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MELAWAN HEGEMONI DI TUBUH MEDIA MASSA 

Disusun oleh: Hafsyah Zahara, Fakultas Farmasi UGM, NIM 06/192438/FA/07505 

 

 Dalam konteks global, masyarakat kini dikenal sebagai masyarakat 

informasi. Sebuah masyarakat di mana informasi menjadi suatu hal yang sangat 

esensial karena ia sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia. 

 Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi massa, media 

massa pun telah sangat maju. Media telah ikut campur tangan dalam kehidupan 

kita secara lebih cepat daripada yang sudah-sudah dan juga memperpendek jarak 

antara bangsa-bangsa. Ada berbagai macam ruang di mana manusia dapat saling 

berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menyebarkan informasi. Media massa 

yang merupakan saluran formal bagi masyarakat semakin berkembang dengan 

lahirnya ruang-ruang cyber yang tidak lagi tunduk dengan ruang dan waktu.  

Media-media cyberspace tersebut membuat media massa tumbuh menjadi 

lebih variatif. Informasi disalurkan melalui berbagai macam media yang lebih 

beraneka ragam. Saluran informasi tidak lagi didominasi oleh lembaga atau 

institusi resmi saja tetapi juga personal. Namun arus homogenisasi yang dibawa 

arus globalisasi seakan membuat media massa saat ini menjadi seragam, seakan 

pikiran kritis mereka telah tunduk pada pasar.  

Fenomena lain yang dapat kita saksikan di masyarakat bahwa media massa 

telah mengambil alih beberapa fungsi sosial manusia (masyarakat). Kini, media 

tidak hanya sebatas alat informasi saja, namun ia juga dapat membentuk tren dan 

pola berpikir masyarakat. Sekarang ini eksploitasi pers dan media interaktif telah 

menuju ke arah penciptaan supremasi media yang mengancam keberadaan cara 

pandang objektif dan ruang publik. Hal ini sesuai dengan pandangan teori 

hegemoni; peran media bukan lagi sebagai pengawas (watchdog) pemerintah, 

tetapi justru menopang keberadaan kaum kapitalis dengan menyebarkan 

pemikiran-pemikiran mereka. Di dalam masyarakat kapitalis, kepemilikan faktor-

faktor produksi yang memadai tidak akan menjamin keberhasilan dalam suatu 

persaingan karena sistem dunia saat ini telah dipenuhi oleh berbagai spekulasi dan 
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pertarungan strategi. Oleh karena itu, dalam hal ini informasi memegang peranan 

penting sebagai sebuah strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan. 

 Melihat kebutuhan informasi yang semakin meningkat tersebut, 

menyebabkan banyak media yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat. 

Namun sayangnya, kemunculan itu tidak disertai dengan tanggung jawabnya 

terhadap masyarakat. Realitas yang disuguhkan oleh media massa seakan hanya 

menjadi realitas semu. Realitas fiktif yang dapat menggiring masyarakat pada 

image tertentu. Realitas tersebut tentunya telah dimuati oleh suatu kepentingan. 

Surat kabar, majalah, dan televisi menciptakan peristiwa, menafsirkannya, dan 

mengarahkan terbentuknya kebenaran. Dalam hal ini, media massa seperti telah 

kehilangan nilai obyektivitasnya. Nilai obyektivitas yang seharusnya dijunjung 

tinggi oleh media massa dikesampingkan demi pasar, persaingan, atau 

kepentingan suatu pihak. Sungguh menyedihkan bukan! 

