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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hoax 

Dalam cambridge dictionary
1
 , kata hoax sendiri berarti tipuan atau lelucon. 

Kegiatan menipu, rencana menipu, trik menipu, disebut dengan hoax. Pada situs 

hoaxes.org 
2
dalam konteks budaya mengarah pada pengertian hoax sebagai aktifitas 

menipu: Ketika sebuah surat kabar dengan sengaja mencetak cerita palsu, kami 

menyebutnya tipuan. Kami juga menggambarkan aksi publisitas yang menyesatkan, 

ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan bisnis, dan klaim politik palsu 

sebagai tipuan. 

Sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem yang kita pilih dengan 

mengedepankan kebebasan berbicara sebagai wujud kebebasan berekspresi, dengan 

pilihan sistem ini kita telah memilih pers yang bebas, masyarakat yang melek media 

dan aktif dalam penulisan dan berpendapat serta kita harus menerima segala bentuk 

pengabaian fakta yang seakan dianggap remeh. 

Dalam jagad dunia maya yang berserakan berita sampah, euforia dalam 

facebook dan twitter serta jejaring lainnya memberikan ruang untuk ajang saling 

menuding dan saling fitnah yang tidak disertai oleh fakta,  fitnah menjadi hal yang 

sangat biasa dikalangan penulis dengan mengedepankan tujuan-tujuan mereka. Tidak 

hanya itu, berita dengan nilai nol akan ada ataupun berita-berita palsu yang 

                                                 
1
 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations, diakses tanggal 19 juli 2017 

2
 http://hoaxes.org/Hoaxipedia/What_is_a_hoax, diakses tanggal 19 juli 2017. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations
http://hoaxes.org/Hoaxipedia/What_is_a_hoax
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disebarkan melalui jejaring sosial akan mudah tersebar dalam re-upload atau 

diteruskan oleh pengguna media. 

Sayangnya pembaca tidak memfilter lebih lanjut tentang berita atau artikel 

dengan kekosongan nilai atau berita dan artikel palsu, pembaca hanya akan 

menyetujui jika itu sependapat dengan ideologinya dan menerima mentah-mentah 

terhadap apa yang dibaca dan disetujuinya, kemudian diteruskan ke publik dan akan 

berjalan dengan ritme yang sama, serta rejected oleh pihak yang tidak seideologi. 

Pemaparan tulisan dengan faktapun akan di-reject oleh pembaca jika tulisan tersebut 

tidak seideologi dengan pembaca. 

Ini menjadi konsekuensi yang harus diterima dan tidak boleh dikeluhkan oleh 

pemerintah dan masyarakat yang telah memilih demokrasi dengan penyampaian 

pendapat yang kebablasan. Bagaimanapun bentuk nihil dari berita hoax tidak bisa 

dihilangkan secara semi ataupun permanen, tugas kita selanjutnya hanyalah 

meminimalisir keadaan hoax dan lebih pintar dalam memilih. 

 

2.2 Kebebasan Berpendapat 

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 
3
menyatakan “Setiap 

orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah sebagian hak yang dimiliki manusia, hak 

                                                 
3
 Pdf dari https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf, 

diakses tanggal 19 juli 2017 

https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf
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kebebasan berpendapat dijamin oleh deklarasi universal hak-hak asasi manusia PBB
4
. 

Tegasnya dalam pasal 19 dan 20 yang tertulis dibawah ini: 

1. Pasal 19 

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, 

dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak 

mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan 

keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan 

tidak memandang batas-batas”. 

2. Pasal 20 

Ayat  1: “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan 

berpendapat.” 

Ayat 2: “Tidak ada seorang juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu 

perkumpulan.” 

Semakin berkembangnya teknologi komunikasi, semakin meluasnya media 

kita dalam memnyampaikan pendapat. Kita sebagai pengguna media sangat leluasa 

dalam menyampaikan pendapat, menuangkan isi pikiran kita kedalam media. Namun 

karena media online sifatnya sangat luas, apapun yang kita tulis, kita sampaikan akan 

terbaca oleh pengguna lain. media menjadi cerminan diri dengan memberikan 

keterangan isi hati kita kepada publik.  Penyampaian kita dengan kabar baik, kabar 

buruk, berita dengan ekspresi senang maupun kecewa akan dilihat oleh orang lain. 

