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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Media Online Sebagai Komunikasi Massa 

Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana media online sebagai 

medium komunikasi massa, terlebih dahulu dibahas di sini tentang pengertian 

tentang komunikasi itu sendiri. Seberapa penting peran komunikasi dalam 

kehidupan manusia? Peran komunikasi dalam pembentukan masyarakat sangat 

penting. Dalam fenomena ini, manusia terlibat dalam kegiatan komunikasi dalam 

kehidupan sosial, sehingga manusia dapat saling ‘berdekatan’ dalam suatu 

komunitas. Pengertian komunikasi secara umum adalah proses pengiriman dan 

penerimaan pesan atau informasi antara 2 (dua) individu atau lebih dengan efektif 

sehingga dapat dipahami dengan mudah. Kata komunikasi berasal dari bahasa 

Latin communication, yang berarti ‘pemberitahuan’ atau ‘pertukaran pikiran’.13 

Dengan kata lain, komunikasi selalu mengandung hubungan antar jaringan 

komunikasi yang terdiri atas individu-individu yang berhubungan melalui pola-

pola arus informasi. Maka dari itu, komunikasi bukan hanya sekedar suatu proses 

pemindahan informasi, melainkan suatu proses konvergensi dimana 2 (dua) orang 

atau lebih terlibat dalam tukar menukar informasi untuk mencapai saling 

pengertian. 

Pengertian komunikasi menurut para ahli, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

13 Tommy Suprapto. (2011). Pengantar Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: CAPS, hlm. 5. 
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a. Komunikasi adalah suatu proses yang menyortir, memilih dan 

mengirim simbol-simbol yang sedemikian rupa sehingga dapat 

membantu pendengar dalam membangkitkan daya respon atau 

pemaknaan dari sebuah pemikiran yang selaras dengan yang dimaksud 

oleh komunikator (Raymond Ross). 

b. Komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari 

seseorang kepada orang lain dengan bertujuan untuk memberitahu, 

mengeluarkan pendapat, mengubah pola sikap atau perilaku baik 

langsung maupun tidak langsung (Onong Uchjana Effendy). 

c. Komunikasi adalah sebuah proses dimana ide dialihkan dari satu 

sumber ke penerima lainnya dengan tujuan untuk mengubah pola 

perilaku mereka (Everett M. Rogers). 

d. Komunikasi adalah proses sosial, dalam arti pelemparan pesan/simbol 

yang mana mau tidak mau akan menumbuhkan pengaruh pada proses 

dan berakibat pada bentuk perilaku manusia dan adat kebiasaan 

(William Albig). 

Wilbur Schramm mengemukakan, untuk terjadinya proses komunikasi 

minimal harus memiliki 3 (tiga) unsur komunikasi, diantaranya, komunikator, 

pesan dan komunikan. Mengapa harus unsur tersebut di atas? Harold D. Laswell 

mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk menjelaskan komunikasi ialah 

menjawab pertanyaan berikut: “Who Says What In Which Channel To Whom With 

What Effect?” Paradigma Laswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi 

meliputi 5 (lima) unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu:14 

                                                           
14 Onong Uchyana Effendy. (1999). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, hlm. 13. 
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1. Komunikator, yakni berkenaan dengan siapa yang mengatakan (who 

says); 

2. Pesan, yakni berkenaan dengan menyatakan apa (says what); 

3. Media, yakni berkenaan dengan saluran apa (which channel); 

4. Komunikan, yakni berkenaan dengan ditujukan kepada siapa (to 

whom); 

5. Pengaruh, yakni berkenaan dengan pengaruh apa (what effect). 

Mengacu pada paradigma yang disampaikan oleh Laswell di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan melalui sebuah saluran tertentu yang akan 

menimbulkan efek tertentu juga. 

