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ABSTRAK 

Wacana seputar media—sebagai instrumen strategis dalam kehidupan politik masyarakat modern—sejak tiga 

dekade lalu hingga saat ini masih terus memantik perdebatan dikalangan ilmuwan sosial seiring pergeseran 
realitas politik, transisi relasi sosial, mobilitas nilai dan keyakinan, pergerakan formasi budaya, dan pemaknaan 
ideologi yang terus berubah. Berbagai bentuk pergeseran tersebut telah melahirkan beragam sudut pandang dari 

para ahli ilmu sosial dalam memahami dan memaknai posisi dan fungsi media. Bangunan pemahaman hasil 
konstruksi akademik para ahli itu—di ranah ilmu komunikasi—dikenal sebagai paradigma objektivis (atau 

positivis), post-positivis, konstruktivis, kritis, dan post-strukturalis. Diskursus akademis dari masing-masing 
paradigma tersebut memiliki posisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berbeda, yang digunakan sebagai 
argumen akademis yang menghubungkan antara asumsi-asumsi teoritik, perangkat metodologi, dan instrumen 

penelitian yang digunakan oleh masing-masing paradigma. Kajian ini tidak berpretensi untuk mengulik lebih 
dalam, apalagi mengeritisi berbagai perspektif paradigmatis tersebut. Kajian ini ditujukan sebagai upaya akademis 
kecil untuk mengelaborasi dan me-refresh kembali diskursus relasi media dan ideologi yang berlangsung dalam 

pemahaman masing-masing paradigma yang hingga kini eksis di ranah ilmu komunikasi.          
 

Kata Kunci: Media, ideologi, liberal-pluralis, konstruktivis, kritikal, post-strukturalis. 
 

PENDAHULUAN 

Berkembangnya berbagai faham ideologi di masyarakat memberi pengaruh besar terhadap studi 

media karena kehadiran media tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosiokulturalnya. Media berada di 

tengah realitas sosial yang sarat dengan beragam pertautan kepentingan (politis maupun ideologis) yang 

beragam. Dalam posisinya sebagai institusi komunikasi massa dan penyalur informasi publik, media 

ditengarai ikut menentukan jalannya proses perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Di tengah 

fungsinya yang kian menguat itulah beragam kelompok politik berkepentingan untuk mengakses—atau 

berambisi mengendalikan—media. Tak berlebihan, jika media kemudian dilihat sebagai fourth estate 

(pilar kekuasaan keempat—disamping eksekutif, legislatif, dan yudikatif)—yang menentukan 

efektivitas kerja urat nadi kekuasaan, bahkan mati-hidupnya demokrasi. 

Dalam konteks fungsi, media massa saat ini tidak lagi sekedar menjalankan fungsi konvensionalnya 

sebagai sarana informasi, pendidikan, dan hiburan (seperti dipahami oleh pendekatan liberal-pluralis), 

namun media massa teridentifikasi juga melakukan fungsi yang kian meluas dan indepth, seperti fungsi: 

pengawasan (surveillance), penafsiran (interpretation), pertalian (linkage), penyebaran nilai-nilai 

(transmission of value), sumber dan pengendali informasi dominan, pemasok budaya pop (mode dan 

gaya hidup), aktor bisnis dalam industri jasa yang terus berkembang (menciptakan lapangan kerja, 

melakukan perputaran barang dan jasa, menghidupkan industri/pemasok lain, dan membangun norma-

norma yang merelasikan kepentingan media dengan institusi sosial liannya), sumber kekuatan sosial, 

dan alat kontrol politik (Ardinto dan Q-Anees, 2007: 14-17; Habibie, 2018: 81-82).  

Sebagai institusi sosial yang rutinitas kerjanya memroduksi berita, media ditengarai memiliki 

kepentingan untuk melihat masalah dengan interpretasi, konstruksi atau framing tertentu. Habermas 

menyebut realitas ini sebagai ‘polarisasi ruang sosial,’ dimana ruang sosial (realitas faktual) menjadi 

semacam panggung sosial (realitas artifisial), yang telah terserap (terepresentasi) ke dalam dunia 

simbolik (Santoso, 2015: 2). Laverbvre juga menyebut ruang sosial yang diciptakan media melalui 

produksi sosial seringkali dijadikan sebagai alat kontrol dan dominasi kekuasaan. Dalam The 

Production of Space (2000: 26), Lefebvre mengungkapkan bahwa ruang sosial terbentuk oleh aktivitas 

manusia; sementara manusia dan aktivitasnya itu kemudian kembali dibentuk oleh ruang sosial. Artinya, 

ruang sosial tercipta dari cara kehidupan sosial kita (lived space), dan kehidupan sosial kita berelasi 

dengan aspek material fisik (perceived space) dan aspek-aspek non-material (mental) dari ruang sosial 

yang terkonsepsi dalam benak kita (conceived space). 

mailto:hayulusianatemu@gmail.com2


2 

 

 
 

Dalam pengertian ini, produksi ruang (baik secara spasial maupun secara sosial) erat kaitannya 

dengan perkembangan ‘mode of production’ masyarakat modern. Produksi pengetahuan mengenai 

ruang (termasuk media massa) merupakan refleksi atas relasi ruang spasial dan ruang sosial sebagai hal 

yang bersifat esensial dalam perkembangan kapitalisme. ‘Space’ (ruang media) mewujudkan kehendak 

untuk ‘memamerkan diri’ (a desire of self exhibition) karena ruang adalah komoditas yang harus 

digunakan (dipakai) agar memiliki nilai guna. Artinya, media massa telah menjadikan informasi sebagai 

ruang sosial (locus of production). Dalam pengertian ini, media massa dengan sendirinya didefinisikan 

melalui cara-cara bagaimana kapitalisme berproduksi di ruang-ruang informasi yang merupakan arena 

produksi komoditas (melalui teks berita/wacana) (Pamungkas, 2016). 

Mengacu pada pandangan Habermas dan Lefebvre di atas, dapat dikatakan bahwa ruang sosial 

yang direpesentasikan media massa praktis menjadi arena strategis (baik bagi media maupun kelompok-

kelompok lain) dalam menggiring persepsi dan opini publik ke dalam konstruksi tertentu. Pasalnya, 

dalam menjalankan fungsinya, media tidak berada di ruang vacuum, bebas, otonom, dan independen, 

tetapi ruang media berada di antara relasi yang bersifat subjektif, yang terkait langsung dengan realitas 

sosial dan beragam kepentingan politis dan ideologis. Dengan kata lain, media ‘terpaksa’ (atau 

‘dipaksa’) untuk memosisikan dirinya sebagai fasilitator sekaligus aktor ‘ideologis.’ 

Berangkat dari latar pemikiran di atas, kajian ini ditujukan untuk menganalisis fenomena relasi 

media dan ideologi secara kualitatif (deskriptif-interpretif). Tujuan dari penggunaan metode deskriptif 

adalah untuk menyajikan gambaran objek penelitian secara sistematis, utuh, faktual, dan akurat terkait 

data-data, fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 1988). Metode 

deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tanpa membuat kesimpulan lebih luas (Sugiyono, 2005), namun melalui suatu pencarian data 

atau penelusuran fakta dengan interpretasi yang tepat (Whitney, 1960). 

Sementara sudut pandang interpretif digunakan karena fenomena yang dijadikan objek kajian 

(relasi media dan ideologi) adalah realitas yang bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna. 

Perspektif interpretif juga memandang realitas sosial sebagai fenomena yang bersifat subjektif, karena 

realitas adalah hasil konstruksi sosial. Perspektif interpretif juga memaknai manusia sebagai makhluk 

yang berkesadaran dan bersifat intensional dalam bertindak (intentional human being). Manusia adalah 

makhluk pencipta dunia, pemberi arti pada dunia, tidak dibatasi hukum di luar dirinya, dan kreatif dalam 

memroduksi makna dan kreatif dalam merangkai simbol-simbol sosio-kulturalnya (Rahardjo, 2018: 3). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, sementara teknik analisis 

data dilakukan melalui beberapa tahap berikut: (1) pengumpulan dan identifikasi data; (2), kategorisasi, 

klasifikasi, dan komparasi data; (3) interpretasi dan analisis; dan (4) penarikan kesimpulan.  
 