                                                 
4
 Pdf dari https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--

$R48R63.pdf, diakses tanggal 17 juli 2017 

https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf
https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf
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seringkali kita ketika merasa jengkel kepada suatu pihak, kemudian kita sampaikan 

dalam media sosial. Terkadang kita sering kali tidak menyadari dengan hal sekecil itu 

dapat membawa kita ke ranah hukum. Hal ini disebabkan karena kebebasan kita 

berpendapat bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya melainkan masih ada batasan. 

Batasan yang dimaksud disini adalah batas yang terbentuk karena adanya hak orang 

lain juga. Dimana kita sebagai mahluk sosial harus saling menghargai satu sama lain. 

Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus 

dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dalam mengemukakan pendapat harus 

dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan tersebut bukan saja bermanfaat bagi 

kita , melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat atau bahkan bagi 

bangsa dan negara. 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 terdapat lima asas
5
 yang 

merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak 

untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut: 

1. Asas Keseimbangan antara hak dan kewajiban, 

2. Asas Musyawarah dan Mufakat, 

3. Asas Kepastian hukum dan keadilan, 

4. Asas Proporsionalitas, serta 

5. Asas Mufakat. 

                                                 
5
 Pdf dari https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UU_NO_9_1998_ok.pdf, 

diakses tanggal 19 juli 2017. 

https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UU_NO_9_1998_ok.pdf
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2.3  Persepsi Komunikasi 

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah 

inti persepsi, yang identic dengan dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses 

komunikasi. Hal ini jelas tampak pada definisi John R. Wenburg dan William W. 

Wilmot: “ Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna”, 

Rudolph F. atau J. Cohen: “ Persepsi didefinisikan sebagai interpretasi bermakna atas 

sensasi sebagai representative objek eksternal; persepsi adalah pengetahuan yang 

tampak mengenai apa yang ada di luar sana (Mulyana, 2008:180). 

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak 

mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita 

memilih suatu pesan dan mengabaika pesan yang lain. semakin tinggi derajat 

kesamaan persepsi antarindividu, semakin muda dan semakin sering merka 

berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung mrembentuk 

kelompok budaya atau kelompok identitas (Mulyana, 2008:180). 

Untuk lebih memahami persepsi, berikut adalah definisi lain persepsi 

(Mulyana, 2008:180): 

a. Brian Fellows: 

Persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan 

menganalisis informasi. 
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b. Kenneth K. Senero dan Edward M. Bodaken: 

Persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan 

sekeliling dan lingkungan kita. 

c. Philip Goodacre dan Jennifer Follers: 

Persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan. 

d. Joseph A. De Vito: 

Persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus 

yang mempengaruhi indra kita. 

Persepsi menurut Deddy Mulyana (2008) meliputi pengindraan (sensasi, 

atensi, dan interpretasi). Menurut Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken, juga 

Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson dalam Deddy Mulyana menyebutkan bahwa 

persepsi terdiri dari 3 aktivitas, yaitu: seleksi, organisasi, dan interpretasi. 

Sebenarnya, ketiga tahap persepsi (sensasi, atensi dan interpretasi, atau seleksi, 

organisasi, dan interpretasi) tidak dapat dibedakan secara tegas, kapan satu tahap 

berakhir dan tahap berikutnya mulai. Dalam bnayak kasus ketiga tahaap tersebut 

berlangsung nyaris serempak. 

 

2.4 Televisi 

Dalam Marcel Danesi (2010:166) cikal bakal televisi adalah piringan 

pemindai yang ditemukan oleh insinyur Paul Nipkow. Pada tahun 1930-an, layanan 

televisi mulai bekerja dibeberapa Negara barat. Sebagai contoh BBC milik Inggris 

memulai layanan secara teratur pada tahun 1936. Sejak tahun 1960-an, acara televisi 
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telah berkembang lebih dari sekedar campuran tontonan fakta dan fiksi yang tidak 

terkait satu sama lain. seperti surat kabar, televisi menjadi sinteks bagi masyarakat 

yang lebih besar. Sinteks pada televisi bisa dicirikan secara lebih spesifik sebagai teks 

sosial, yang berfungsi sebagi jenis meta-dengan orang-orang mendapatkan sebagian 

besar dari informasi, rangsangan intelektual, dan pengalihan pikiran. 