Beragam definisi tentang komunikasi massa telah dilontarkan oleh para 

ahli dan pakar komunikasi. Namun demikian, dari sekian banyak dan ragam titik 

tekan yang dikemukakan, terdapat benang merah satu sama lain. Definisi 

komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner. Bittner 

mendefinisikan komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah besar orang (mass comunication is message 

comunicated through mass medium to a large number of people).15 

Pada dasarnya, komunikasi massa merupakan penyebaran informasi, 

gagasan dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak 

dengan menggunakan sebuah media massa. Karena, awal perkembangannya saja, 

komunikasi massa berasal dari pengembangan kata ‘media of mass 

                                                           
15 Jalaludin Rakhmat. (2007). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 188. 
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communication’ (media komunikasi massa). Media massa yang dimaksud adalah 

media cetak, media elektronik dan media online. 

Media massa sebagai medium komunikasi massa, memberikan peluang 

penyebaran informasi yang jauh lebih luas dan merata kepada masyarakat dengan 

menggunakan alat-alat komunkasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, televisi 

dan internet. Artinya, penggunaan media massa sebagai perantara sangat efektif 

dalam merubah sikap, perilaku dan pendapat komunikan. Keberadaan media 

massa dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata, karena 

media massa merupakan satu komponen vital yang ada di dalamnya. 

Di era digitalisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, berita informasi 

tidak hanya bisa kita dapatkan lewat media cetak seperti surat kabar, majalah dan 

sebagainya maupun media elektronik seperti televisi dan radio. Media online yang 

dipandang sebagai media interaktif juga dapat berfungsi sebagai media yang 

menyediakan berbagai informasi di dalamnya, termasuk berita. Keberadaan 

internet di tengah masyarakat saat ini dimanfaatkan sebagai saluran untuk 

menyampaikan informasi dengan jangkauan dan kapasitas yang jauh lebih masif. 

Pengetahuan yang memadai dan kemudahan mengaksesnya membuat masyarakat 

semakin akrab dengan internet, sehingga sebagian khalayak masyarakat kini mulai 

mengonsumsi informasi sehari-hari melalui internet. Hasil survei tahun 2015-

2016 mengenai tingkat penggunaan internet di Indonesia yang dilakukan Pusat 

Kajian Komunikasi (PUSKAKOM) UI dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia 

mencapai angka 88,1 juta orang. Survei tersebut juga menyatakan, bahwa 

penggunaan internet untuk mengonsumsi informasi cukup tinggi, menduduki 
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urutan kedua setelah social networking (jejaring sosial).16 Hal ini menunjukkan 

seberapa besar signifikansi dan minat masyarakat Indonesia terhadap internet, 

ditambah dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan layanan jasa 

internet di berbagai wilayah. 

Media online merupakan media baru (new media) dengan cara 

penyampaian informasi yang berbeda dengan media konvensional, yakni media 

cetak dan media elektronik. Media online membutuhkan perangkat berbasis 

komputer dan koneksi internet untuk mencari dan menerima informasi. Internet 

dengan karakternya yang tidak terbatas, menjadikan pengguna internet bebas 

dalam bermedia. Penggunaan istilah media online sering diartikan sebagai situs 

berita atau praktik jurnalistik secara tertulis yang dipublikasikan melalui internet. 

Namun, menurut Ashadi Siregar, media online dapat diartikan sebagai sebutan 

umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia 

(komputer dan internet). Di dalamnya terdapat portal berita, website (situs web), 

radio online, TV online, pers online, mail online dan lain sebagainya, dengan 

karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan 

pengguna atau konsumen memanfaatkannya.17 Dalam pengertian umum ini, 

media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dari 

penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa media online juga bisa digunakan 

sebagai medium untuk berkomunikasi dengan khalayak. 

Media online memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijadikan 

pembanding dengan media konvensional, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kecepatan Informasi (Immediacy) 

                                                           
16 Bisnis Rumahan. (2016). Data Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2015-2016 diakses 

melalui https://a1portal.com/2016/04/data-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015-2016.html 
17 Agung Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan, hlm. 20. 
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Jurnalisme yang menggunakan internet sebagai media, memiliki 

keunggulan dibanding media tradisional, yakni lebih cepat dalam 

pendistribusian informasi. Umumnya, masyarakat harus menunggu 

keesokan hari untuk mengetahui apa yang terjadi pada hari ini. 