 Oleh karena itu, sudah seharusnya media massa menjaga akurasi, 

keseimbangan, dan melakukan self cencorship (sensor diri). Dengan cara seperti 

itu, diharapkan kesalahpahaman antara pemerintah, masyarakat, dan dengan 

media massa bisa diatasi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) dalam acara pertemuan dengan pimpinan media massa di 

Istana Negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya harus ada yang 

mengawasi media massa. Lalu siapa yang seharusnya mengawasi media massa 

tersebut? Tentu saja, masyarakat harus ikut terlibat dalam mengontrol media 

massa tersebut, salah satunya melalui media watch. Makin banyak pihak yang 

mengawasi, makin baik tampilan yang diawasi. Sesama pengawas juga akan 

meningkatkan mutunya. Tentu saja, hal ini membantu individu menjadi melek 

media.  

Dari uraian di atas ada tiga masalah yang dihadapi oleh media massa saat 

ini, yakni perkembangan dan pengaruh media massa dalam kaitannya dengan 

lahirnya cyberspace, hegemoni di tubuh media massa, dan masalah obyektivitas 

media massa. Dalam upaya menyikapi pengaruh media massa tersebut, tentunya 

memerlukan peran serta pemerintah, masyarakat, dan media massa itu sendiri 

(kolaborasi trisector partnership). 
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 Berdasarkan uraian di atas ada tiga masalah penting yang timbul, yaitu: 

1. Bagaimana media massa bisa menjadi alat bagi penguasa (hegemoni 

media massa) ? 

2. Bagaimana pengaruh hegemoni media massa bagi penguasa, pemerintah, 

dan masyarakat? Apakah membawa dampak positif atau malah negatif?  

3. Solusi apa yang bisa ditawarkan agar nilai obyektivitas dari media massa 

tidak hilang ? Jika dianalisis secara SWOT, apakah solusi tersebut efektif 

dan efisien, serta tepat sasaran ? 

4. Bagaimana peran serta pemerintah, masyarakat, dan media itu sendiri 

dalam mengawasi media massa untuk menjaga akurasi, keseimbangan, dan 

melakukan self cencorship (sensor diri) ? 

Namun karena keterbatasan ruang, penulis menekankan pembahasan hanya pada 

peran media massa sebagai alat bagi penguasa (hegemoni), pengaruhnya bagi 

penguasa, pemerintah, dan masyarakat, serta peran serta pemerintah, masyarakat, 

dan media itu sendiri dalam mengawasi media massa. 

 Karya tulis ini bermaksud untuk memaparkan secara singkat hegemoni 

yang terjadi di tubuh media massa serta pengaruhnya terhadap berbagai pihak. 

Sedangkan tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut: 

1. Melihat sisi lain fungsi media, selain sebagai alat penyebar informasi, 

media pun tak lepas dari berbagai macam kepentingan. 

2. Membangun kemitraan antar berbagai pihak dalam mengawasi media 

sehingga media tak lantas kehilangan jati dirinya sebagai media 

penyampai informasi yang akurat. 

3. Membangun kesadaran massa dan individu yang melek media sehingga 

kontrol sosial terhadap media dapat berjalan. 
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Tidak ada sesuatu di dunia pun yang murni, bebas dari kepentingan. 

Begitu pula media massa. Ia tak lepas dari kepentingan manusia. Media massa 

menjalankan peran dan fungsinya seperti halnya institusi agama, pendidikan, 

kebudayaan, dan seni yang secara ideologis dan hegemonis menggiring kepatuhan 

masyarakat pada kekuasaan ( Mujibur Rohman, 2008). Oleh karena itu, Gramsci 

menilai bahwa media massa merupakan perangkat hegemoni penguasa. Lain 

halnya dengan Louis Althuser, yang menganggap media massa sebagai 

Ideological State Apparatus. Media massa menjadi apparatus ideologi yang 

mendukung penguasa serta menjadi alat legitimasi kebijakan penguasa. 

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani, egemonia, yang artinya 

penguasa atau pemimpin. Dalam pengertian yang ringkas, hegemoni dapat 

diartikan sebagai sistem kekuasaan atau politik kelas dominan untuk menguasai 

kelas di bawahnya dengan menggunakan kekuasaan itu. Dalam pengertian 

Marxisme, hegemoni berarti terjadi dominasi kelas berkuasa terhadap kelas 

bawah. Mereka yang masuk ke dalam kelas berkuasa adalah mereka yang 

menguasai ekonomi. Kelas borjuis mengatasi kelas proletar (Mujibur Rohman, 

2008). 