PEMBAHASAN 

A. Pengertian Paradigma 

Menurut Neuman (2006) paradigma adalah ‘keseluruhan sistem berpikir’ atau—dalam pemahaman 

Egon Guba—seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan orang, baik tindakan 

sehari-hari maupun tindakan ilmiah. Paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang 

apa yang menjadi pokok persoalan (subject mattet) yang mesti dipelajari oleh suatu cabang ilmu 

pengetahuan (a fundamental image a discipline has of its subject matter) (Salim, 2001: 33). 

Paradigma sangat membantu untuk merumuskan: (1) apa yang harus dipelajari; (2) persoalan-

persoalan apa yang mesti dijawab; (3) bagaimana seharusnya menjawabnya; dan (4) aturan-aturan apa 

yang harus diikuti dalam rangka menjawab pokok pertanyaan/persoalan tersebut. Paradigma ibarat 

sebuah jendela tempat orang mengamati dunia luar, tempat orang bertolak menjelajahi dunia dengan 

wawasan (world view)-nya. Paradigma bisa juga diartikan sebagai ‘a set of assumption’ (seperangkat 

asumsi) atau beliefs concerning, yaitu asumsi yang ‘dianggap’ benar (secara given) (Ritzer, 2012). 

Paradigma adalah kesatuan konsensus terluas dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; menyangkut 

aspek ontologi, epistemologi, metodologi, aksiologi, nilai, etika, tujuan penyelidikan, sifat pengetahuan, 

dan kualitas kriteria (Hidayat (2012). Paradigma berfungsi menggolongkan, mendefinisikan, 

menghubungkan antara teori, metode dan instrumen dalam satu kesatuan metodologis yang utuh (Ikbar, 

2012). Sementara bagi Kriyantono (2014), paradigma akan menentukan jenis metode penelitian, yang 

mencakup cara meneliti, mengukur realitas, mengumpulkan data, dan memahami realitas. Sebagai 



 

 

 

 

disiplin ilmiah, ilmu komunikasi juga memiliki varian paradigma, diantaranya adalah paradigma 

positivistik, post-positivistik, kostruktivistik, dan kritis, seperti terlihat pada tabel di bawah (Denzim dan 

Lincoln, 1994: 112): 

Issue Positivism Post-positivism Critical Theory Constructivsm 

Inquary aim Ekplanasi: memprediksi dan mengontrol 
Kritik dan trasformasi; 

restitusi dan emansipasi 

Memahami; 

merekonstruksi 

Nature of 

knowledge 

Membuktikan hipotesis 

menetapkan fakta atau 

hukum 

Hipotesis non-

falsified atau 

hukum 

Pengertian yang 

mendalam yang bersifat 

struktural/historikal 

Rekonstruksi 

pemikiran individual 

yang menyatu dengan 

konsensus lingkungan 

sosial 

Knowledge 

accumulation 

Pengukuhan, membangun bangunan, 

menambah bangunan pengetahuan; 

menggeneralisasi hubungan sebab-akibat 

Revisionism sejarah; 

menggeneralisasi dengan 

kesamaan 

Rekonstruksi lebih 

dapat diinformasikan 

Goodness of 

Quality Criteria 

Kriteria konvensional, menyangkut: validitas 

eksternal dan internal, reliabilitas dan 

objektivitas 

Terkait situasi sejarah; 

memudarnya ketidakta-

huan; dorongan terhadap 

aksi 

Derajat kepercayaan; 

otentisitas; kemungki-

nan misunderstanding 

Value Dihilangkan: menolak pengaruh Tercakup-formatif 

Ethics Ekstrinsik dan menolak manipulasi 
Berasal dari dalam: men-

cari kebenaran 

Berasal dari dalam; 

proses mencari rele-

vansi; problem yang 

bersifat spesial 

Voice 

‘Ilmuwan yang bebas kepentingan’; berfu-

ngsi sebagai pemberi informasi bagi para 

pembuat keputusan, pembuat kebijakan, dan 

agen perubahan 

‘Transformasi 

intelektual’; sebagai 

advokat dan aktivis 

‘partisipan yang berke-

pentingan’ sebagai 

fasilitator dari rekon-

struksi tuntutan yang 

beragam 

Training 
Teknis dan kuantita-tif; 

teori substantif  

Teknis; kuantitatif 

dan kualitatif; 

teori substantif 

Resosialisasi: kualitatif dan kuantitatif; historis; 

nilai-nilai pemberdayaan dan pengorbanan 

Accomodation Commesurrable/ dapat disepadankan Incommesurrable/ tidak dapat disepadankan 

Hegemony 
Dalam kontrol publikasi, temuan, pendana-

an, peningkatan dan masa jabatan 
Mencari pengakuan dan masukan 

 

B. Ideologi dan Ideologi Media 

1. Ideologi 

Secara sederhana ideologi adalah suatu metode untuk mengetahui asal-usul ide yang muncul dalam 

pemikiran manusia. Ideologi adalah visi komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu terntang 

hakekat kehidupan (weltanschauung). Secara skematik, ideologi juga bisa disebut sebagai ilmu tentang 

ide; satu kompleks idea-idea yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti pandangan hidup, keyakinan, 

atau gagasan-gagasan yang fundamental. Dan kompleks idea-idea itu adalah pikiran tentang hidup, 

tentang manusia, dan tentang dunia (https://socio-politica.com/tag/karl-mannheim). 

Sumber kata atau istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani: ‘aidos’ dan ‘logos.’ Eidos berarti 

pandangan, pikiran atau gagasan, sedangkan logos  (logia) berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, 

ideologi berarti ‘the science of idea’ atau ‘ilmu pengetahuan tentang gagasan.’ Ideologi bisa juga 

diartikan sebagai kesatuan dari banyak idea atau kompleks dari sejumlah idea, yang diperoleh melalui 

dan bersumber dari dalam logos ((https://socio-politica.com/tag/karl-mannheim). 

Kata ideologi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, Destutt de Tracy (1754-1836), 

pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Prancis: idéologie, yang merupakan gabungan dua kata: 

‘idéo’ (mengacu kepada gagasan) dan ‘logie’ (atau logos), satu istilah yang dalam bahasa Yunani berarti 

logika dan rasio. de Tracy menggunakan kata ini dalam arti etimologis (sejarah kata), yakni sebagai 

‘ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan.’ Harapan de Tracy, ideologi 

nantinya akan memperoleh status yang sama sebagaimana sains modern yang telah mapan, seperti 

zoologi dan biologi (Cranston, 2003; Thompson, 2004: 51; Heywood, 2016: 46). Pemikir abad 

pencerahan asal Prancis lainnya, Niccollo Machiavelli (1469-1527), memaknai ideologi sebagai 

https://socio-politica.com/tag/karl-mannheim/
https://socio-politica.com/tag/karl-mannheim/
https://id.wikipedia.org/wiki/Filsuf
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Destutt_de_Tracy&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/1796
https://id.wikipedia.org/wiki/Prancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Etimologi
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seperangkat pengetahuan tentang cara bagaimana meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan 

menggunakan konsepsi-konsepsi keagamaan dan tipu daya (Larrain, 1996: 7-8).  

Paul E. Sigmund Jr dalam The Ideologies of the Developing Countries (1963) merumuskan ideologi 

sebagai “suatu kompleks idea-idea tentang manusia dan dunia …. satu rencana sistematik atau badan 

yang dikoordinasikan dari idea-idea tentang kehidupan manusia dan kebudayaan.” Dalam pemaknaan 

lain, ideologi diberi tafsir tambahan, yaitu adanya unsur commitment, emosional, intelektual, dan 

orientasi visioner dari sebuah tindakan, dan bahkan ideologi juga mengandung unsur pemutarbalikan 

atas fakta-fakta agar sesuai dengan suatu doktrin yang sudah ditetapkan atau disepakati sebelumnya. 