Namun, melalui media online, informasi dapat didistribusikan 

bersamaan dengan peristiwa atau isu yang terjadi waktu itu juga. 

Meskipun kini laporan mengenai sebuah peristiwa melalui media 

elektronik juga semakin cepat, aktualitas ini tidak akan bisa terjadi 

pada media cetak. Karena media online mudah diakses, maka 

penyampaian informasi cenderung singkat dan padat. Hal ini juga 

mendukung salah satu nilai berita, yaitu aktualitas. 

 

2. Pembaruan Informasi (Updating) 

Karakteristik internet yang tidak terbatas dan dapat diakses kapan dan 

di mana saja, membuat media online dapat memperbarui informasi 

yang telah dipublikasikan sebelumnya dengan informasi yang lebih 

lengkap. Pembaruan informasi dan publikasi tidak memiliki batas 

waktu dan terus berlangsung selama masih relevan dengan informasi 

inti, berbeda dengan penayangan program televisi pada saat prime 

time dan breaking news yang ada pada media elektronik. 

 

3. Timbal Balik (Interactivity) 

Apabila dibandingkan dengan media cetak dan elektronik yang 

komunikasinya berjalan satu arah, media online memberikan 
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keleluasaan kepada komunikan untuk memberikan umpan balik 

dengan waktu yang relatif singkat. Salah satu contoh media online 

yang memiliki tingkat interaktivitas yang tinggi yaitu discussion 

group atau forum. Para pengguna internet dari berbagai wilayah dapat 

menuliskan pemikirannya mengenai sebuah topik yang didiskusikan. 

Media online seperti portal berita juga selalu menyediakan kolom di 

bagian bawah berita untuk komentar dari pembaca maupun keluhan 

untuk tim redaksi. 

 

4. Personalisasi (Audience Control) 

Pengguna media online memiliki self control, artinya komunikan 

diberikan kebebasan untuk mengonsumsi informasi mana saja yang 

dianggap penting atau menarik. Hal ini berbeda dengan media cetak 

terutama media elektronik, dimana semua informasi dijejalkan secara 

langsung kepada masyarakat tanpa adanya kendali untuk memilih dan 

menyaring informasi. Dalam media online, pengguna dapat mencari 

informasi yang diinginkan melalui mesin pencari (search engine) yang 

selalu disediakan sebuah website. Sebab itu, banyak media online 

terutama portal berita memberikan kategori terhadap berita yang 

mereka tayangkan. 

 

5. Kapasitas Tidak Terbatas (Storage and Retrieval) 

Karakteristik unggulan media online adalah tidak ada batasan 

kapasitas untuk memproduksi dan mendistribusikan sebuah informasi. 
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Media online umumnya memiliki data bank atau data base 

(pangkalan data) yang mampu menampung berbagai macam informasi 

dalam jumlah masif, sehingga audiens dapat mengakses informasi 

yang sudah lama sekalipun. 

 

6. Pranala (Hyperlink) 

Informasi yang dipublikasikan melalui media online dapat terhubung 

dengan informasi terkait lainnya baik dalam situs yang sama atau 

berbeda sekalipun. Seperti halnya suatu kutipan di dalam literatur. 

 

7. Multimedia Capabillity 

Media online memungkinkan bagi komunikator untuk menyertakan 

teks, suara, gambar, bahkan video dan komponen lainnya yang 

berbasis multimedia di dalam laman berita yang disajikan. 

 

2.2 Media Online Sebagai Industri 

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau 

barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah 

untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Bambang Utoyo, secara luas, industri 

merupakan seluruh aktivitas manusia yang bergerak di bidang ekonomi & 

memiliki sifat produktif dan komersial untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. 

Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa seperti 

asuransi, bank, transportasi dan telekomunikasi. 
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Ekonomi merupakan sebagian ilmu sosial yang berhubungan dengan 

produksi, distribusi, dan konsumsi mengenai barang dan jasa. Prinsip Ekonomi 

memberi keuntungan yang pertama adalah dapat memaksimalkan keuntungan 

dimana mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, keuntungan kedua adalah 

meminimalkan kerugian dimana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. 