Seperti media pengalih perhatian massa lainnya, televisi adalah pedang 

bermata dua. Pada sisi positifnya, televisi berperan sangat besar dalam melakukan 

perubahan penting yang sangat berarti di dalam masyarakat. 

1. Sejarah Siaran Televisi 

Dalam Marcel Danesi (2010:168) dalam bukunya ‘Pengantar Memahami 

Semiotika Media’  menceritakan dengan jelas sejarah televisi. Setelah selesainya 

perang dunia II, untuk pertama kalinya Westhinghouse Electric Corporation 

mendirikan stasiun radio komersial (KDKA) yang menawarkan berbagai siaran, 

dimana siaran-siaran radio didominasi dari adaptasi novel, kisah dalam cerita komik, 

laporan surat kabar, drama panggung, opera sabun, dan sejenisnya. Dengan cara yang 

mirip, banyak acara televisi awal langsung berasal dari radio. Oleh sebab itu cukup 

masuk akal untuk mengatakan bahwa awalnya televisi tidak lebih dari radio visual. 

Radio Corporation Of America (RCA) menunjukkan kepada publik Amerika 

Serikat betapa efektif dan menariknya televisi ketika melakukan liputan langsung 

pada Newyork World’s Fair tahun 1939. Setelah itu National Broadcasting Company 

(NBC), Columbia Broadcasting System (CBS), American Broadcasting Company 

(ABC), dan Dumeet Television Network (tutup pada tahun 1955) bergabung dan 
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menjadi jaringan televisi pertama di Amerika Serikat. Jaringan televisi adalah 

sekelompok stasiun yang memusatkan produksi dan penyebaran acara. Sekitar tahun 

1950-an NBC, CBS, ABC bersama-sama dinamakan sebagai 3 besar di dalam sejarah 

televisi. Pada pertengahan tahun 1980-an jaringan televisi  Fox mengudara dan 

menangkap satu segmen dari lingkup penyiaran. Adapun siaran televisi yang bukan 

hasil dari adaptasi dari siaran radio yaitu iklan. Iklan adalah bahan bakar yang 

memberi tenaga pada televisi. Di Amerika Serikat dan Eropa biro-biro iklan memuat 

hampir semua tontonan di jaringan tersebut. Hanya pada siaran publik saja hal ini 

tidak berlangsung. 

2. Dampak Televisi 

McLuhan dalam Danesi (2010:176) adalah salah satu dari beberapa orang 

pertama yang melihat dari jauh bahwa televisi yang memiliki dampak jauh lebih 

besar daripada hal-hal yang dikomunikasikan oleh televisi itu, dan menciptakan desa 

elektronik global. Televisi memberikan kesempatan kepada para penontonnya untuk 

melihat diri mereka sendiri sebagai “peserta” dalam konflik yang berlangsung 

dibelahan dunia lain saat „peristiwa itu sedang berlangsung‟.  

Marcel Danesi mengklasifikasikan tiga dampak psikososial utama yang 

datang bagi orang-orang yang hidup di dalam televisi desa global. Disini ada 

beberapa hal yang disebutkan oleh berbagai ahli ilmu sosial. Adapun yang disebutkan 

disini adalah efek pemitologian, efek rekayasa sejarah, dan efek pemampatan 

kognitif. Sudah jelas bahwa semua media elektronik lain juga memliki efek yang 
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sama, meskipun demikian, dampak yang mereka berikan jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan dampak yang datang dari televisi.  

