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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kebebasan pers Indonesia ditandai dengan datangnya era reformasi dimulai 

tahun 1998 setelah peristiwa pengunduran diri Soeharto dari jabatan kepresidenan. 

Pers Indonesia yang semula selalu merasa tertekan kemudian mengalami euforia. 

Demokrasi bagi pers Indonesia dimaknai sebagai kebebasan dalam melakukan 

kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarluaskan segala hal yang bernilai berita, 

apakah itu berita yang baik atau buruk, sehingga yang terpenting adalah bagaimana 

bersaing dengan media massa lain yang muncul akibat reformasi pers. Perjuangan 

pers Indonesia kemudian lebih kepada usaha untuk tetap eksis mengisi ruang publik 

(public sphere). 

Media massa apapun bentuknya, memang membawa dampak bagi 

masyarakat, baik itu positif ataupun negatif. Media massa yang seharusnya memiliki 

fungsi sebagai kontrol sosial, sebagai pengawas masyarakat. Dalam konteks ini media 

massa sebagai sumber berita diwajibkan netral dituntut untuk selalu adil dalam 

memberitakan suatu kejadian atau memberikan informasi. Faktanya media sulit untuk 

menjadi netral, ada keterpihakan dalam menyampaikan berita hal ini karena 

dipengaruhi banyak faktor, baik  faktor internal dari medianya tersebut maupun faktor 
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eksternal tuntutan pasar. Media akan mengkontruksi realitas dengan cara yang 

berbeda-beda tanpa memperhatikan dampak psikologis, mental dan sikap terhadap 

masyarakat. Bahkan media kita mengambil kesempatan masyarakat untuk untuk 

dipaksakan menyukai nilai nilai baru kehidupan impor dari bangsa lain untuk 

kembangkan dalam berbangsa dan bernegara hingga kehilangan karakternya sendiri. 

Media hanya merauk keuntungan bisnisnya dengan mengabaikan tugas utamanya, 

sehingga masyarakat kesulitan untuk mencari media mana yang bisa dipercaya. 

Masyarakat sangat membutuhkan berbagai informasi dan berbagai hiburan, 

media massa berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam 

hal ini para konglomerat memandang media massa sebagai lahan yang subur untuk 

dijadikan bisnis. Pada akhirnya para konglomerat mulai masuk ke media massa demi 

kepentingan pribadi, seluruh kekuatan media massa digerakkan untuk mencapai 

kepentingan financial, sehingga berita dan informasi yang disajikan difungsikan 

untuk dikomodifikasikan dengan pemasukan uang. Dalam hal ini media dipaksa 

menayangkan program-programnya sesuai keinginan investor atau pemasang iklan. 

Lambat tahun media akan melupakan fungsi dan perannya, media akan menganggap 

audiennya bukan lagi sebagai warganegara namun lebih kepada sebagai konsumen 

yang dapat memenuhi kepentingan elit-elit kapitalis yang dapat membahayakan peran 

publik di media dan media tidak lagi mementingkan warganegara dalam 

pembentukan kerja media. 
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Saat ini terdapat lima perusahaan menguasai jaringan televisi di Indonesia, 

yakni MNC mempunyai RCTI, Global TV, dan MNC TV, Emtek memiliki SCTV 

dan Indosiar, Trans Corp menaungi Trans TV dan Trans 7, Visi Media Asia (VIVA) 

yang merajai ANTV dan TV One, serta Media Group memiliki Metro TV. Dengan 

adanya kepentingan-kepentingan penguasa media untuk mengalahkan lawan-lawan 

politiknya, Pemberitaan media menjadi bias dan cenderung memasukkan opini. 

Media tidak mempengaruhi pemirsa atau pembaca bagaimana untuk berpikir, tetapi 

media mempengaruhi pembacanya untuk menentukan apa yang dipikirkan (Henry, 

2010:21). Masyarakat secara tidak sadar membentuk persepsi tertentu pengaruh dari 

media yang ditonton atau yang dibacanya. Tanpa sadar untuk melihat pemilik media 

dan apa tujuannya menampilkan atau mengemas berita tersebut. Saat ini media telah 

terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan untuk mendominasi pasar (market 

oriented) secara ekonomi dan ideologi. Media menjadi tidak terpisahkan antara 

sistem ekonomi dan sistem politik. Sulit untuk membedakan berita yang datang dari 

keinginan pers memberikan informasi kepada rakyat, dengan informasi yang telah 

diintervensi maksud-maksud tertentu. kebebasan pers di Indonesia sampai sekarang 

masih dikendalikan oleh pemilik media.  

Konglomerasi media yang dimiliki oleh segelintir orang pengusaha media  

tidak lebih hanya dijadikan kanal untuk saluran kepentingan sang pemilik, yang jelas-

jelas mereka menggunakan frekuensi  publik untuk sarana siarnya. Sesuai pasal 33 

ayat 3 UUD 1945 frekuensi merupakan kekayaan udara yang dimiliki oleh hidup 
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orang banyak dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, sumber daya 

yang awalnya milik masyarakat tersebut bergeser menjadi milik kepentingan tertentu. 

Para konglomerat media berkepentingan menguasai industri media demi misi materi 

yaitu mengeruk keuntungan, juga sekaligus demi misi non materi menyebarkan 

pengaruhnya. Dampak konglomerasi media memicu komersialisasi, keseragaman 

content, melemahkan fungsi kontrol jurnalistik, pemilik media memiliki kekuatan, 

pengaruh atau kontrol pada media dan para pekerja profesional media. Akibat jangka 

panjang ketika media hanya dikuasai oleh segelintir orang, tentunya kepentingan 

bisnis maupun politik dari penguasaha (pemilik modal) media massa itu akan 

menghegemoni publik. Rakyat, Masyarakat, Penduduk dan kita tidak akan berdaya 

oleh kekuatan media media massa tersebut. 