Memegang peran vital sebagai penyalur informasi, media massa yang kini 

terdiri dari media cetak, media elektronik dan media online berkembang 

mengikuti dinamika yang hadir di tengah-tengah di masyarakat. Ketiga jenis 

media ini dijadikan sumber informasi oleh masyarakat Indonesia, terbukti dengan 

eksistensi dan bertambahnya jumlah institusi media massa hingga saat ini. 

Adanya industri media di Indonesia bukanlah dimulai dari pasca 

reformasi, tetapi dimulai ketika pada era represi. Pertama kali orang-orang 

mendirikan institusi media kerena sebuah idealisme yang dimiliki. Industri media 

di Indonesia diperkirakan akan bergerak menuju sistem pasar oligopoli dan 

hegemoni. 

Berbagai bisnis media tersebut mampu mempengaruhi persepsi publik 

tentang berbagai kejadian di tanah air. Hampir-hampir, apa yang dikatakan oleh 

media massa tersebut adalah sebuah kebenaran. Perkembangan dunia media 

massa menjadi suatu yang komersil ternyata sudah ada dari zaman penjajahan 

belanda. Lalu apa arti kata dari komersil tersebut? Komersial menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah kata sifat yang berhubungan dengan niaga atau 

perdagangkan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, atau bernilai niaga tinggi, dan 

kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosisal, budaya, dan sebagainya). 

Dari arti kata komersial tersebut terkadang apa yang yang dijual baik beerbentuk 
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barang atau produk meninggalkan nilai-nilai social, budaya, dan sebagainya, 

dengan berarti kata komersial tidak ada pandang bulu sehingga meninggalkan 

nilai-nilai yang di atas tadi. Terkadang, komersial bisa diartikan salah guna untuk 

menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Dalam perspektif kapitalis, kekuatan borjuis telah berhasil menguasai 

media massa yang mampu mendesain informasi sebagai komoditas yang 

menguntungkan. Akibatnya, media massa berkembang menjadi industri yang 

berorientasi pada kepentingan pasar dan keuntungan pemilik modal. 

Dalam perkembangannya, media massa tumbuh menjadi industri. 

McLuhan menyatakan, dalam sejarah perkembangan media bahwa media 

berfungsi sebagai indera kepanjangan manusia pada masing-masing era, yaitu 

kesukuan, tulisan, cetak dan elektronik.18 Terdapat pasar yang cukup besar dalam 

industri media. Terlebih saat ini yang dinyatakan sebagai the information age, 

kebutuhan masyarakat akan informasi sangat tinggi. Era ini muncul karena adanya 

pengaruh yang kuat dari ekonomi serta perkembangan yang pesat di dunia 

teknologi informasi dan teknologi komunikasi sehingga media tumbuh dalam 

model yang kapitalistik.19  Masa ini ditandai dengan dijadikannya informasi 

sebagai komoditas, munculnya media baru dan terjadinya konvergensi media, 

serta berpengaruhnya ekonomi dan pasar. Perubahan ini tentu saja mempengaruhi 

pola di dalam media. Terjadi perdebatan tentang moral ethics media, antara 

kebutuhan untuk mempertahankan keberadaan industri media dan bagaimana 

media memberikan informasi bagi masyarakat.20 

                                                           
18 Morissan. (2008). Jurnalistik Televisi Mutakhir cet. ke-1. Jakarta: Kencana, hlm. 32. 
19 Em Griffin. (2003). A First Look At Communication Theory. USA: Mc Grow Hill Companies, 

hlm. 368. 
20 Lois Alvin Day. (2003). Ethics In Media Communication. USA: Thomson Warwods, hlm. 16. 
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Saat ini, persaingan dalam media massa tidak hanya antara media cetak 

dan elektronik, tetapi melibatkan media online. Seperti yang diketahui, bahwa saat 

ini media online seperti gudang dari kedua jenis media sebelumnya. Dimana 

berita di berbagai aspek media dapat ditemui di media online. Informasi atau 

pesan disesuaikan dengan segmen khalayak yang semakin kecil dan semakin 

terspesialisasi. Kemajuan teknologi memunculkan masyarakat prosumen 

(masyarakat produsen dan konsumen), maka, fokus produksi yang dipegang 

media, kini berpindah ke tangan konsumen.  

