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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan media massa sangat signifikan. Di Indonesia sendiri, 

perkembangan media massa berbalik seratus delapan puluh derajad ketika masa orde baru 

kandas. Banyak media di era reformasi kemudian bermunculan seiring dengan 

ditetapkannya undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. Bak jamur di musim penghujan, 

bahkan banyaknya media tidak hanya pada skala nasional, di daerah-daerah pun tidak 

ingin kalah akan berkembangnya media massa. Berkembangnya media massa juga tidak 

hanya pada kuantitasnya yang tidak dapat dihitung berapa banyaknya itu. Perkembangan 

teknnologi komunikasi juga turut menjadikan media massa sebagai kebutuhan pokok di 

era digital saat ini. 

Media massa membentuk jenisnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai 

dalam bentuk media cetak jenis koran, media elektronik jenis radio dan televisi, kemudian 

berkembang sampai media online jenis portal online, dan bahkan yang baru baru ini 

kerkembang di masyarakat, media massa membentuk dirinya ke dalam new media yaitu 

media sosial seperti twitter, facebook, path, instagram. Hal ini membuktikan bahwa 

kebutuhan masyarakat akan informasi tidak dapat dipungkiri dan terus berkembang 

seiring berkembangnya era dan zaman.  

Berbicara perkembangan media massa dari masa ke masa media televisi bisa di 

bilang media yang cukup konsisten dan cepat dalam merespon perkembangan. Dalam 

beberapa tahun terakhir, perkembangan media televisi di Indonesia cukup menakjubkan. 

Perkembangan tersebut mulai bangkit sejak tumbangnya rezim Soeharto dan munculnya 

era Reformasi. Hal ini di tandai banyak munculnya televisi swasta nasional yang tidak 

hanya di kuasai oleh orang orang sekeliling Soeharto, seperti sebelum era 98’ dimana 

televisi swasta nasional hanya di miliki anak – anak dan orang dekat Soeharto. RCTI di 

miliki oleh Bambang Trihatmojo anak ketiga Soeharto, TPI di miliki Siti Hardianti 

Rukmana anak sulung Soeharto dan SCTV di miliki Henry Pribadi yang mana punya 

hubungan keluarga yaitu sepupu Soeharto, serta INDOSIAR yang dimilik oleh orang yang 

memiliki hubungan dekat dengan keluarga Soeharto. (Usman Ks, 2009) 

Realitas media massa saat ini sulit rasanya menciptakan media penyiaran yang 

benar benar kurang sehat dan bermartabat. Media masa kini bukanlah lagi media 45 yang 

memperjuangkan keadilan kebenaran pada media, melainkan media masa kini merupakan 
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media kapital. Tuntutan akan kebutuhan finansial untuk mencukupi semua biaya 

operasional yang tidak sedikit menjadikan media massa saat ini lebih berfikir kapitalis, 

semua di anggap bisa dijadikan komoditas untuk meraup keuntungan. Politik Ekonomi 

memakasa banyak media massa mulai melirik sistem siaran jaringan sebagai strategi. 

Memang jika dilihat dari letak geografis dan demografis, Indonesia dengan sistem siaran 

tersentral atau terpusat hanya di ibu kota sangat lah tidak menguntungkan. Hal ini 

membuat para raksasa media mulai melirik menguatkan media lokal dengan sistem 

jaringan.  

Munculnya banyak televisi jaringan di tingkat local, kita melihat media melalui 

kacamata marxisme yang memandang media cenderung di monopoli oleh kelas kapitalis 

yang prakteknya di lakukan secara nasional maupun regional untuk memenuhi hasrat 

kebutuhannya. Media jaringan disini sebagai kendaran dalam upaya kelas kapitalis untuk 

meraup keuntungan yang sudah tidak banyak tersedia tingkat nasional. Dengan 

mengexploitasi sumber daya yang terbatas dan menjadikan konsumen sebagai sumber 

ladang bisnis untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Dasar pemikiran ini lah yang 

mendasari munculnya teori ekonomi media. 