Andrew Vincent dalam Modern Political Ideologies (1995), menyebut dua alasan kenapa sebuah 

ideologi pada akhirnya diterima dan diyakini oleh sejumlah individu atau kelompok? Pertama, karena 

ideologi berdiri tegak untuk menyelidiki, membuat analisis logis dunia tempat individu atau kelompok 

itu hidup; kedua, karena ideologi bisa membantu individu, kelompok atau masyarakat untuk mengenali, 

memahami, sekaligus menafsirkan dunia tempat mereka hidup (Heywood, 2016: 26). 

Raymond William kemudian membagi penggunaan ideologi dalam tiga ranah: (1) terkait sistem 

kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu; (2) terkait sistem kepercayaan yang 

berlawanan dengan pengetahuan ilmiah—ideologi adalah seperangkat kategori yang dibuat dan bentuk 

kesadaran palsu (false consciousness) di mana yang berkuasa mendominasi kelompok lain yang tidak 

dominan; dan (3) ideologi terkait dengan produksi makna dan ide; terkait dengan bagaimana relasi 

masyarakat dan penguasa dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi; terkait dengan bagaimana 

berbagai kelompok sosial yang terlibat diposisikan oleh negara (Halwati, 2014: 170-171). 

David W. Minar dalam Ideology and Political Behavior (1961), mengartikan ideologi sebagai: (1) 

koleksi dari serangkaian ide dengan beragam variasi bentuk, isi atau konsep yang umumnya bersifat 

normatif (berlaku umum); (2) perwujudan ide yang berlaku dalam interaksi manusia sebagai makhluk 

sosial; (3) bentuk lain dari ide yang mengatur struktur dari organ sosial atau organisasi; (4) bentuk dari 

tujuan, dan dilaksanakan dalam bentuk persuasif; dan (5) memiliki kemungkinan sebagai wadah utama 

dalam interaksi sosial. Sementara Manfred Steger dan Paul James dalam Globalization and Culture 

(2010), menyebut ideologi sebagai sejumlah ide dan konsep normatif yang terpola dalam alam pikir satu 

masyarakat; dan memiliki kemampuan representasi berbagai kekuatan yang aktivitasnya tercermin dari 

perilaku para aktor/agen politik. 

Gagasan de Tracy tentang ideologi ini, awalnya mendapatkan simpati dari Napoleon Bonaparte 

(1769-1021), namun—karena kekecewaannya pada para pendukung de Tracy yang disebutnya sebagai 

‘kaum ideolog’—Napoleon selanjutnya mengejek makna ideologi. Menurut Napoleon, ideologi adalah 

doktrin yang abstrak, spekulatif, keras kepala, dan dogmatik. Ideologi tidak memiliki hubungan dengan 

upaya perwujudan kekuasaan politik nyata. Ideologi adalah praktik yang terpisah dari realitas kehidupan 

sosial yang hidup nyata dalam masyarakat (Thompson, 2004: 54-55). 

Pasca Napoleon, ideologi mendapatkan rumusan dan kekuatan baru dari Karl Marx menjadi sebuah 

kerangka teoritis dan program politik yang secara mendalam dipengaruhi oleh semangat pencerahan 

Eropa. Bagi Marx, ideologi adalah musuh kebenaran. Kepalsuan dan penipuan implisit dalam ideologi, 

karena ideologi diciptakan oleh kelas berkuasa dengan maksud menyamarkan eksploitasi dan 

penindasan yang mereka lakukan (Heywood, 2016: 25). Dengan kata lain, ideologi adalah sebentuk 

‘ketaksadaran’ atau ‘kesadaran palsu’ (false consciousness) yang menyelinap dalam benak manusia 

karena kesalahan dalam menafsirkan keadaan (realitas) yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam pemahanan Sigmund Freud (1856-1939), ideologi mengandung pengetahuan-pengetahuan 

irasional (kesadaran palsu), yang mengarahkan manusia melakukan tindakan-tindakan irasional. Akibat 

ketidaksadarannya, manusia tidak melihat beragam kontradiksi atau irasionalitas yang ada dalam 

struktur sosial dan bentuk-bentuk relasinya, sehingga manusia secara tidak sadar kerap melayani (atau 

patuh, bahkan tunduk di bawah) kepentingan kelompok atau kelas yang berkuasa (Rahardjo, 1985: 2). 

Rumusan lain tentang ideologi datang dari Karl Mannheim (ldeologi dan Utopia: Menyingkap 

Kaitan Antara Pikiran dan Politik, 2002). Berbeda dengan Marx yang memahami ideologi dari sisi 

negatif, Mannheim justru memahami konsep ideologi sebagai susunan ide yang bersifat netral. Bagi 

Mannheim, ideologi adalah ide yang penuh pertentangan dengan realitas dan tidak dapat diwujudkan 

dalam praktek. Ideologi sulit dibedakan dengan utopia, karena perbedaan mensyaratkan konsepsi yang 



 

 

 

 

jelas tentang realitas sosial-histrois dan hipotesa tentang apakah suatu ide dapat diwujudkan (applicable) 

atau tidak (non sense) (Mannhaeim, 2002: 336; Rahardjo, 1985: 2). 

Bagi Mannheim, ideologi dan utopia adalah sama, yakni sama-sama sebagai gejala sosial di masa 

depan yang belum mewujud (bersifat proyektif); dan bukan merupakan fakta nyata (existing). Menurut 

Mannheim, individu atau kelompok sosial yang menganut ideologi dari sebuah sistem kemasyarakatn 

tertentu akan sulit melihat kebenaran dari sebuah teori kemasyarakatan lain, karena bagi penganut 

ideologi, kepentingan utamanya adalah bagaimana mempertahankan sistem itu. Ideologi hanya disusun 

oleh sebagian kecil elite, lalu disebarkan untuk diterima dan dipatuhi. Basisnya adalah legitimasi 

pengetahuan sebagai produk gagasan elite yang membutuhkan pengakuan dan kesepakatan (konsensus) 

dari kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat (Basit, 2007: 299) 

Senada dengan Marx, tokoh neo-Marxis aliran kritis seperti George Lukacs, justru memandang 

ideologi sebagai kesadaran kelas yang sedang diperjuangkan. Bagi Lukacs, ideologi merupakan 

sekumpulan pengetahuan yang diyakini oleh suatu kelas sosial, sehingga setiap bentuk kesadaran kelas 

yang tumbuh dalam keyakinan masyarakat dapat dikategorikan sebagai ideologi. Dengan demikian, 

kesadaran dalam konsep Lukacs merupakan ‘kesadaran yang aktif’; dan sebaliknya, Lukacs menolak 

ideologi sebagai ‘kesadaran palsu’ (Rusadi: 2015: 57). 

Berikutnya, Antonio Gramsci, pemikir neo-Marxis lainnya membagi ideologi ke dalam dua konsep, 

yakni: (1) ideologi sebagai konsep ‘arbitrer,’ dan (2) ideologi sebagai konsep ‘organis.’ Menurut 

Gramsci, kesadaran palsu bisa terjadi pada ideologi arbitrer, sedangkan pada ideologi organis bersifat 

netral. Ideologi organis adalah suatu konsepsi tentang dunia yang secara implisit dimanifestasikan 

dalam kesenian, hukum, media massa, dan ekonomi. Ideologi bukan hanya suatu kompleks ide atau 

sistem gagasan, tetapi ideologi juga memiliki kapasitas untuk mengilhami tindakan konkret dan 

memberikan kerangka orientasi bagi tindakan itu. Di atas landasan atau kerangka orientasi tindakan 

itulah manusia bergerak dan meraih kesadaran akan kedudukannya dan perjuangannya dalam 

masyarakat. Dengan perkataan lain, ideologi menciptakan manusia sebagai aktor (subjek aktif) sejarah, 

dan bukan subjek (pasif) yang ditentukan oleh sejarah (Patria dan Arief, 2015: 159-163). 

Pandangan lain tentang ideologi datang dari Louis Althusser, tokoh pemikir Marxis strukturalis. 