Salah satu tanda bahwa media online semakin diminati oleh masyarakat 

adalah dengan kehadiran detik.com di Indonesia yang telah sukses menyajikan 

ragam berita. Dengan lahirnya media online, pelaku media cetak pun tidak mau 

kalah, mereka berjalan seirama dengan 2 (dua) cara penyajian media cetak dan 

media online seperti halnya kompas.com, temporaktif.com, republika.co.id dan 

lain sebagainya. Itu adalah langkah baru berkembangnya teknologi yang telah 

melahirkan jurnalisme online. 

 

2.3 Media Sebagai Institusi Politik 

Teknologi mengambil peran yang sangat penting dalam perkembangan 

teknologi komunikasi, dan tak dapat dipungkiri bahwa teknologi komunikasi telah 

mengambil porsi yang besar dalam sistem perubahan masyarakat, kemudian 

mendorong adanya kebutuhan akan informasi yang diproduksi secara massal dan 

lahirlah industri media massa yang terus berkembang hingga saat ini. Tak dapat 

dipungkiri bahwa media memegang peranan yang sangat penting dalam 

menyebarkan ideologi-ideologi yang dimiliki media tersebut. Media juga 
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berfungsi sebagai alat kontrol aktor-aktor dalam sebuah pemerintahan, serta 

sebagai sebuah alat yang potensial dalam mendorong perubahan sistem sosial. 

Dalam hal ini media dapat mengarahkan dan memberikan pengaruh besar dalam 

pembentukan opini masyarakat. 

Melihat begitu besar peranan media dalam mempengaruhi sebuah sistem 

masyarakat, maka media juga akan berdampak dalam kehidupan berpolitik. Media 

digolongkan sebagai sebuah ancaman besar bagi kekuasaan yang akhirnya dapat 

mendorong adanya perlawanan terhadap sebuah rezim karena dapat 

mengungkapkan kebenaran terhadap sebuah pemerintahan. 

Media erat kaitannya dengan sebuah institusi dalam hal ini institusi politik. 

Untuk memahami ini dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yakni 

institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis, dan institusionalisme 

politik. Pada pendekatan institusionalisme politik ini menunjukkan sebuah 

kekuasaan dengan jelas dan menekankan pada peran kausal dari politik sebagai 

lembaga politik atas hasil dan proses. Media berfungsi sebagai jembatan antara 

berbagai kepentingan yang mengelilingi, tepat berada di tengah dan menjembatani 

antara kepentingan publik, pemilik, pemerintahan, ataupun institusi politik. 

Adanya berbagai kepentingan, terlebih dalam hal kepentingan politik 

seperti yang terlihat jelas pada portal berita online yang memihak pada suatu 

politisi dalam hal ini seorang aktor kapitalis yang memiliki berbagai kepentingan 

politik, sehingga independensi dan kenetralan media lambat laun tergerus oleh 

adanya intervensi pemilik. 

Kemampuan untuk membentuk opini publik, membuat media massa 

memiliki kekuasaan politik. Paling tidak, media memiliki kekuasaan untuk 
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membawa pesan politik dan membentuk opini publik. Kemampuan ini dapat 

dijadikan sumber bagi media massa untuk proses tawar-menawar dengan institusi 

politik. Kesulitan untuk bernegosiasi dengan media massa seringkali terjadi 

karena ideologi politik tertentu memiliki media sendiri, tidak jarang juga media 

massa mengambil sikap independen dan menjadi kekuatan politik penyeimbang 

dari kekuatan politik. Karena itu, tidak menjadikan kejutan apabila kemunculan 

media massa di Tanah Air juga tidak dapat dijelaskan oleh rasionalitas ekonomis 

saja. Hal ini juga erat kaitannya dengan kapitalisme. Ide, gagasan dan isu politik 

akan dapat dengan mudah ditransfer dan dikomunikasikan melalui media massa. 

Hal ini membuat kekuasaan politik tidak hanya ada di tangan partai politik, tetapi 

juga siapa pun yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik. 