Pendekatan teori ekonomi politik media ini erat kaitannya dengan kapitalisme 

media, dimana teori ini lebih menekankan perhatian media pada factor ekonomi daripada 

focus pada ideology media. Mosco mengartikan sempit istilah ekonomi media yaitu 

sebagai studi tentang hubungan sosial dan lebih khusus pada hubungan kekuasaan dan 

kepentingan yang saling menguntungkan. Sehingga salah satu konsep yang bias 

membongkar  tentang kaitannya penerapan pendekatan ekonomis politik pada media 

massa yaitu menggunakan konsep Commodification atau segala sesuatu di anggap 

komuditi industri.  

Kondisi seperti ini mengakibatkan pergeseran fungsi dan peran media massa 

khususnya televisi, berbagai perubahan melatar belakangi pergeseran paradigma. Factor 

ekonomi menjadi salah satu factor sentral dalam mempengaruhi perubahan, media 

berlomba lomba menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Marx mengemukan bahwa 

kapitalis di tandai adanya upaya meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan 

karakteristik kebebasan individu yang di dasari atas hal milik atas asset produksi. 

 Pada dasarnya  fungsi dan peran media di Indonesia Media merupakan hal yang 

penting dalam sebuah demokratisasi, media massa atau pers merupakan pilar keempat 

bagi demokrasi dan memiliki peran yang penting dalam membangun kepercayaan, 

kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah, namun dewasa ini fungsi dan peran media itu 



 
 

3 
 

sendiri yang dimana pada awalnya media merupakan alat informasi berubah menjadi alat 

komunikasi politik. Dimana banyaknya para politisi yang menggunakan media massa 

sebagai alat kekuassan. 

Dari masa ke masa media masa mengalami perkembangan. Mulai dari era surat 

kabar, era majalah, era radio, hingga era televisi. Saat ini media masa banyak dikuasai 

oleh elit politik, peyalahgunaan kekuasaan ini tidak dapat dipungkiri. Arifin dalam buku 

Komunikasi Politik Soekarno: Mengguncang Dunia Lewat Pidato dan Tulisan, 

menjelaskan media adalah alat untuk mewujudkan gagasan manusia. Dalam hal ini, media 

masa dibagi dalam tiga bentuk: pertama, media yang menyalurkan ucapan, termasuk juga 

yang berbentuk bunyi, yang sejak dahulu sudah dikenal dan dimanfaatkan sebagai mediau 

utama dan hanya dapat ditangkap oleh telinga. Kedua, media yang menyalurkan tulisan, 

dan hanya dapat ditangkap oleh mata. Ketiga, media yang menyalurkan gambar hidup 

sehingga dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus. 

Salah satu bentuk media massa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari adalah televisi. Menurut Nurudin, sebagaimana dikutip oleh Desliana Dwita dalam 

artikelnya yang berjudul Televisi Dan Kepentingan Pemilik Modal Dalam Perspektif 

Teori Ekonomi Politik Media yang dimuat di Jurnal Ipteks Terapan volume 8, nomor 4, 

Juni 2016 menjelaskan televisi merupakan salah satu contoh komunikasi massa. Ciri-ciri 

komunikasi massa diantaranya komunikator melembaga, komunikan bersifat heterogen, 

pesan bersifat umum, komunikasi berlangsung satu arah, menimbulkan kesempatan, 

mengandalkan  

Pada dasarnya media masa memiliki peran sebagai alat yang dapat mengedukasi 

masyarakat. Media mempersentasikan sumber pengetahuan yang independen, yang tidak 

hanya memberitakan tentang politik kepada masyarakat namun juga melindungi mereka 

dari penyalah gunaan kekuasaan. Tentunya untuk menjalankan peran ini, media harus 

bebas dari campur tangan politisi.  