Bagi Althusser, ideologi bukan hanya ‘kesadaran palsu’ seperti dipahami Marx, melainkan sesuatu yang 

yang secara mendalam tidak disadari (profoundy unconcious). Ideologi adalah segala sesuatu yang telah 

tertanam dalam diri individu sepanjang hidupnya (history turn into nature). Ideologi menjadi semacam 

produk sejarah yang menjelma sebagai sesuatu yang alamiah bagi manusia, sejak ia bayi hingga ia mati. 

Menurut Althusser, dalam mekanisme terdalam dan tak tersadari itu, manusia sesungguhnya hidup 

dalam mekanisme, tatanan, dan aturan ideologi (Althusser, 2006: xvii). 
 

2. Ideologi Media 

Lalu, bagaimana hubungan antara ideologi dan media; atau lebih tepatnya: bagaimana ideologi—

sebagai sarana konstruksi pesan dan representasi kepentingan nilai kelompok tertentu—bekerja dalam 

pembentukan bahasa, teks, dan wacana media? Sebagai sebuah institusi dalam masyarakat, media massa 

tentu memiliki pranata (nilai dan norma internal) yang berfungsi sebagai landasan ideologis untuk 

membiayai produk media agar sejalan dengan ideologi media. Ideologi media dapat dibagi ke dalam dua 

pengertian, yakni: (1) ideologi media itu sendiri; dan (2) ideologi di dalam media (Rusadi, 2015: 81). 

Kedua, ‘ideologi di dalam media’ dapat diartikan sebagai produk-produk yang disajikan media, 

bisa berbentuk fakta atau opini, bisa dikemas dalam bentuk berita, iklan, drama, film, musik, atau talk 

show (televisi); atau dikemas dalam bentuk tajuk rencana/editorial, reportase, opini, surat pembaca, dan 

sebagainya (koran, majalah, atau tabloid). Sumber, pelaku, atau aktor dalam berbagai sajian kemasan 

media tersebut bisa berasal dari orang di dalam media atau orang-orang dari luar media. Prosesnya bisa 

melalui aktivitas pencarian oleh media maupun melalui aktivitas aktif dari sumber, pelaku, atau aktor 

tertentu terhadap media. Apa yang disajikan media bisa merupakan sebuah realitas atau bisa juga 

merupakan sebuah rangkaian fiksi (cerita atau narasi yang dibuat di luar fakta) (Rusadi,  2015: 86). 

Dalam kerangka pemikiran Althusser, media massa diposisikan sebagai institusi ideologis. Media 

massa (dengan segala kepentingan yang melekat padanya) selalu memiliki dan menjalankan misi 

ideologi tertentu dalam kaitannya sebagai sarana informasi dan komunikasi publik. Artinya, seluruh 

bahasa, teks, dan simbol yang digunakan media massa tak bisa dilepaskan dari kepentingan ideologi. 
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Dalam konsep state apparatus misalnya (yang mewujud dalam keluarga, agama, pendidikan, pers, 

radio, televisi, dan sebagainya), media massa adalah refleksi sekaligus manifestasi dari ideologi kaum 

borjuis (kelas dominan), karena proses penciptaan produksi berita bukanlah suatu karya imajinasi dari 

pikiran individu yang bersifat spontan. Berita (yang bekerja melalui praktik bahasa) serta menggumpal 

dan tersaji dalam susunan teks dan wacana, tidak pernah bisa lepas dari kepentingan yang bersifat 

ideologis. Produk jurnalistik yang kreatif, imajinatif, dan spontan pun bisa menjadi kendaraan efektif 

sebuah ideologi dalam memapankan posisi kelas sosial tertentu. 

Untuk memperjelas posisi relasi ideologi dalam media, di bawah ini akan diketengahkan secara 

ringkas bagaimana perspektif pemikiran liberal-pluralis, konstruktivis Marxis, neo-Marxis, dan post-

strukturalis melihat ideologi dalam media.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Adaptasi ideologi media versi Rusadi (2015). 

C. Perspektif Liberal-Pluralis 

Sampai abad ke-19, terutama di Amerika Serikat, bisa dikatakan aktivitas jurnalisme telah menjadi 

bagian dari politik (bersifat partisan). Sebelumnya, pekerja media (wartawan, redaktur) dan pemilik 

media dipandang sebagai entitas yang bertindak otonom (objektif), sehingga berita yang dihasilkan oleh 

media massa adalah reflikasi dari realitas faktual yang ada di lapangan (Launa & Rery, 2020: 19). Baru 

pada abad 20 muncul kesadaran bahwa jurnalis adalah profesi yang bermartabat sebagaimana profesi-

profesi lain. Saat itulah konsep objektivitas media mulai diperbincangkan. Konsep objektivitas media 

memang menjadi salah satu fokus utama dalam kajian media pada abad ke-20, yang dianggap sebagai 

norma standar dalam penulisan berita (fairness, balance, accuracy) (Krisdinanto, 2014: 4-5). 

Reese dan Shoemaker kemudian mulai mempertanyakan asumsi-asumis positivistik dalam kajian 

media, khususnya terkait isu objektivitas media. Alih-alih melihat isi media sebagai sesuatu yang 

bersifat natural atau given, sebagai titik awal Reese dan Shoemaker justru mengajukan pertanyaan: apa 

saja faktor di dalam dan di luar organisasi media yang mempengaruhi isi media? Pertanyaan tersebut 

diajukan karena Shoemaker dan Reese karena keduanya tidak berangkat dari asumsi positivistik: bahwa 

isi media merupakan refleksi dari realitas objektif; namun berangkat dari keraguan keduanya atas isi 

media yang bisa jadi bukanlah cermin dari dunia di sekitar kita. Bisa jadi isi media justru dipengaruhi 

sejumlah faktor yang bisa menghasilkan versi yang berbeda tentang realitas (Krisdinanto, 2014: 3-4). 

Riset S.I Hayakawa dan A.R Hayakawa (Language in Thought and Action, 1990) juga memberi 

petunjuk terkait perdebatan konsep objektivitas dan subjektivitas dalam pemberitaan media. Hayakawa 

mencoba menggunakan konsep validasi dan verifikasi terhadap objek berita untuk menghindari 

inference (bias kesimpulan), judgement (penilaian keliru), dan slanting (memilih bahan yang sesuai atau 

tidak sesuai dengan materi yang sedang dideskripsikan) (Severin dan Tankard, 2011). 

Berikutnya, studi Merrill (How Time Stereotype Theree U.S Presidents, 1965) juga ditujukan untuk 

mengukur sejauh mana bias sebuah berita dengan menggunakan konsep semantika bahasa terkait 

stereotype tiga calon presiden Amerika Serikat yang ditelitinya. Dalam studinya itu, Merrill menemukan 

enam pengelompokan jenis bias dalam pemberitaan media massa di Amerika Serikat, yakni attribution 

bias, adjective bias, adverbial bias, outright opinion, contextual bias, dan photographic bias. Merrill 

Landasan Hidup Media: 

▪ Ide, gagasan, pemikiran. 

▪ Perilaku subjektif (pemilik, 

 atasan, wartawan, karyawan). 

▪ Struktur, kultur, praktik, dan 

rutinitas kerja media. 

▪ Relasi/pengaruh/intervensi faktor 

eksternal media (ekonomi, politik, 

sosial, budaya, dan sebagainya). 

Ideologi Media 

Produk Media: 

▪ Berita, opini, tajuk/editorial, dan 

sebagainya. 

▪ Iklan komersial/layanan masyarakat. 

▪ Film, sinetron, drama, kuis,  komedi, 

wisata, pendidikan/Iptek, expo, 

musik, talk show, dan ragam produk 

informasi dan hiburan lainnya. 

 

 



 

 

 

 

menyimpulkan ada bias negatif terhadap Harry S. Truman, bias positif terhadap Dwight D. Eisenhower, 

dan peliputan yang berimbang terhadap John F. Kennedy (Severin & Tankard, 2011). 