Keadaan tak jauh beda pada masa Orde Baru. Media masih menjadi alat 

propaganda kebijakan pemerintah. Pengendalian media massa bukan semata-mata 

untuk menguasai media tersebut, melainkan untuk menguasai alam pikiran 

masyarakat tersebut.21 

Namun, perlu berhati-hati dalam menyimpulkan ragam ideologi yang 

sedang diusung sebuah media. Kepentingan pasar dan kebebasan pers seringkali 

berkelindan sehingga tak jelas ujung pangkalnya. Ideologi media banyak 

dipengaruhi sistem ekonomi, social dan politik yang berlaku. Bergantinya sistem 

politik mengakibatkan berganti pula dominasi ideologi media yang berkembang. 

 

2.4 Teori Hirarki Pengaruh Isi Media 

                                                           
21 Ashadi Siregar. (2004). Komunikasi, Negara, dan Masyarakat. Yogyakarta: Fisipol UGM, hlm. 

115. 
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Media massa bukanlah ranah netral yang menyamakan berbagai 

kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok. Media massa justru menjadi 

subjek yang mengonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri 

untuk disebarkan kepada khalayak masyarakat. Media massa berperan dalam 

mendefinisikan realitas. Jurnalis menulis berita bukan hanya sebagai penjelas, 

tetapi mengonstruksi peristiwa dari dirinya sendiri dengan realitas yang diamati. 

Berita adalah konstruksi sosial yang melibatkan berbagai relasi kepentingan yang 

berlangsung dalam ruang produksi berita. 

Pada dasarnya, apa yang disajikan media massa adalah akumulasi dari 

pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, 

menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam 

ruang pemberitaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:22 

1. Level Individual 

Berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. 

Level individual melihat bagaiamana aspek-aspek personal dari 

pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan 

kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur, 

agama, pendidikan, sedikit banyak mempengaruhi apa yang 

ditampilkan media atau aspek personalitas dari wartawan akan 

mempengaruhi pemberitaan. 

 

2. Level Rutinitas Media 

                                                           
22 Agus Sudibyo. (2006). Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta: LkiS, hlm. 7. 
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Media (media routine), berhubungan dengan mekanisme dan proses 

penentuan berita. Setiap media mempunyai ukuran tersendiri tentang 

apa yang disebut berita, ciri-ciri berita yang baik, kriteria kelayakan 

berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan 

menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di 

dalamnya. Faktor ini meliputi bagaimana pendelegasian tugas, melalui 

proses dan tangan siapa saja sebuah tulisan sebelum sampai ke proses 

cetak, siapa penulisnya, siapa editor, dan sebagainya. Rutinitas media 

berisi mekanisme bagaimana berita diproduksi, sehingga 

mempengaruhi bagaimana wujud akhir sebuah berita. 

 

3. Level Organisasi 

Berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik 

mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan 

orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, sebaliknya ia 

hanyalah sebagian kecil dari organisasi media itu sendiri. Masing-

masing komponen dalam organisasi media bisa mempunyai 

kepentingan sendiri-sendiri dan tidak selalu sejalan. Mereka 

mempunyai tujuan dan target sendiri-sendiri sekaligus strategi yang 

berbeda untuk mewujudkan target tersebut. 

 

4. Level Ekstramedia 

Berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Meskipun 

berada di luar lingkup organisasi, hal-hal yang berada di level ini 
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sedikit banyak turut mengambil peran untuk mempengaruhi 

pemberitaan. Adapun faktor yang termasuk dalam lingkungan di luar 

media, yakni: 

a) Sumber berita, yang dipandang bukanlah sebagai pihak netral 

yang memberikan informasi apa adanya. Sumber berita juga 

mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan 

alasan memenangkan opini publik, memberi citra tertentu pada 

khalayak dan seterusnya. Kepentingan sumber berita ini sering 

tidak disadari oleh media, sehingga secara tidak sadar media telah 

menjadi corong dari sumber berita untuk menyampaikan apa yang 

dirasakan oleh sumber berita tersebut. 

b) Sumber penghasilan, bisa berupa iklan, pelanggan atau pembeli 

media. Untuk bertahan hidup, kadangkala media harus 

berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. 