Sesuai kode etik jurnalistik yang terdapat pada pasal 1UU No.40 tahun 1999 

bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen yang berarti memberitakan 

peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, 

dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Kenyataannya sulit 

sekali untuk bersikap netral tidak memihak karena ideologi pemilik media merupakan 

salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi isi media. Penguasa media 

memanfaatkan kekuasaannya untuk membuat kebijakan-kebijakan dan mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan perusahaannya melalui bagiannya masing-masing, hal ini 

yang membuat jurnalis tidak bisa menulis atau menyampaikan informasi sesuai 

idealis nya, kepentingan publik tidak sepenuhnya disampaikan karena media 
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mengontrol konten pada berita publik tersebut. Pemilik media tidak menilai pers dari 

seberapa besar nilai beritanya, tetapi berapa banyak keuntungan yang didapat dari 

penayangan berita tersebut. Perjuangan yang dilakukan bertahun-tahun untuk 

menjadikan pers bebas hanya wacana belaka, yang semula pers dikengkang berubah 

menjadi pers bebas dalam kendali pemilik media.  

Saat banyak pekerja media yang melupakan idealisnya, tidak berani berfikir 

kritis dan mempertanyakan kesejahteraan hidup demi kelangsungan pekerjaannya, 

ada kasus di metro TV  naungan media group dibawah kepemimpinan Surya Dharma 

Paloh yang mempunyai pengaruh kuat terhadap kepentingan politik.  Kasus 

managemen metro TV berselisih dengan pekerja media yang dimana  Luviana 

seorang jurnalis menuntut keadilan sekitar bulan maret tahun 2013. Kasus Luviana 

yang mempertanyakan pihak managemen terkait nasib para pekerja media metro TV. 

pekerja media dieksploitasi oleh pemelik media massa, sedangkan resiko yang akan 

ditanggung seorang pekerjaan media sangat besar dengan kesejahteraan hidup masih 

dipertanyakan, sehingga pekerja media mempunyai kecenderungan untuk mengkritik. 

Kritik ialah kecaman, kontrol yang dapat membawa malu, menyakitkan bagi pihak 

penerima. Kritik yang dimaksudkan disini bukan kontrol sosial dari masyarakat untuk 

pemerintah melalui media massa, melainkan kritik ini berasal dari pekerja media 

untuk media masaa itu sendiri. Kasus seorang pekerja jurnalis ini sebagai potret 

kenyataan dimedia yang bisa menimpa jurnalis yang lain. UU pers Nomor 40 tahun 

1999 belum bisa memberikan jaminan kebebasan jurnalis bekerja secara profesional. 
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Salah satunya kasus metro TV bahwa seorang pekerja jurnalis tidak diperbolehkan  

untuk berorganisasi berserikat dan berkumpul hal ini yang juga dialami oleh Luviana. 

Luviana bermaksud menuntut keadilan dengan menggalang dukungan dari teman 

teman pekerja media malah dituduh melakukan pencemaran nama baik metro TV, 

dan berakhir pemecatan terhadap Luviana secara sepihak. 

Film dokumenter diproduksi dengan menggambarkan kisah nyata dengan  

konstruksi yang dapat melahirkan efek komunikasi tertentu mengikuti dan terbentuk 

dari pemaknaan terhadap film tersebut. film mampu menjadi sebuah alat efektif 

dalam menyampaikan sebuah wacana, dan nilai-nilai sosial tertentu yang 

menghegemoni kepada khalayak. Film dokumenter “Dibalik frekuensi” Film yang 

diproduksi oleh sutradara Ucu Agustin mengakat kisah pekerja media. Film ini 

menceritakan tentang realita seorang pekerja media yang  mempertanyakan sistem 

managemen yang tidak memihak pada pekerja. Pekerja media yang berada di metro 

TV tidak diperbolehkan menjadi bagaian dari organisasi apapun. Melalui film dibalik 

frekuensi dengan menggambarkan pelanggaran - pelanggaran media metro TV 

berdasarkan fenomena yang ada, peneliti mengambil judul “Wacana Kebebasan Pers 

Tentang Pekerja Media di Indonesia”. Film dokumenter dianggap menarik untuk di 

analisis oleh peneliti karena mirip dengan berita akan faktualitasnya, dokumenter 

lebih kental dengan usaha mengintepretasi fakta-fakta tentang peristiwa yang dinilai 

essensial dan eksistensial serta dikaji secara mendalam selain itu analisis wacana 

yang dilakukan di media film dukumenter yang ternyata sampai saat ini masih jarang 
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yang melakukannya. Fokus penelitian dalam film dibalik frekuensi ini mengangkat 

kisah pekerja media (Luviana)  yang mempertanyakan  kejelasan management metro 

TV. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari paparan diatas yang terdapat pada latar belakang maka pertanyaan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana Wacana kebebasan pers tentang pekerja media di Indonesia yang terdapat 

pada film dokumenter “dibalik frekuensi”? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk membongkar wacana kebebasan pers tentang pekerja media di Indonesia.          

( Pada film dibalik frekuensi karya Ucu Agustin ). 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

penelitian karya – karya ilmiah selanjutnya, khususnya bagaimana 

membantu memaknai pesan-pesan yang muncul dalam suatu film 

dokumenter dengan menggunakan analisis wacana. 
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b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan 

civitas akademika UMM pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini mampu mengantarkan penulis untuk melengkapi 

persyaratan menyelesaikan pendidikan strata-1. 

b. Manfaat penelitian ini secara praktis dapat memberi pengetahuan bagi 

masyarakat pada umumnya dan khalayak penononton film dokumenter 

“DiBalik Frekuensi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