Bukan hanya sampai disitu saja perubahan semacam ini juga terjadi hingga televisi 

jaringannya yang di daerah, berbagai macam bentu konten atau pemberitaan hampir 

semua di kemas dengan syarat kepentingan. Politisi atau figure kepala daerah berlomba 

mendekatkan diri dengan media sebelum mendekat diri dengan masyarakat. Hal ini lah 

yang di manfaatkan oleh media jaringan di daerah. Melihat potensi seperti ini media 

televisi jaringan mulai berani mengkomodifikasi dengan memberikan ruang slot tayangan 

yang seharusnya untuk kepentingan publiknya.  
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Berbagai upaya di lakukan dalam memulai menyesuaikan kebijakan, 

menyesuiakan konten isi pemberitaan, munculnya banyak program yang bermuatan 

kepentingan. Ekonomi politik uang sangat kental dalam kaitannya dalam  komodifikasi 

di televisi jaringan. 

Memang saat ini tidak bisa di bantah bagaimana kedikdayaan rezim kapitalisme 

yang mendominasi peradaban dunia global. Hamper setiap sector kehidupan masyarakat 

di pengaruhi unsur kapitalis tidak terkecuali pada industry media massa yang di tandai 

dengan munculnya komodifikasi di media.  

Sebagai media paling efektif televisi juga memiliki tanggu jawab moral dalam 

mencerdaskan bangsa. Melalui kontain siaran setidaknya bisa memberikan pesan positif 

pada masyarakat. Pada dasarnya fungsi media massa termasuk media televisi memiliki 

fungsi dasar yang sama yaitu: To Inform ,  To Educad , To Entertaint , To Influens / Sosial 

Control. Tetapi pada kenyataannya media saat ini bukan hanya dipandang sebagai wadah 

dalam memperkenalkan hubungan sosial, politik dan budaya melainkan sudah 

berkempang menjadi industri ekonomi.  

Menjadi pertanyaan adalah apakah praktek komodifikasi media memberi andil 

besar menyebarkan virus kapitalisme dalam urat kehidupan masyarakat?. Atau justru 

semangat kapitalisme yang mendasari tumbuh suburnya praktek komodifikasi media. 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah sebagaimana tersebut, maka judul dari 

penelitian ini adalah : PELACURAN MEDIA TELEVISI JARINGAN (Studi Kasus Pada 

Praktek Komodifikasi Media Televisi X) 

Adapun relevasi penelitian ini dengan disiplin ilmu sosiologi ialah bagaimana 

studi sosiologi komunikasi ikut di pengaruhi oleh perkembangan bidang ilmu di 

sekelilingnya mulai dari perkembang teknologi, budaya, sosial, hukum, ekonomi dan 

bahkan ilmu negara sekalipun. Aspek yang mempengaruhi perkembangan sosiologi 

komunikasi ialah perkembangan teknologi komunikasi yang berdampak pada 

perkembangan dan kemajuan bidang yang lain. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali lebih dalam tentang fenomena 

komodifikasi media yang telah memberikan dampak sosial ekonomi pada industri  media 

massa saat ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:  
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1. Bagaiamana media televisi jaringan mengkonstruksi praktek komodifikasi? 

2. Bagaiamana konstruksi sosial praktek pelacuran yang terjadi di media televisi 

jaringan ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah  

1. Untuk mengetahui bagaiamana televisi jaringan mengkonstruksi praktek 

pelacuran media  

2. Untuk mengetahui bagaiamana praktek komodifikasi yang terjadi di media 

televisi jaringan. 

Sehingga dalam penelitian ini dapat menganalisis proses implementasi komodifikasi 

media televisi jaringan dalam upaya mengkonstruksi ekonomi media yang terjadi saat ini. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Kegunaan teoritis 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan muncul pengetahuan baru dan atau 

dukungan terhadap pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, khususnya yang 

berhubungan dengan studi ekonomi media. 

2. Kegunaan praktis 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan informasi 

secara empiris bagi masyarakat, utamanya masyarakat terkait dengan masyarakat  

melek media sebagai bentuk kontrol terhadap transformasi madia massa khususnya 

dampak sosial ekonomi sebagai suatu gejala fenomenomenologis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