3. Tiga Efek Utama Televisi menurut Marcel Danesi: 

Pertama, Efek Pemitologian terkait dengan gejala ketika televisi menciptakan 

tokoh yang dipahami sebagai tokoh mitos yang lebih besar daripada yang ada dalam 

kehidupan. Dengan setting ruang, plathform, mimbar dan sebagainya dirancang untuk 

memberikan fokus dan perasaan penting pada seseorang. Televisi menciptakan suatu 

tokoh mitis hanya dengan „meletakkannya‟ di dalam ruang elektronik. Sehingga 

tampak seperti di dalam ruang dan waktu yang nyata, di dalam dunia mitis mereka 

sendiri. Itulah sebabnya pertemuan dengan para aktor televisi mengakibatkan 

antusiasme yang begitu besar pada banyak orang. 

Kedua, Efek Rekayasa Sejarah terkait dengan fakta bahwa secara harfiah 

televisi itu merekayasa sejarah dengan memberikan kesan kepada para pemirsanya 

bahwa beberapa peristiwa yang sebenarnya biasa-biasa saja adalah peristiwa yang 

sangat penting. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa yang ditampilkan di televisi 

akan dirasakan sebagai yang lebih penting dan bermakna secara historis daripada 

yang tidak ditampilkan di televisi.  Sebuah huru-hara yang disiarkan langsung 

menjadi peristiwa yang penting yang tidak akan diabaikan. 

Dan yang ketiga, Efek Pemampatan Kognitif terkait dengan fakta bahwa 

media televisi memberikan kisah, individu, dan fitur-fiturnya dalam bentuk 

termampatkan sehingga bisa disiarkan dalam waktu tertentu. Akibatnya, para pemirsa 

tidak punya banyak waktu untuk merenungkan topik, implikasi, dan makna yang 
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terkandung di dalam pesan yang dikirimkannya. Televisi membuat manusia terbiasa 

untuk mencerna sejumlah besar informasi yang pemaknaannya tertunda, yang 

dipotong, dikemas, dan diolah sebelumnya.  

 

2.5 Media Massa 

Berbagai pengertian yang ada tentang media massa, media massa merupakan 

medium atau tempat, dalam pengetian komunikasi massa adalah komunikasi yang 

melalui media massa (media cetak dan elektronik). Media sebagai sarana untuk 

menyampaikan komunikasi massa. Media massa apa? Media massa (atau saluran) 

yang dihasilkan oleh teknologi modern. Hal ini perlu ditekankan sebab ada media 

yang bukan media massa yakni media tradisional seperti kentongan, angklung, 

gamelan, dan lain-lain. Jadi, jelas media massa menunjuk pada hasil produk teknologi 

modern sebagai saluran dalam komunikasi massa (Nurudin, 2007:4). 

Menurut Paul Watson, tentang perilaku media massa. Menurutnya, konsep 

kebenaran yang dianut media massa bukanlah kebenaran sejati, tetapi sesuatu yang 

dianggap masyarakat sebagai kebenaran. Ringkasnya, kebenaran ditentukan oleh 

media massa (Sobur, 2015:87). Jika sinyal elemen ini benar, dapat kita bayangkan 

betapa bertanya tugas pembaca dalam menyikapi sebuah berita. Pembaca harus 

memiliki kemampuan memadai untuk menyaring sebuah berita agar menemukan 

kebenaran, setidaknya mendekati kebenaran. 

Tuchman dalam sobur (2015) Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan 

media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media massa 
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adalah realitas yang telah dikonstruksikan (constructed reality). Pembuatan berita di 

media pada dasarnya tak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk 

sebuah “cerita”. 

Dari beberapa pengertian media massa tersebut dapat peneliti simpulkan 

bahwa media massa merupakan suatu alat dalam komunikasi untuk menyampaikan 

pesan, informasi, berita, dan lainnya kepada para khalayak dari komunikator melalui 

media ke komunikan dengan arus yang sangat cepat, dengan penyaring sebelum 

informasi menyebar kepada khalayak, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

Perkembangan teknologi mempengaruhi daya konsumsi audien, yang 

berakibat semakin pesatnya perkembangan media massa. Memunculkan media-media 

baru guna untuk mempercepat penyampaian informasi. Marcel Danesi (2010:16) 

mengatakan bahwa di dalam galaksi digital, sudah tidak tepat lagi membicarakan 

„persaingan‟ media. Kemajuan dibidang teknologi digital dan jaringan telekomunikasi 

membawa ke konvergensi semua media menjadi satu sistem komunikasi termediasi 

yang menyeluruh. Pada gilirannya hal ini mengakibatkan munculnya satu gaya hidup 

dan karir baru, pembentukan lembaga baru, dan pergeseran paradigma secara radikal 

dalam seluruh bidang organisasi sosial. 