Dari pengertian di atas, hegemoni dapat menjelaskan fenomena terjadinya 

upaya pelanggengan kekuasaan oleh kelompok penguasa dan kelompok-

kelompok lainnya juga. Tujuannya adalah menguasai wacana publik terhadap 

kelompok yang didominasi sehingga diterima sebagai sesuatu yang wajar 

(common sense). 

Hegemoni penguasa terhadap kelompok yang didominasi bisa dilakukan 

dengan berbagai macam cara, di antaranya melalui saluran penyebaran informasi 

formal (media massa). Lalu, bagaimana media massa melakukan “tugas”-nya? 

Namun sebelumnya, ada baiknya kita telaah lebih jauh mengapa terjadi hegemoni 

di tubuh media massa.  

Hegemoni atas tubuh media massa terjadi karena perkawinan antara dunia 

bisnis dengan politik. Melihat fenomena yang ada, media massa yang dimiliki 

oleh pebisnis ternyata juga digunakan sebagai upayanya untuk berkiprah di dunia 
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politik. Sebagai contoh: terjadi pada media penyiaran televisi yang 

kepemilikannya berpusat pada segelintir orang saja. Sebut saja, Trans7 dan 

TransTV berada pada payung bisnis yang sama yakni TransCorp yang dikuasai 

oleh Chairul Tanjung. Global TV, RCTI, dan TPI bergabung dalam Group MNC 

dan bertindak sebagai pemilik di Indonesia adalah Hary Tanoesoedibyo. Lativi 

dan ANTV bernaung di bawah bendera Bakrie Group dengan pemimpin utama 

Abu Rizal Bakrie. SCTV yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Eddy 

Sariatmadja, dan yang terakhir Metro TV dengan pimpinannya Surya Paloh. 

Pada kenyataannya orang-orang besar yang berada di balik media massa 

adalah mereka yang aktif dalam percaturan politik di Indonesia, tentu semakin 

menguatkan jika ada anggapan media massa dijadikan alat penguasa. Media 

massa disulap menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan mereka atau 

bahkan alat untuk meraih tujuan politik kelompok mereka. 

Hegemoni di tubuh media massa ini juga terjadi karena semakin 

longgarnya regulasi dan deregulasi yang mewarnai perkembangan industri ini. 

Bila pada awal abad ke-20 konglomerasi media sangat dibatasi, keadaan pada 

akhir abad ini berubah drastis. Merger ataupun pembelian media lain dalam 

industri media terjadi di mana-mana dengan nilai perjanjian yang sangat besar 

sehingga tercipta konglomerasi media yang lebih besar dan juga global. 

Pertumbuhan yang terjadi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi 

sehingga outlet media semakin beragam. Pertanyaannya sekarang, apakah 

masyarakat terlayani dengan informasi yang aktual, beragam, dan sesuai dengan 

kepentingan mereka oleh industri ini ataukah perkembangan tersebut hanya untuk 

mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dari “segelintir” orang yang terlibat 

dalam industri ini ? 

Tentu saja, dari sudut pandang publik hal ini tidak menjamin terlayaninya 

kepentingan publik (public interest) terhadap kebutuhan akan informasi yang 

aktual, beragam, dan sesuai. Jumlah outlet media yang banyak belum tentu 

menjamin terpenuhinya content yang menjadi kepentingan publik. Isi pada media 

cenderung berbenturan dan menyesuaikan pada kepentingan bisnis demi mengejar 

keuntungan. 
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Dalam kaitannya dengan hegemoni di tubuh media massa,  media massa 