Basis pemahaman perspektif liberal-pluralis—atau ‘aliran proses’—memaknai komunikasi sebagai 

proses yang bersifat linear: “komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan.” Perspektif 

proses hanya memberi perhatian utama pada bagaimana sender mentransmisikan pesan kepada receiver 

melalui channel (Fiske, 1990: 1). Model komuniasi Laswell seringkali menjadi rujukan utama (rumus 5 

W+1 H: who, says what, in which channel, to whom, and with what effect), termasuk model komunikasi 

Berlo (rumus S-M-C-R-E: Source, Messages, Channel, Receiver, dan Effect). Kedua model komunikasi 

ini menggambarkan proses komunikasi yang bekerja secara linear dan mekanistik. 

Dalam perspektif proses, komunikasi tidak dilihat sebagai proses produksi dan pertukaran makna. 

Aliran proses menekankan perhatian pada efisiensi dan akurasi sebagai faktor penting; hanya fokus pada 

bagaimana pengirim dan penerima pesan mengirim dan menerima pesan (encode and decode) melalui 

saluran media. Aliran ini berpaku pada efisiensi dan akurasi makna. Kegagalan komunikasi dapat terjadi 

apabila pesan yang diinginkan tidak diterima atau bermakna lebih sempit dari apa yang dimaksudkan 

pengirim pesan. Dalam memahami pesan, aliran proses meyakini: “pesan sebagai apa yang 

ditransmisikan oleh proses komunikasi” (messages as that which is transmitted by the communication 

process) (Jhon Fiske Looks at Communication, 2012). 

Kaum liberal-pluralis memandang ideologi media sebagai pola kekuasaan dalam pengendalian 

media, dimana watak media terkait dengan struktur kekuasaan politik tempat media itu hidup. Menurut 

Guerevitch (Culture Society and the Media, 1982), dalam konteks demokrasi kaum liberal-pluralis 

memandang fungsi media sebagai kekuasaan keempat (fourth estate) yang memainkan peran penting 

dalam proses demokrasi. Media massa merupakan sumber informasi yang bebas dan tidak bergantung 

pada pemerintah. Sumber informasi yang dibuat oleh media massa berasal dari berbagai gagasan yang 

bebas dan terbuka bagi siapa pun. Dalam pemahaman perspektif liberalis-pluralis ini, ideologi media 

diposisikan sebagai aktor pendukung demokrasi-liberal (sebagai sumber gagasan politik dari sistem 

ekonomi kapitalisme) (Basit, 2007: 302). 

Seperti dikemukakan Siebert, Peterson, dan Schramm dalam Four Theoris of the Press (1956), 

ideologi media yang dimaksud dalam perspektif liberal-pluralis mengacu pada konsepsi empat teori 

pers: (1) pers otoriter (authoritarian press); (2) pers libertarian (libertarian press); (3) pers tanggung 

jawab sosial (social responsibility press); dan (4) pers Soviet (communist press). Adapun teori Soviet 

communist press adalah hasil pengembangan dari teori authoritarian press, sedangan teori social 

responsibility press merupakan hasil pengembangan dari teori libertarian press (Rusadi, 2015: 82). 

Pandangan ekonomi liberalis menganggap faktor ekonomi tidak terkait dengan faktor politik dan 

kekuasaan. Media dipandang sebagai sarana netral, yang eksistensinya sangat ditentukan oleh faktor 

permintaan (supply) dan penawaran (demand); yang saling bersaing/berkompetisi berdasarkan manfaat 

(benefit) dan kepuasan (satisfied) yang ditawarkannya. 

Ideologi media—dalam perspektif liberal-pluralis—hanya fokus memberi penerangan, pencerahan, 

menghibur, dan menjual, terutama untuk mengecek dan menemukan aspek kebenaran informasi. 

Eksistensi media bukan ditentukan oleh ideologi sebagai hasil konstruksi dan representasi kepentingan 

media, namun oleh fungsi kontrol pasar terhadap media. Fungsi kontrol media tidak lagi berada di 

bawah kendali pemerintah (seperti dipahami teori pers otoriter). Begitu juga terhadap kepemilikan suatu 

media, media sepenuhnya dapat dimiliki siapa pun. Teori pers libertarian menempatkan pers sebagai 

‘public watch dog’ yang semata berperan sebagai sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi, 

memengaruhi, dan menentukan kebijakan pemerintah. Semakin besar kekuatan pasar memainkan 

perannya, maka akan semakin besar kebebasan konsumen untuk menentukan pilihannya. 

Mekanisme pasar itu diatur oleh apa yang disebut oleh Adam Smith (1723-1790) sebagai ‘tangan 

tersembunyi’ (the invisible hand). Menurut pemahaman kaum liberal-pluralis ini, media hanya dilihat 

semata sebagai sebuah produk kebudayaan yang harus diberi ruang dan kesempatan secara bebas dan 

luas untuk dimiliki oleh siapa pun; dan bisa berkompetisi secara bebas dalam mekanisme pasar 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Tangan_tak_terlihat). 

Perspektif liberal memiliki beberapa asumsi pokok: (1) masyarakat dipahami sebagai kelompok 

yang saling bersaing. Artinya, struktur/formasi sosial tidak ditentukan oleh kelas elite dominan; (2) 

media dilihat sebagai sistem organisasi yang memiliki batas, mendapat otonomi (dan legitimasi), baik 

http://communicationfisipub.blogspot.com/2012/01/jhon-fiske-looks-at-communication.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Tangan_tak_terlihat
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dari negara, partai politik maupun dari kelompok-kelompok masyarakat; (3) kontrol media ditangani 

oleh elite manajerial yang otonom untuk menjaga profesionalisme kerja media; dan (4) relasi antara 

institusi media dan khalayak bersifat setara (simetris) dan seimbang (equal) (Andrias, 2011). 

Struktur ekonomi media dalam perspektif ekonomi politik liberal tidak pernah mempersoalkan: (1) 

apakah iklan, pemodal, dan pekerja media dilihat sebagai insan profesional yang bebas dari nilai, motif 

atau kepentingan tertentu?; (2) apakah iklan, pemodal, redaktur, wartawan, reporter, dan staf hanya 

ragam fungsi teknis dalam sebuah organisasi media?; (3) apakah sebuah media telah menampilkan 

liputan secara objektif, netral, mengecek secara seimbang sumber berita dari dua sisi (cover both side), 

dan tidak berpihak?; (4) apakah divisi iklan dan pemilik modal tidak mengontrol/mengitervensi dan 

memaksakan kehendaknya (melalui kelompok dominan) kepada kelompok lain yang tidak dominan 

(kelas bawah sebagai pembaca/khalayak) dalam menentukan sebuah isi berita?; (5) apakah iklan atau 

pemilik media tidak menjadikan kekuasaannya di media untuk mendominasi pihak lain (misalnya 

mengitervensi wartawan dan jajaran redaksi agar memberitakan kasus-kasus yang menguntungkan 

pemilik media, atau kepentingan kekuasaan politik di luar media)?; (6) apa (kepentingan iklan) tidak 

memiliki efek terhadap pemberitaan (ada gagasan terselubung untuk mendukung kekuasaan, mencari 

peluang masuk kekuasaan, atau ingin meraih profit/benefit politis dari kekuasaan)?; dan (7) bagaimana 

pertarungan kepentingan yang terjadi di internal media antara jajaran redaksi dengan bagian iklan dalam 

menghadapi tekanan pemilik media serta pressure kekuatan politis yang ada di luar media? 

Dalam kaitannya dengan produk media, perspektif proses yang berkarakter liberal mengasumsikan 

seluruh pesan media (apakah dalam bentuk tulisan, visual, audio, bahkan audiovisual) tak lebih sebagai 

informasi, bukan sebagai teks atau wacana yang bisa saja berasal dari subjektivitas dan ideologi 

penyusunnya. Jangkauan pemaknaan tidak tergantung pada pengalaman budaya dari receiver, yang 

dalam paradigma semiotik disebut sebagai ‘pembaca’ (reader). 

 Ekonomi Politik Liberal Ekonomi Politik Kritikal 

Epistemologi 
Parsial: Ekonomi sebagai bidang yang 

terpisah dan khusus. 

