihat sebagaipihak yangmenggunakan
kekuatanekonominya- untuk
i ientinganapapun- dalarnsistempasarkomersialuntuk memastikanbahwaarusinformasi
rlik sesuaidengankepentingannya.
Studi Kajian BudayaKritis juga menempatkan
mediasebagaisalahsatuaktor budaya
- :m melakukanimperialismebudaya.Aktor budayadalamkonteksini adalahkonteksideologi
ninanmakamediamenjadiideologicalapparatus.Studiresepsikritis menempatkan
bahwa
,-rmpok
politis,rnasyarakat
khalayakterbagidalamklasifikasistatussosialdanekonomi.Secara
.agi dalamkelompoksosialyangmempunyaitingkatresepsiyangberbeda.

^ ;iimpulan
Pendekatankritis padakornunikasiberadapadaposisi bahwarelasi-relasisosialdan relasi.,i komunikasi juga merupakanrelasi kekuasaan.Mereka berasumsibahwa relasi-relasi
' -asilantersebutmengambilbentuk dominasidalamjaringansosialkontekstualyangkompleks.
:ia dalam konteks teori kritis selalu berhubungandengan ideologi dan hegemoni. Hal ini
r ritan dengan cara bagaimanasebuahrealitas wacana atau teks ditafsirkan dan dimaknai
=f,ocarapandangtertentu.Ada dua pahamyang dipisahkanLeslie T Good tentangkekuasaan
. kekuasaandalam perspektif "mainstream" atau "common good" dan kekuasaandalam
-ogan kritis. Parapenganutpahamkekuasaanpluralis mengatakanbahwa kekuasaanadalah
" .-,h persebarandan luaran yang dapat diverifikasi secaraempiris dari konflik yang sehat
.::r persainganantar kelompok-kelompok kepentingan,biasanyamer,vujuddalam keputusan
" ,iL/individu" Berdasarkankonflik pula, kekuasaanbekerja untuk "common good'(melayani
:rakat), menggabungkaukita dalam lingkungan sosial, dan berujung pada pencapaian
" ,tas sosial. Terlepas tidak adanya konflik, consensusadalah pilihan lain menjaga
, "bangan,dan "kekuasaano'menjadi
tidak relevan.Kekuasaanadalahkepentinganitu sendiri.
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Studi-studikomunikasikritis, padasisi lain membuatsebuahpermaklumandengansifat
alamirelasikekuasaan,
danjuga secaraeksplisittentangkompleksnyaasumsimerekaterhadap
kekuasaan.
Sebuahpendekatan
"kritis" kepadakomunikasiadalahkritis secaraumumkarena
kritik ini rnengasurnsikan
bahwarelasi komunikasisosialtidak dapatdipisahkandari relasirelasikekuasaan.
Peran"integratif'komunikasidalampraktik kekuasaan
dianalisisdandikritik
sebagaibentukkontrol sosial,bukansekadarstabilitas.
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