melakukan “tugas”-nya dengan menggiring opini masyarakat. Pesan yang ada 

disampaikan melalui bahasa kemudian (secara sengaja atau tidak) ditangkap oleh 

masyarakat sebagai wacana. Tentunya penyebaran wacana tersebut juga didukung 

oleh penggunaan media massa lainnya, baik cetak maupun eletronik bahkan 

dengan spanduk. Media secara perlahan-lahan memperkenalkan, membentuk, dan 

menanamkan pandangan tertentu kepada khalayak. Tidak hanya dalam urusan 

politik dan ekonomi, dapat juga menyangkut masalah budaya, kesenian, bahkan 

gaya hidup. Sebagai contoh, Amerika Serikat (AS) dengan Hollywood-nya telah 

berhasil menjadi kiblat perfilman internasional. AS berusaha membangun 

pandangan bahwa negara mereka adalah negara terkuat, superhero, penyelamat 

dunia melalui film-film mereka yang ditonton sebagian besar masyarakat dunia, 

misal: film-film science fiction, Armageddon, Independence Day, Mars Attack, 

dan sebagainya. Usaha mereka digambarkan bukan hanya untuk menyelamatkan 

bangsanya sendiri tetapi juga menyelamatkan dunia sehingga tercipta image AS 

sebagai pelindung dunia. Contoh lainnya, dalam hal fashion. Sebuah gaya busana 

baru dikatakan “ngetrend” jika selebriti atau kalangan yang diekspos media 

memakai gaya busana tersebut. 

Selain sebagai alat bagi penguasa, media pun ikut berperan dalam 

mendukung kekuasaan pemerintah. Fenomena ini dapat kita tarik benang 

merahnya dengan melihat beberapa tahun ke belakang yakni pada zaman Orde 

Baru. Misal, televisi yang dikuasai televisi pemerintah (dalam hal ini TVRI). Di 

ranah media cetak, pemerintah dengan berbagai peraturannya membredel media 

yang berseberangan dengan pemerintah. Bahkan poster, pamflet, atau grafiti 

sekalipun yang bernada mengancam pemerintah akan segera ditindak. Segala 

sesuatu yang dapat mengancam stabilitas baik berupa gambar ataupun tulisan 

akan ditindak dengan tegas.  

Meskipun demikian, masyarakat toh tetap mampu menyusupkan ide 

mereka ke dalam media massa, terutama melalui tulisan dan gambar-gambar di 

media cetak. Tentu saja, dengan cara-cara yang lebih halus sehingga resistensi 

mereka terhadap rezim juga tidak menjadi kentara. 
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Lebih jauh lagi, tak dapat dipungkiri, di negara-negara yang mendasarkan 

diri pada konsep demokrasi modern, media massa berperan penting dalam 

membangun proses politik masyarakatnya. Namun, pada realitasnya media massa 

tak jarang justru bias karena apa yang disuguhkan oleh media massa itu pun sarat 

dengan kepentingan. Media massa tidak selamanya “jujur” tapi mengandung 

pesan tertentu. Oleh karena itu, nilai obyektivitasnya bisa hilang. Jika keadaan ini 

sungguh-sungguh terjadi maka masyarakat akan tidak tahu kemana menentukan 

kiblat atas berbagai peristiwa yang terjadi. Selain itu, kontrol sosial oleh media 

massa juga akan sirna sehingga masyarakat akan terjun bebas dalam jurang 

kebingungan demi mencari sebuah kebenaran. 

Melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di tubuh media tersebut, 

maka untuk mengawasi perkembangan dan pengaruh media massa yang sudah 

sedemikian luar biasanya sudah seharusnya selain pemerintah dan swasta, 

masyarakat pun diajak untuk ikut ambil bagian. Bukan tidak mungkin, jika 

nantinya keakuratan dan keseimbangan akan informasi yang disuguhkan dapat 

terwujud. 