Holistik: faktor ekonomi, politik, 

sosial, dan budaya saling 

memengaruhi. 

Historis 

Analisis historis yang objektif, lepas 

dari waktu yang khusus (real time) dan 

tempat yang penting. 

Analisis historis khususnya fokus pada 

investigasi  dan deskripsi atas watak 

dan praktik kapitalisme modern. 

Isu dan Fokus 

Mekanisme dan struktur pasar dimana 

konsumen dipilih oleh dan dengan 

komoditi yang bersaing pada basis 

kegunaan dan kepuasan. 

Kondisi-kondisi dimana aktivitas 

komunikasi terstruktur oleh realitas 

distribusi material dan sumber daya 

simbolik yang tidak seimbang. 

Concern 

- Efisiensi 

- Kedaulatan individu: Semakin kuat 

tekanan pasar, semakin besar 

kekuasaan individu (konsumen) 

untuk menentukan pilihannya. 

- Keseimbangan antara intervensi 

bisnis dan intervensi publik 

- Keadilan, kesetaraan, dan public 

goods. 

Sumber: Agus Sudibyo (2000: 123) 

Tradisi proses tidak pernah menimbang ‘pembaca’ sebagai subjek yang memiliki pengalaman 

budaya (lingkungan sosiokultural) yang berbeda, sehingga pemaknaan (yang diasumsikan bersifat 

seragam) diserahkan kepada pembaca, bukan selaku subjek budaya dalam memahami dan memaknai 

pesan atau isi berita. Artinya, istilah kegagalan komunikasi (communication failure) sesungguhnya tidak 

pernah ada, karena setiap orang diasumsikan memiliki hak untuk memaknai teks dengan cara yang 

berbeda. Dalam aliran proses, makna (atas sebuah objek) bukanlah sebuah pengertian yang cair, yang 

sangat tergantung pada sudut pandang pengalam dan frame budaya pembacanya. 

Dalam perspektif liberal-pluralis, ideologi media hanya bertujuan memberi penerangan, menghibur, 

dan menjual, terutama untuk mengecek dan menemukan aspek kebenaran informasi, tanpa menimbang 

aspek khalayak sosial selaku penafsir berita. Eksistensi media bukan ditentukan oleh ideologi sebagai 

hasil konstruksi dan representasi kepentingan intra media maupun ekstra media, namun oleh fungsi 

kontrol pasar terhadap media. Fungsi kontrol media tidak lagi pada pemerintah (seperti dipahami teori 



 

 

 

 

pers otoriter). Begitu juga terhadap kepemilikan suatu media, media sepenuhnya dapat dimiliki siapa 

pun jika memiliki modal dan sarana ekonomi untuk mendirikan, menggunakan, dan mengelola media. 

Teori libertarian menempatkan pers sebagai ‘public watch dog’ yang semata berperan sebagai sarana 

penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi, memengaruhi, dan menentukan kebijakan pemerintah. 

Pendekatan ini terlihat berupaya menyederhanakan komunikasi dalam suatu model yang secara 

pasti telah melucuti satu persatu unsur-unsur komunikasi tanpa perlu menimbang bagaimana posisi 

pesan berelasi dengan penerimanya sebagai bagian dari proses produksi makna. Pemahaman aliran 

proses terlihat sangat mekanistik, linear, steril, dan cenderung men-simplifikasi proses komunikasi yang 

rumit dan kompleks ke dalam suatu model berpikir tunggal; tanpa melihat bagaimana bahasa, teks, 

wacana, berserta makna-makna yang dikandungnya terbentuk (dalam wujud berita, pesan, atau iklan) 

secara interaksional, transaksional, dan subjektif (Hermawan, 2005). 
 

D. Perspektif Konstruktivis 

Perspektif konstruktivis atau social construction merupakan perspektif teori sosiologi kontemporer 

yang bangunan teoritisnya dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya 

mereka, The Social Construction of Reality: A Tratise in the Sociology of Knowledge (1966). Usaha 

Berger dan Luckmann untuk memahami konstruksi sosial dimulai melalui pendifinisian pengetahuan 

(knowlegde) dan kenyataan (reality). Kenyataan sosial dimaknai sebagai sesuatu yang tersirat di dalam 

pergaulan sosial yang diekspresikan secara sosial melalui komunikasi (bahasa) atau melalui kerjasama 

dalam organisasi sosial. Kenyataan sosial (social reality) berada di dalam pengalaman intersubjektif. 

Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua aspek yang berkaitan 

dengan penghayatan kehidupan masyarakat, meliputi aspek kognitif, psikomotoris, emosional, dan 

intuitif (Berger & Luckmann, 1990; Nur Syam, 2005: 37). 

Dalam konteks sosial, manusia dipahami sebagai pencipta realitas sosial; karena konstruksi sosial 

adalah proses pembentukan pengetahuan individu yang diperoleh dari hasil penemuan sosial. Realitas 

sosial adalah produk yang terbentuk dari hasil interaksi sosial antara individu dengan lingkungan 

sosialnya. Manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial (yang objektif) melalui proses 

eksternalisasi, sebagaimana realitas objektif yang kembali memengaruhi manusia melalui proses 

internalisasi (sebagai cermin kenyataan subjektif) (Yuningsih, 2006: 61; Poloma, 2010: 301). 

Menurut Guba dan Lincoln (1994: 109, 112), konstruktivisme atau konstruksi sosial adalah sebuah 

paradigma yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan paradigma positivisme, post-positivisme, 

dan kritikal dalam memandang dunia dan memahami realitas, baik ditinjau dari sisi ontologi, 

epistemologi, metodologi, tujuan penyelidikan, sifat pengetahuan, kualitas kriteria, nilai, dan etika. 

Paradigma konstruktivisme dapat disederhanakan ke dalam tabel berikut: 

Ontologi (Ontology) Relativisme; bersifat lokalistik; dibangun secara spesifik dan realistik. 

Epistemologi (Epistemology) Transaksional; subjektivis; temuan berupa makna. 

Metodologi (Methodology) Hermeneutik dan dialektis. 

Tujuan penyelidikan 

(Inquary aim) 
Memahami dan merekonstruksi. 

Sifat pengetahuan (Nature of 

knowldge) 

Rekonstruksi pemikiran individual yang menyatu dengan konsensus 

lingkungan sosial. 

Kulitas/kebaikan kriteria 

(Goodnes of quality criteria) 
Derajat kepercayaan; otentisitas; dan (kemungkinan) kesalah-pahaman. 

Nilai (Value) Bersifat transformatif. 

Etika (Ethics) 
Partisipan yang berkepentingan sebagai fasilitator dari rekonstruksi yang 

berasal dari tuntutan yang beragam. 
 

Adapun asumsi teori konstruksi sosial, menurut Guba dan Lincoln (1994: 109, 112) dapat 

disederhanakan ke dalam empat asumsi berikut: (1) realitas merupakan hasil ciptaan manusia (selaku 

makhluk sosial yang) kreatif; (2) pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu lahir, 

bersifat berkembang (dinamis) dan dilembagakan; (3) kehidupan masyarakat mengalami proses 

konstruksi secara terus-menerus; dan (4) membedakan antara realitas dan pengetahuan. 

Senada dengan Berger dan Luckmann, Jorgensen dan Phillips dalam Discourse Analysis as Theory 

and Method (2002: 5-6) juga berpandangan bahwa konstruksi sosial dibangun di atas beberapa premis 
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utama, meliputi: (1) pendekatan kritis terhadap pengetahuan yang apa adanya (taken for granted); (2) 

spesifikasi kultural dan historis; (3) hubungan antara pengetahuan dan proses sosial; dan (4) hubungan 

antara pengetahuan dan tindakan (aksi) sosial. 

Pemahaman konstruksi sosial atas posisi media dalam kajian ini juga mengacu pada pandangan 

Poloma (2010: 301-302), bahwa realitas adalah hasil konstruksi secara sosial. Sebagai sebuah institusi 

sosial, posisi media, baik secara langsung atau tidak, akan memengaruhi dan dipengaruhi oleh 

masyarakatnya. 