Masuknya faktor ekonomi ke dalam pembuatan berita yang paling 

jelas ialah melalui kenyataan bahwa organisasi berita adalah 

usaha ekonomi yang menghidupi diri terutama melalui penjualan 

produk dan periklanan. Leon V. Sigal23, menjelaskan bahwa motif 

laba paling banyak mempengaruhi pembuatan berita. Pihak 

pengiklan mempunyai strategi untuk memaksakan versinya pada 

media massa. Demikian pula pelanggan juga ikut mewarnai 

pemberitaan media. Maka, tidak heran jika tema tertentu yang 

                                                           
23 Dan Nimmo. (2005). Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media cet. ke-6. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 227. 



28 

 

menarik dan terbukti mendongkrak penjualan, akan terus-menerus 

diliput oleh media. 

c) Pihak eksternal, seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. Dalam 

negara otoriter, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang 

dominan dalam menentukan berita yang disajikan. Sedangkan 

dalam negara yang demokratis dan menganut liberalisme, tidak 

ada campur tangan dari negara. Namun, justru pengaruh yang 

besar terletak pada lingkungan pasar dan bisnis. 

 

5. Level Ideologi 

Level ini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi 

tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan 

bagaimana mereka menghadapinya. Faktor ideologi ini bersifat 

abstrak. Ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam 

menafsirkan realitas. 

Dari unsur-unsur “hierarchy of influence” tersebut, menunjukkan bahwa 

banyak faktor-faktor yang mempengaruhi media massa dalam penyampaian 

berita, sehingga realitas yang dikemukakan oleh media massa tidak selalu 

objektif. Jurnalis akan memilih apa-apa yang akan dimasukkan dalam berita dan 

apa-apa yang harus diembargo. Apapun pilihan jurnalis, hasilnya akan 

membentuk cara khalayak masyarakat memandang realitas. Pembingkaian berita 

merupakan pemilihan aspek dari realitas untuk ditekankan dalam pesan media, 

dan karenanya akan mempengaruhi atau membentuk cara khalayak dalam 

membentuk realitas. 
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Media, sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang syarat dengan 

berbagai kepentingan, konflik dan fakta yang kompleks serta beragam. Louis 

Althusser mengatakan, bahwa media dalam hubungannya dengan kekuasaan, 

menempati posisi strategis, terutama karena anggapan akan kemampuannya 

sebagai sarana legitimasi.24 Media massa sebagaimana lembaga-lembaga 

pendidikan, agama, seni dan kebudayaan, merupakan bagian dari alat kekuasaan 

negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak 

terhadap kelompok yang berkuasa. Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang 

di mana berbagai ideologi direpresentasikan. Ini berarti, disatu sisi media bisa 

menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas 

wacana publik. Namun, di sisi lain, media juga bisa menjadi alat resistensi 

terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan 

ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus juga bisa menjadi 

instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi 

tandingan.25 Walaupun, terjadi kritik antara Althuser dan Gramsci, namun kedua 

pemikir itu sama-sama sepakat bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, 

independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. 

Secara khusus, ideologi dapat diartikan sebagai suatu perangkat 

pandangan, serta sikap-sikap dan nilai-nilai atau orientasi berpikir tentang 

manusia dan masyarakat yang dapat dimiliki oleh seseorang, juga dapat dimiliki 

                                                           
24 Alex Sobur. Op.cit., hlm. 30. 
25 Loc.cit. 
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oleh anggota masyarakat.26 Ideologi, biasanya diwarnai oleh emosi dan penuh 

dengan mitos, sistem kepercayaan dan nilai-nilai.27 

Dalam pandangan Frans Magnis-Suseno, kata “ideologi” paling umum 

dipergunakan dalam arti “kesadaran palsu”. Itu berlaku baik di kalangan filsuf dan 

ilmuwan sosial, maupun di sebagian masyarakat barat. Jadi, secara spontan bagi 

kebanyakan orang, kata ideologi mempunyai konotasi negatif, sebagai klaim yang 

tidak wajar atau sebagai teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan 