Bagaimanapun media hari ini menyatukan berbagai bentuk media yang ada, 

katakanalah media tradisional surat kabar cetak yang sekarang bisa ditemukan versi 

online-nya. Menyikapi persaingan memang harus didasarkan pada value kualitas sisi 

media tersebut.  Pada televisi semisal, ranahnya kita akan memilih pada isi kualitas 
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antar broadcaster, teknologi pada televisipun semakin dikembangkan dengan adanya 

internet pada televisi. 

Sekarang mampu kita temui media-media yang menggunakan komputer dan 

internet: 

a.  Media Cetak 

Digitalisasi media cetak diawali pada tahun 1967 (Danesi, 2010:17). Pada saat 

ini sebagian besar media cetak dibuat dengan teknologi digital dan tersedia dalam 

versi online. Versi online memberikan informasi secara up to date kepada 

masyarakat, dibandingkan dengan versi cetak yang hanya mampu diproduksi harian, 

mingguan ataupun bulanan. Versi online mampu memberikan kecepatan informasi 

setiap detik, tidak terikat akan waktu. 

b. Film 

Pada tahun 1977 memperkenalkan teknologi digital pada dunia perfilman 

dengan dimunculkannya efek-efek khusus pada film Star Wars. Disusul dengan film 

yang pertama kali dibuat dengan menggunakan komputer adalah Toy Story pada 

tahun 1995. Produksi film dahulu menggunaka pita VHS sebagai perekam, dan di 

gantikan dengan memory digital sekaligus hasil telah dikonveksikan kedalam bentuk 

DVD menggantikan pita film VHS. (Danesi, 2010:17) 

c. Perekaman 

Perekaman dahulu menggunakan pita perekam yang sekarang telah digeser 

oleh DVD, pada tahun 1980-an CD (compact disc) pertama kali muncul (Danesi, 

2010:17). Internet juga menjadi sumber musik dengan cara downloading untuk 
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mengambilnya, internet juga mempunyai vitur untuk merekam suara secara digital 

dan disimpan ke memori. 

d. Televisi 

Tahun 1998 televisi kabel menjadi digital yang memungkinkan stasiun-stasiun 

meningkatkan jumlah penawaran saluran yang diberikan. Televisi satelit juga telah 

didigitalkan. Dan High-definition television (HDTV) sudah diperkenalkan sejak 

tahun 1998. Pada sekarang, siaran-siaran komersial televisi sudah ditemukan secara 

gartis melalui internet online. (Danesi, 2010:17) 

e. Radio 

Radio sekarang sudah melakukan siaran-siaran digital melalui online, pada 

situs internet milik stasiun radio memberikan fasilitas radio via online, 

memungkinkan pengguna internet yang mengunjungi situs tersebut mampu 

mendengarkan streaming radio. 

f. Telepon 

Dari telepon rumah dengan kabel telepon yang terjaring bertransformasi 

menjadi telepon genggam (handphone), kemudian handphone dengan segala 

kemudahan dan akses internet memungkinkan pengguna menyusuri dunia maya yang 

menyajikan berbagai informasi. Fungsi utama sebagai media komunikasi dengan 

inovasi gambar dan video dengan jutaan warna. 
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2.5.1 Fungsi dan Peran Media Massa 

Banyak sekali fungsi media massa, bukan hanya sebagai media informasi 

ataupun media yang mendidik, fungsi media massa Nurudin (2009:63) 

mengemukakan bahwa, ada satu hal yang perlu disepakati terlebih dahulu. Hal 

tersebut adalah jika kita membicarakan fungsi komunikasi massa, maka dalam benak 

kita juga sedang membicarakan fungsi media massa. Karena komunikasi massa 

berarti komunikasi dengan media massa. Jadi bisa dikatakan fungsi komunikasi 

massa adalah fungsi dari media massa tersebut. 