Perspektif konstruksi sosial dalam kajian ini juga mengacu pada pandangan dari Edward Sampson 

(Celebrating the Other: A Dialog Account of Human Nature (1993) yang menyatakan: 
 

“Konstruksi sosial (social construction) yang berlangsung dalam ruang media massa sering sekali memroduksi 

hubungan sosial yang bersifat asimetris. Media dalam banyak hal kurang berimbang dalam menyajikan berita. 

Artinya, ada sebuah kelompok dominan di dalam masyarakat yang berupaya mengontrol kelompok lain dengan 

cara-cara penekanan (repression) dan pemaksaan (force) untuk kemudian menjadikan mereka sebagai ‘pelayan 

politik’ belaka. Tidak ada saling pengertian, dialog, dan saling menghargai—the politics of monologism.” 
 

Perspektif konstruktivis dalam kajian ini juga mengacu pada penjelasan ide konstruksi sosial media 

massa dari Burhan Bungin. Menurut Bungin, konstruksi sosial media massa tidak hanya terjadi dalam 

lingkungan sosial, namun juga terjadi pada media yang memiliki kekuatan dalam mengonstruksi realitas 

(televisi), yakni kemampuan media massa (televisi) dalam mengoper realitas sosial ke dalam realitas 

baru sebagai konstruksi pesan, setelah dirubah citranya. Lalu, media massa (televisi) mentransfer lagi 

melalui replikasi citra ke dalam realitas sosial yang baru di masyarakat, sehingga realitas sosial menjadi 

konstruksi realitas sosial televisi (Bungin, 2015: 1-5). 

Atau seperti dikatakan McQuail (1991: 187): “Citra yang ditampilkan media massa biasanya 

mengalami perubahan (distorsi) sebagai akibat adanya segi yang ditonjolkan karena masyarakat 
menyukainya, mencelanya, atau menghakiminya. Sebaliknya, media massa juga mampu menutupi 

kebenaran untuk tujuan propaganda atau pelarian diri dari suatu kenyataan.” Media, lanjut McQuail 

(1991: 87), cenderung menampilkan berita yang bersifat pragmentaris, mendukung tertib sosial (social 

order) dan nilai konsensus yang ada. Seperti dikatakan McQuail (1991: 188), 
 

“Media (massa) cenderung memanfaatkan ketidaktahuan politik masyarakat tentang realitas sosial, (sambil 

memberi) penekanan (dan dukungan) pada legitimasi negara, lembaga, atau kelas yang mapan. (Di sisi lain) media 

massa melakukan pemberangusan tantangan terhadap tertib sosial serta pengalihan ketidakpuasan dan 

keputusasaan dengan mengambinghitamkan para pembelot, kelompok militan, dan mereka yang non-kompromis 

(terhadap kepentingan elite atau negara).” 
 

Perspektif konstruktivis dalam kajian ini juga berpijak pada konsep realitas subjektif yang terdiri 

dari tiga bentuk realitas sosial, yakni: (1) realitas objektif; (2) realitas simbolik; dan (2) realitas 

subjektif, dimana masing-masing realitas memiliki makna yang berbeda (lihat tabel di bawah). 

Realitas Objektif 

Merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) dari 

gejala-gejala sosial, seperti tindakan dan tingkah laku yang terjadi dan sering dihadapi 

oleh individu sehari-hari sebagai fakta. 

Realitas Simbolik 
Merupakan ekspresi bentuk-bentuk simbolik dari realitas objektif, yang umumnya 

diketahui oleh khalayak dalam bentuk karya seni, fiksi serta berita-berita di media.  

Ralitas Subjektif 

- Realitas sosial pada individu, yang berasal dari realitas sosial objektif dan realitas 

sosial simbolik, merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan di 

konstruksi melalui proses internalisasi. 

- Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk 

melibatkan diri dalam proses eksternalisasi atau proses interaksi sosial dengan individu 

lain dalam sebuah struktur sosial. 

Sumber: Bungin (2015: 24); Eriyanto (2011: 16-21)  

Perbedaan cara pandang dalam memperlakukan fakta dan berita antara perspektif liberal-pluralis 

(positivis) dengan perspektif konstruktivis dapat diringkas dalam tabel berikut. 

Positivis Konstruktivis 

Ada fakta yang ‘rill’ yang diatur oleh kaidah-kaidah 

tertentu yang berlaku universal. 

Fakta merupakan hasil konstruksi realitas. Kebenaran 

suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks (ruang 



 

 

 

 

dan waktu) tertentu. 

Media sebagai saluran pesan Media sebagai agen konstruksi pesan 

Berita adalah cermin dan refleksi dari kenyataan. 

Karena itu, berita haruslah sama dan sebangun 

dengan fakta yang hendak diliput. 

Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari 

realitas. Karena berita yang terbentuk merupakan 

konstruksi atas realitas. 

Berita bersifat objektif, yang secara intrisik telah 

menyaring atau menyingkirkan opini dan 

pandangan subjektif dari pembuat berita. 

Berita bersifat subjektif: opini tidak dapat direduksi, 

disingkirkan, apalagi dihilangkan karena ketika meliput 

wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan 

subjektif 

Wartawan sebagai pelopor. 
Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani 

keragaman subjektivitas pelaku sosial. 

Nilai, etika, opini, dan pilihan moral berada di luar 

proses peliputan berita. 

Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat 

dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu 

peristiwa. 

Nilai, etika, dan pilihan moral harus berada di luar 

proses peliputan berita. 

Nilai, etika, dan pilihan adalah bagian tak terpisahkan 

dari proses peliputan berita. 

Berita diterima sama dengan apa yang dimaksudkan 

oleh pembuat berita. 

Khalayak mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi 

berbeda dari pembuat berita. 

Sumber: Eriyanto (2011: 21-42)  

Berbasis pemahaman perspektif konstruktivis atas posisi dan fungsi media, maka wartawan/media 

(sebagai produsen/konstruktor berita) sesungguhnya tidak meliput atau menarasikan berita, peristiwa, 

atau fakta sebagaimana adanya, karena realitas sosial bukan sesuatu yang bisa dioper begitu saja oleh 

media menjadi sebuah berita. Realitas sosial adalah hasil dari produk interaksi antara wartawan/media 

dengan berbagai fakta atau peristiwa. 

Dalam proses internalisasi, realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. 

Pada tahap internalisasi, realitas sosial yang diterima oleh kesadaran pembaca yang seolah merupakan 

realitas objektif, sesungguhnya merupakan replikasi/duplikasi dari realitas subjektif. Dalam proses 

eksternalisasi, wartawan/media menceburkan diri untuk memahami realitas. Konsepsi tentang fakta 

diekspresikan untuk melihat dan memaknai realitas (Eriyanto, 2011: 20). Menurut Berger dan 

Luckmann (1990: 57): “Bahasa tidak hanya mampu mengonstruksi simbol-simbol yang dapat 

diabstraksikan dari pengalaman hidup sehari-hari, melainkan bahasa juga mampu ‘mengembalikan’ 

simbol-simbol itu dan menghadirkannya sebagai unsur yang objektif dalam kehidupan sehari-hari.” 
 

E. Perspektif Marxis 

Akar dari kemunculan ideologi pada media massa tidak bisa dilepaskan dari konsep kebebasan 

berbicara (freedom of spech) warga negara. Dalam konsteks institusi, salah satu medium untuk merekam 

kebebasan berbicara ini adalah media massa. Kebebasan berbicara sebagai fenomena politik liberal 

tidak bisa dilepaskan dari pandangan kaum Marxis tentang realitas sosial sebagai realitas kontradiktif. 

Dalam pandangan Marx, pertentangan terjadi antara kubu kaum borjuis (pemilik modal) dengan kaum 

proletar (buruh). Kontradiksi di antara dua kubu ini sulit untuk didamaikan (Basit, 2007: 301-302). 