• Peran Pemerintah 

Pada masa lalu, banyak pranata komunikasi dan informasi dikontrol ketat 

oleh penguasa, sehingga mereka dapat dikendalikan. Keadaan itu terjadi karena 

penguasa mengembangkan sistem kekuasaan birokrasi otoriter (authoritarian 

bureaucratic state) yang memposisikan seluruh pranata komunikasi sebagai 

pendukung kekuasaan. Saluran-saluran komunikasi dan pusat-pusat penyebaran 

informasi berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah, sensor dilakukan 

dengan ketat, monopoli posisi untuk melakukan interpretasi disentralisir guna 

mempertahankan hegemoni dan sekaligus mematahkan resistensi. Fungsi “watch 

dog” dari media masa tidak berjalan, sehingga ia tidak dapat menyampaikan 

peringatan dini (early warning system) terhadap penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi (H. Paskah Suzetta, 2006). 

Namun zaman telah berubah, kini peran pemerintah di bidang komunikasi 

dan informasi lebih banyak diserahkan pada masyarakat. Kebebasan dan 

transparansi di bidang komunikasi dan informasi menjadi keharusan yang tidak 
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dapat ditawar lagi. Oleh karena itu, untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah 

dirasa perlu: 

a. Merumuskan kembali dan menata ulang posisi, peran, cara kerja dan 

bemtuk-bentuk pelayanan terkait bidang komunikasi dan informasi. 

Tentu saja, dalam hal ini melibatkan pihak lain seperti swasta dan 

masyarakat.  

b. Merumuskan kembali regulasi (perangkat perundang-undangan di 

bidang informasi, komunikasi dan media massa). Hal ini bertujuan 

agar semakin menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi 

yang diperlukannya (right to know) dan kewajiban pemerintah untuk 

menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat 

(obligation to tell). 

c. Memfasilitasi peninjauan atas aspek-aspek politik terhadap peraturan 

perundangan terkait dengan pers dan media massa, melakukan kajian 

dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan 

kuantitas komunikasi dan informasi, dan memfasilitasi peningkatan 

profesionalisme di bidang komunikasi dan informasi. 

d. Mengubah paradigma lama yakni pemerintah yang semula dominan 

sebagai penyedia dan pengatur menjadi fasilitator untuk terjadinya 

sistem komunikasi yang kondusif dan terwujudnya arus informasi yang 

bebas namun tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

e. Mensosialisasikan tentang kemerdekaan pers sebagai hak azasi warga 

negara. Masyarakat perlu mengetahui haknya dalam Hak Jawab dan 

Hak Koreksi yang diatur dalam pasal 5 Ayat 2 dan 3 UU 40/1999. 

 

• Peran Masyarakat 

 Pembentukan opini masyarakat oleh media, menunjukkan bahwa wacana 

merupakan (alat) kekuasaan. Oleh karena itu, perlu adanya penyeimbang atas 

realitas pada ranah media massa tersebut yakni kesadaran massa. Menciptakan 

masyarakat yang sadar dan kritis sudah sepatutnya dilakukan. Tak berlebihan, jika 

Mario Antonius Birowo, staf pengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi, 

FISIP, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, mengungkapkan dalam tulisannya 
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melawan hegemoni media dengan strategi komunikasi berpusat pada masyarakat. 

Di sisi lain, media massa sebagai salah satu pilar demokrasi sudah semestinya 

mendukung agenda demokratisasi tersebut. Bukan hanya berperan sebagai 

institusi pengeruk keuntungan dari tayangan dan muatan media itu. 

 Untuk meminimalisir hegemoni media massa tersebut, masyarakat dapat: 

a. Memanfaatkan media alternatif, seperti buletin komunitas, selebaran, 

dan media massa lokal. Media massa alternatif tersebut menjadi menarik 

ketika media massa pada umumnya berada tunduk di bawah dominasi 

kekuasaan. Media massa alternatif merupakan siasat untuk memunculkan 

wacana tandingan terhadap wacana penguasa dan masyarakat umum. 