pada pihak yang mempropagandakannya. Minimal, ideologi dianggap sebagai 

sistem berpikir yang sudah terkena distorsi, entah disadari, entah tidak. Biasanya 

ideologi sekaligus dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok yang berkuasa 

untuk melegitimasikan kekuasaannya secara tidak wajar.28 

Kaum pluralis melihat media massa sebagai saluran yang bebas dan netral, 

dimana semua pihak dan kepentingan dapat menyampaikan posisi dan 

pandangannya secara bebas. Pandangan semacam ini yang ditolak oleh kaum 

kritis. Pandangan kritis melihat media bukan hanya alat dari kelompok dominan, 

tetapi juga memproduksi ideologi dominan. Media massa dipandang sebagai 

instrumen sebuah ideologi, melalui mana satu kelompok menyebarluaskan 

dominasi dan pengaruhnya kepada kelompok yang lain serta membentuk 

konsensus antar-anggota komunitas. 

Sebaliknya, dalam pandangan kritis, media dipandang sebagai wujud dari 

pertarungan ideologi. Di sini, media bukan sarana yang netral yang menampilkan 

kekuatan dan kelompok dalam masyarakat secara apa adanya, tetapi kelompok 

                                                           
26 Alex Sobur. Op.cit., hlm. 211-212. 
27 Anwar Arifin. (2011). Sistem Komunikasi Indonesia cet. ke-1. Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, hlm. 47. 
28 Alex Sobur. Op.cit., hlm. 67. 
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dan ideologi yang dominan itulah yang akan tampil dalam pemberitaan.29 Dalam 

hal ini, media massa memainkan 2 (dua) peran sekaligus, yakni sebagai sumber 

dari kekuasaan hegemonik dimana kesadaran khalayak masyarakat dikuasai 

olehnya, serta menjadi sarana legitimasi sang kapitalis untuk memapankan 

kekuasaannya agar terlihat absah, paling benar dan suci. 

Ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Disamping 

kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, dalam diri media massa juga 

berselubung kepentingan yang lain, misalnya kepentingan kapitalisme pemilik 

modal, kepentingan keberlangsungan (sustainability) lapangan kerja bagi para 

karyawan dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, media massa tidak mungkin 

berdiri statis di tengah-tengah, dia akan bergerak dinamis di antara pusaran-

pusaran kepentingan yang sedang bermain. Kenyataan inilah yang menyebabkan 

bias berita di media massa adalah sesuatu yang sulit dihindari. 

Bias terjadi karena berbagai alasan. Kadang terjadi dengan sengaja karena 

wartawan atau editor memproyeksikan pandangan pribadi mereka dalam cerita 

atau pandangan yang telah ditunjukkan kepada mereka. Ini terjadi karena sistem 

tuntutan media yang menghimpit akan kecepatan dan rasa haus yang tidak pernah 

terpuaskan terhadap berita pada batas waktu yang sedikit. Kadang-kadang terjadi 

karena standar pelatihan dan pendidikan yang kurang memadai diantara reporter, 

meskipun ini secara mantap sedang diatasi dengan semakin lama semakin banyak 

wartawan yang memiliki kualifikasi universitas.  

Para reporter, pun para editor, berkuasa penuh atas pilihan kata yang 

hendak dipakainya. Mereka dapat atau harus memilih salah satu kata diantara 

                                                           
29 Eriyanto. (2012). Op.cit., hlm. 36-37. 
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deretan kata-kata yang yang hampir mirip namun berbeda ‘rasa’. Pilihan atau 

pemakain istilah tersebut jelas akan menimbulkan bias tersendiri. Wartawan juga 

dalam tahap pencarian beritanya sejak awal sudah harus menentukan pilihan siapa 

narasumber yang patut dihubungi, pertanyaan atau persoalan apa yang mesti 

diajukan. Sementara pada proses penulisan beritanya, wartawan harus memilih 

fakta-fakta mana yang harus didahulukan dan fakta-fakta mana yang harus 

diceritakan kemudian, hal ini juga akan menimbulkan bias yang tidak bisa 

dianggap kecil. 