Ada banyak pendapat fungsi media massa. Seperti yang diungkapkan Alexis 

S. Tan dalam Nurudin (2007:65) yang menyatakan fungsi komunikasi bisa beroperasi

dalam empat hal. Keempat hal tersebut disederhanakan ke dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Fungsi Komunikasi Massa Alexis S. Tan 

No. 
Tujuan 

Komunikator 
Tujuan Komunikan 

1. (Penjaga Sistem) (Menyesuaikan diri pada Sistem: Pemenuhan 

Kebutuhan) mempelajari ancaman dan peluang, 

memahami lingkungan, menguji kenyataan, menarik 

keputusan 

2. Mendidik Memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna berguna memfungsikan dirinya secara efektif 

dalam masyarakatnya, mempelajari nilai, tingkah laku 
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yang cocok agar diterima dalam masyarakat. 

3. Mempersuasi Memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah laku, 

dan aturan yang cocok agar diterima dalam 

masyarakat. 

4. Menyenangkan 

memuaskan 

kebutuhan 

komunikasi 

Menggembirakan, mengendorkan urat saraf, 

menghibur dan mengalihkan perhatian dari masalah 

yang dihadapi 

(Sumber: Nurudin 2007:65) 

Namun masyarakat dan teknologi semakin berkembang, pesatnya 

perkembangan teknologi memberikan fungsi-fungsi tambahan pada media massa, 

fungsi diatas adalah fungsi media massa yang telah usang, agar tidak usang maka 

diperbaharui dan ditambah. Dalam perspektif kritis, fungsi komunikasi massa sebagai 

besar ditambah sebagai berikut; 1) melawan kekuasaan dan kekurangan represif, 2) 

menyangkut hubungan antara pemerintah, pers, dan masyarakat. 

2.5.2 Bias Media Massa 

Bias berita terjadi karena media massa tidak berada di ruang vakum. Media 

sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai 

kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam (Alex Sobur:2015). 
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Louis Altthusser (1971) dalam Sobur (2015:30) menulis bahwa media, dalam 

hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis, terutama karena akan 

kemampuannya sebagai sarana legitimasi. 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 (ideological states apparatus). 

Antonio Gramsci dalam Sobur (2015:30) melihat media sebagai ruang dimana 

berbagai ideologi dipresentasikan. Ini berarti, disatu sisi media bisa menjadi sarana 

penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Namun 

disisi 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 instrument perjuangan bagi kaum tertindas 

untuk membangun kultur dan ideologi tandingan. 

Althusser dan Gramsci sama-sama sepakat bahwa media massa bukan sesuatu 

yang bebas, independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Jelasnya, 

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 (suistainabilitas) lapangan kerja bagi karyawan dan sebagainya. 

Dalam kondisi dan posisi seperti ini, media massa tidak mungkin berdiri statis 

ditengah-tengah, dia akan bergerak dinamis diantara pusaran-pusaran kepentingan  
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yang sedang bermain. Kenyataan inilah yang menyebabkan bias berita di media 

massa adalah sesuatu yang sulit dihindari (Alex Sobur, 2015). 

 

2.5.3 Media Massa sebagai Industri Budaya 

Theodor Adorno dan Max Horkheimer dalam David Holmes (2012:50) 

mengatakan bahwa Media merupakan aparat kuat bagi „ideologi-ideologi‟ yang tidak 

sebagai ide-ide untuk memproduksi nilai-nilai dan struktur-struktur yang aktif dalam 

pemeliharaan ketimpangan kelas. Namun media juga secara signifikan adalah industri 

dalam arti sejatinya, suatu industri dimana komoditas dibeli dan dijual. Saat pasar dan 

inovasi untuk mengembangkan komoditas subsistem menjadi menipis, kapitalis 

modern cenderung memalingkan perhatiaannya pada industri-industri yang 

permintaannya punya sedikit keterbatassan, dan menargetkan kebutuhan yang baru 

sama sekali yang diciptakan oleh situasi historis. Industri-industri jasa, industri 

militer, industri hiburan (pariwisata, musik, hiburan, olahraga) masing-masing 

menyediakan pasar ekonomi yang secara potensial tak terbatas dan tak pernah 

terpuaskan.  