Sebagai media tandingan, tentu saja media alternatif ini memunculkan 

wacana berbeda dengan apa yang menjadi wacana penguasa. Misalnya, 

ketika pada umumnya media massa memunculkan kebaikan penguasa, 

maka media massa tandingan mengungkap sesuatu yang tidak terdapat di 

dalam media massa umum (mainstream mass media). 

b. Mendorong pembentukan media literasi. Secara sederhana, media 

literasi pada dasarnya merupakan kepedulian masyarakat terhadap dampak 

buruk dari media, khususnya media massa. Tujuan dasar dari media 

literasi ialah mengajar khalayak dan pengguna media untuk menganalisis 

pesan yang disampaikan oleh media massa, mempertimbangkan tujuan 

komersil dan politik di balik suatu citra atau pesan media, dan meneliti 

siapa yang bertanggungjawab atas pesan atau ide yangb diimplikasikan 

oleh pesan atau citra itu. 

c. Mengontrol pers dengan media watch. Kekuasaan (pemerintah, DPR, 

pengadilan, parpol) perlu dijaga dan diawasi oleh pers. Pers dapat 

dikontrol oleh masyarakat melalui media watch. Jalannya media tersebut 

juga perlu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat terus 

meningkatkan mutunya. 

Dari kajian dan pembahasan secara singkat di atas, dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut: 
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a. Media massa saat ini dihadapkan pada berbagai macam persoalan, di 

antaranya perkembangan dan pengaruh media massa dalam kaitannya 

dengan lahirnya cyberspace, hegemoni di tubuh media massa, dan 

masalah obyektivitas media massa.  

b. Hegemoni dapat diartikan sebagai fenomena yang terjadi dalam upaya 

pelanggengan kekuasaan oleh kelompok penguasa dan kelompok-

kelompok lainnya juga. Tujuannya adalah menguasai wacana publik 

terhadap kelompok yang didominasi sehingga diterima sebagai sesuatu 

yang wajar (common sense). 

c. Dalam upaya menyikapi pengaruh media massa tersebut, tentunya 

memerlukan peran serta pemerintah, masyarakat, dan media massa itu 

sendiri (kolaborasi trisector partnership). Hal ini dilakukan untuk 

menjaga akurasi, keseimbangan, dan melakukan self cencorship 

(sensor diri). 

Agar pengaruh negatif media massa tersebut dapat diminimalisir, maka 

penulis menyarankan: 

a. Pemerintah dapat merumuskan kembali regulasi (perangkat 

perundang-undangan di bidang informasi, komunikasi dan media 

massa). 

b. Pemerintah dapat lebih menggalakkan sosialisasi tentang kemerdekaan 

pers sebagai hak azasi warga negara. Masyarakat perlu mengetahui 

haknya dalam Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diatur dalam pasal 5 

Ayat 2 dan 3 UU 40/1999 sehingga masyarakat pun dapat berperan 

sebagai kontrol sosial. 

c. Mendorong masyarakat agar melek media dengan memanfaatkan 

media alternatif, media literasi, dan mengontrol pers dengan media 

watch. 

Media massa sebagai pembentuk kesadaran massa, entah disadari atau 

tidak, sedikit ataupun banyak akan terus dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak-
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pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap media tersebut. Selain melihat 

dari sisi buruknya sebagai pesan hegemonis, alangkah lebih bijaksana jika media 

massa juga kita lihat dampak positifnya dalam menyebarkan wacana-wacana 

kritis terhadap kondisi yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, dalam 

meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh media massa, perlu adanya 

monitoring dari publik, baik itu pemerintah maupun masyarakat, bahkan media itu 

sendiri. Toh, di dalam manajemen media massa sendiri pastilah sudah ada bagian 

monitoring-nya tersendiri. Bukan hal mustahil bukan, jika masyarakat kita akan 

semakin sadar terhadap dampak negatif media alias melek media! 
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