Industri budaya membawa semua produk dari kapitalis, produk-produk 

distandarkan, dikosongkan dari manfaat estetika, diproduksi secara masal dan 

dikonsumsi dalam skala sejauh mereka bisa diproduksi. Konsekuensi utama dari 

masifikasi budaya itu menurut Theodor Adorno dan Max Horkheimer adalah 

memiliki implementasi mendalam bagi penerimaan soal estetika, seni dihargai bukan 



 

 

24 

 

karena mengkomunikasikan kebenaran dan keindahan tetapi untuk pemasarannya 

(David Holmes, 2012:50). 

Industri media menciptakan cerita yang sama setiap harinya, menanamkan 

berbagai hal dengan tema yang hampir seragam, di setiap media ataupun perusahaan 

yang berbeda. Dengan hiburan musik dalam satu acara televisi, akan ada musik dalam 

acara stasiun televisi lainnya. 

Tema yang sama juga terjadi dalam sebuah pemaknaan, bagaimana Indonesia 

tergerus dengan budaya kulit yang cantik adalah putih, menjadikan artis korea 

sebagai ambassador mereka, merancukan dan menolak budaya yang ada. Persepsi 

kulit putih adalah cantik dibuat dengan penanaman media yang terus dan 

berkesinambungan. Setiap harinya terjadi pembantahan atas kekacauan budaya yang 

disebabkan oleh media, karena budaya mengesankan lebel yang sama pada semua 

hal. Film, radio, majalah, dan internet membentuk sistem yang seragam pada 

keseluruhan dan pada setiap bagian. 

 

2.6 Jurnalisme 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
6
, jurnalisme adalah pekerjaan 

mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam surat kabar dan 

sebagainya; kewartawanan. Kata jurnalisme diambil dari bahasa Prancis journal yang 

berasal dari istilah Latin diurnal atau diary. Acta Diurna sebuah bulletin yang ditulis 

                                                 
6
 http://kbbi.web.id/jurnalisme, diakses 19 juli 2017. 

http://kbbi.web.id/jurnalisme
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tangan dan berisi ulasan kejadian sehari-hari dimasyarakat. Acta Diurna terbit di 

Romawi kuno, dan menjadi cikal bakal surat kabar (Nurudin, 2009:2). 

Istilah munculnya kata jurnalisme bisa ditelusuri pada zaman pemerintahan 

Julius Caesar (100-22 SM) di Romawi kuno. Pada waktu pemerintahannya, ada 

beberapa perangkat Negara seperti tentara, polisi, aparat pemerintahan, dan dewan 

perwakilan politik. Sebagai seorang pemimpin, Caesar menyadari bahwa setiap 

keputusan yang diambilnya sebisa mungkin bisa diketahui masyarakat. maka, 

pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan kebijakan kenegaraan juga harus 

sesegera mungkin diketahui rakyatnya (Nurudin, 2009:2). 

Model pengumuman yang dilakukan para pejabat pada pemerintahan zaman 

romawi kuno dengan menuliskan segala kejadian dengan cara menuliskannya diatas 

papan-papan dimuka rumahnya, kemudian diteruskan oleh Julius Caesar di medan 

kota roma (forum romanum) Julius Caesar memerintahkan untuk memasang papan 

pengumuman dari gips putih. Isinya berupa berita mengenai dewan perwakilan 

politik. Sementara itu, dipemerintahan Julius Caesar ada senat atau semacam dewan 

perwakilan rakyat (Nurudin, 2009:3). 

Keputusan-keputusan kedua dewan yang ditulis diatas papan gips itu 

kemudian terkenal dengan sebutan Acta Diurna. Acta Diurnal artinya peristiwa 

sehari-hari. Berkaitan dengan keputusan-keputusan senat ada bentuk papan 

pengumuman lain yang disebut dengan Acta Senatus. Pada zaman Julius Caesar  ada 

dua bentuk penerbitan yaitu Acta Diurna dan Acta Senatus (Nurudin, 2009:2). 
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Jurnalisme sekarang merupakan kegiatan yang sangat bebas, bagaimana 

mengumpulkan berita dari berbagai sumber yang mudah didapat, dari internet diolah 

atau copy-paste dan disebarkan kepada khalayak. Hal ini merupakan suatu 

konsekuensi dari Negara demokrasi, membebaskan masyarakat berpendapat dengan 

mudahnya, tidak jarang jika mereka menyebarkan informasi palsu.  

 

2.7 Internet dan Media Online 

Setiap orang yang terhubung dalam internet bisa melakukan komunikasi 

dengan siapapun di seluruh dunia, menerbitkan gagasan, dunia menjual berbagai 

produk dengan biaya yang sangat rendah. Internet juga memberikan dampak dramatis 

pada pendidikan tinggi dan bisnis karena semakin banyak perguruan tinggi yang 

menawarkan  pendidikan dan semakin banyak perusahaan yang menawarkan barang 

dan jasa secara online (Marcel Danesi, 2010:205). 

Media online sendiri menawarkan bermacam-macam informasi mulai dari 

kriminal, kesehatan, bencana alam dan banyak lainnya, media online sebagai ajang 

kebebasan berpendapat, berbagai penulis amatir bermunculan, penulis professional 

mempertahankan ideologinya dengan sasaran dikonsumsi pembaca dengan berbagai 

latar belakang pendidikan dan pekerjaanya. 

Media sosial merupakan jaringan dunia yang memberikan fitur penunjukan 

ekspresi diri, berkomunikasi dan sharing pendapat antar pengguna internet. Identitas 

yang tidak bisa dikenali secara langsung memungkinkan pengguna memberikan 

identitas palsu (anonymous identity). Sehingga memungkinkan para pengguna 
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melakukan kriminalitas dengan identitas tersebut. Adapun contoh media sosial antara 

lain:  

a. Facebook 

Facebook adalah situs jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya saling 

berkomunikasi, memberikan informasi. Facebook menawarkan sef-identity 

berupa biodata, foto, dan video. Facebook memberikan kemudahan user untuk 

menulis berupa informasi pribadi ataupun informasi umum. 

b. Twitter 

Sangat sama dengan facebook, fungsi twitter sebagai jejaring sosial, twitter 

memungkinkan user lebih aktif dalam meng-update informasi, fans-page dan 

official page untuk artis ataupun perusahaan lebih aktif dibandingkan dengan 

facebook. 

c. Youtube 

Youtube merupakan situs dengan basic video, pengguna dapat mengunggah 

video untuk dishare. Berupa info pribadi, musik, berita, kuliner, tutorial, ilmu 

pengetahuan dan berbagai macam topik lainnya. 

d. Instagram 

Berbeda dengan youtube, basic utama instagram pada bagian foto, jejaring sosial 

ini berada pada aplikasi smartphone, namun pengguna juga mampu mengakses 

di situs instagram melalui browser. 
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2.8 Surat Kabar Online 

Kecepatan pada penyampaian berita dimenangkan oleh surat kabar online, 

melihat dari aspek lawan yang berupa cetak, namun kelemahan akan diperbanyak 

ketika kecepatan menjadi faktor yang mengesankan publik, bagaimana tidak, 

keakuratan dan fakta akan menjadi nomer dua setelah kecepatan, menyodorkan berita 

dengan sistem taruh dan baca isu kemudian wartawan masih mencari klarifikasi, atau 

juga berita lempar dan lari, asal ada dan ditawarkan cepat, serta mencapai 5W 1H, 

keakuratan dan pendalaman dinomer duakan dengan paparan pada sambungan berita 

selanjutnya (klarifikasi), ataupun editing yang hanya bisa dilakukan oleh media 

online. 

Kecenderungan ini yang akan menjadikan berita hoax semakin banyak, belum 

sempat berita dengan kevalid-an yang pasti diklarifikasi lanjut oleh media yang 

bersangkutan sudah di repost oleh khalayak pengguna media online, bagaimana jika 

berita tersebut adalah kebohongan yang diciptakan oleh publik dan diberitakan 

kembali oleh sejumlah media online tanpa mempertimbangkan kevalid-an secara 

menyeluruh dan lebih detail. 