Senada dengan Marx, dalam The State in Capitalist Society (1969), Ralp Milibrand menyebut kelas 

penguasa kapitalis selalu menjalankan kekuasaan dengan menggunakan negara sebagai instrumen untuk 

mendominasi masyarakat. Penyelesaian konflik antarkelas (negara vs masyarakat) hanya mungkin 

dilakukan melalui ideologi. Ideologi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik ini adalah ideologi 

yang gagasannya bersumber dari kelas penguasa  selaku kelas pemilik kekuasaan ekonomi (John D.P., 

1994: 34). Ideologi digunakan oleh kelas penguasa untuk mendominasi dan menjalankan struktur 

kekuasaan sehingga kelas proletar menganggapnya sebagai bentuk penguasaan yang sah (legitimate). 

Dalam konteks pemahaman Marxisme inilah, ideologi menjadi kendaraan untuk melayani kepentingan 

kelas berkuasa (Basit, 2007: 302). 

Ideologi kelas berkuasa yang telah diterima dan mendapat pembenaran (justifikasi, legitimasi) ini 

terus menerus disosialisasikan agar menjadi landasan ide, gagasan, norma, dan nilai yang bersifat 

universal dan diyakini kebenarannya. Media massa menjadi titik pusat yang penting dalam 

menyebarkan kesadaran palsu ini untuk mengarahkan orang agar meyakini bahwa norma, etika, tata 

nilai yang ada adalah sebuah kebenaran. Media massa menjadi alat ampuh untuk melakukan sosialisasi 
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ideologi kepada masyarakat. Dalam posisinya yang sentral dan strategis inilah, media menjadi penting 

untuk di kontrol oleh kelas berkuasa (Basit, 2007: 302). 

Gagasan Marx dan kaum Marxis terkait ideologi media ini sejalan dengan pandangan Stuart Hall. 

Menurut Hall, ideologi media senantiasa selalu bersembunyi di balik teks media. Hall berpendapat 

bahwa ideologi dominan secara khusus dikesankan sebagai bacaan-bacaan terpilih (preferred readings) 

dalam teks media. Menurut Hall, terdapat tiga sistem yang terkait dengan cara pembaca men-decode 

(menafsirkan) sebuah teks media (Budiman, 2011): 

1. Sistem dominan (dominant readings), merupakan salah satu sistem atau kode yang dihasilkan ketika 

situasi sosial yang mengelilingi pembaca menyerupai bacaan-bacaan terpilih (preferred readings). 

2. Sistem subordinat (negotiated readings), merupakan sistem atau kode yang dinegosiasikan. Disini, 

nilai-nilai dominan yang ada dalam bacaan-bacaan terpilih (preferred readings) diterima, namun 

nilai-nilai itu digunakan sebagai penegasan bahwa situasi sosial yang ada perlu diperbaiki/diubah. 

3. Sistem oposisional (oppositional readings), merupakan sistem atau kode yang menolak versi 

dominan dan nilai-nilai sosial dari bacaan-bacaan terpilih (preferred readings). Pembaca 

menempatkan pesan dalam sistem makna yang berlawanan dengan makna dominan.  

Menurut Hall, dalam setiap sejarah selalu ada pihak-pihak yang memiliki kekuatan/kekuasaan 

(power) yang lebih besar, sehingga kekuatan atau kekuasaan itu memiliki pengaruh yang lebih besar dan 

secara ‘sewenang-wenang’ menetapkan suatu garis pemisah antara yang normal dan yang abnormal 

(Budiman, 2011). Dalam konteks inilah ideologi dominan bekerja melalui media untuk menopang 

superioritas sistem dominan (dominant readings) yang telah dipilih (preferred readings). 

Ide-ide kritis Hall tentang ‘ideologi media’ (yang menurut Hall bersembunyi di balik konsep 

representasi) sesungguhnya merupakan kelanjutan gagasan Marx tentang pentingnya mengontrol media. 

Menurut Marx, faktor penyebabnya adanya kontrol dari internal redaksi media atas opini yang tidak 

mendukung wacana dominan (preferred readings) melalui kontrol internal media yang dijaga oleh para 

pengelola, khususnya oleh para pemilik media (Basit, 2007: 302-303). 

Gagasan Marx tentang kontrol internal media (ideologi dalam media) ini dalam perkembangan 

selanjutnya mendapat respon dari para pemikir kritis, terutama setelah media massa menjadi industri. 

Gagasan Marx ini sejalan dengan argumen para pemikir neo-Marxis, terutama di barisan pemikir neo-

Marxis dalam kajian ekonomi politik media, seperti Vincent Mosco, Peter Golding, dan Graham 

Murdock. Pertanyaan-pertanyaan kritis, seperti mengapa media memberitakan dengan cara atau gaya 

bahasa seperti itu; mengapa media hanya mewadahi suara pihak tertentu; siapa (kelompok) yang 

mengontrol media; apa keuntungan yang di dapat (kelompok) dengan kontrol media; atau strategi 

seperti apa yang digunakan (kelompok itu) dalam mengontrol media, bisa dikatakan hingga kini 

bergema kuat dalam jagad kajian ekonomi politik media perspektif krtitikal.  
 

F. Perspektif Neo-Marxis 

Studi ekonomi politik kritis yang diwakili oleh perspektif neo-Marxis juga banyak membahas 

tentang posisi ‘ideologi media’ dan ‘ideologi dalam media’. Studi ekonomi politik kritis memiliki tiga 

varian, yakni: (1) instrumentalis (Edward Herman dan Noam Chosky); (2) strukturalis (Michael 

Schudson); dan (3) konstruktivis (Peter Golding dan Graham Murdock). Perbedaan dalam studi eknomi 

media perspektif kritis tersebut terletak pada ide-ide dasar dalam menganalisis permasalahan pasar dan 

keterkaitannya dengan lingkungan ekonomi, politik, dan budaya. Perspektif instrumentalis memandang 

media massa sebagai instrumen dominasi kelas, untuk memastikan bahwa arus informasi publik berjalan 

sesuai dengan misi dan tujuan mereka (Sudibyo, 2004: 11). 

Sementara menurut Golding dan Murdock dalam Culture, Communications and Political Economy 

(1991), kaum instrumentalis konsen pada analisis terkait cara-cara dan strategi kapitalisme dalam 

menggunakan kekuatan ekonomi untuk menjamin agar arus informasi yang beroperasi dalam media 

massa sesuai dengan kepentingan kelas kapitalis. Kelas kapitalis (pemilik modal) memiliki media secara 

pibadi sebagai alat untuk menjaga berbagai kepentingan (politik, ekonomi, dan budaya) mereka. Dengan 

demikian, ideologi yang mengontrol dan menguasai arus informasi dan komunikasi dalam masyarakat 

(melalui media) adalah ideologi kapitalisme (Rusadi, 2015: 83). 

Sebaliknya, analisis strukturalis cenderung melihat struktur sebagai sesuatu yang monolitik, mapan, 

statis, dan determinan. Karakterisitik produksi dan konsumsi media semata dilihat sebagai representasi 



 

 

 

 

struktur dominan yang ada, entah struktur politik otoritarian atau struktur ekonomi kapitalis. Analisis 

strukturalis cenderung mengabaikan potensi dan kapasitas para agen/aktor sosial untuk memberi respon 

terhadap kondisi-kondisi struktural, dan menafikan terjadinya interaksi antar agen sosial serta interaksi 

timbal-balik antara agen dan struktur (Sudibyo, 2004: 11-12). 

Konsep ideological state apparatus (ISA) dan repressive state appararuts (RSA) yang 

dikembangkan Althusser adalah salah satu konsep analisis yang banyak digunakan oleh perspektif 

strukturalis. Menurut Althusser, segala tatanan yang menjadi alat ideologi bisa dikategorikan sebagai 

aparatus. Ideologi bisa datang dari keluarga, pendidikan, agama, karya seni, atau media massa.  Media 

massa, dalam pemahaman Althusser, juga bisa diposisikan sebagai media ideologis: tatanan yang 

menyebarkan ideologi kepada para pembacanya. Ideologi media merupakan nilai, norma, dan tatanan 

yang berkembang sejak media didirikan. Dengan demikian, struktur, kultur, dan praktik kerja yang 

terbangun dan beroperasi dalam institusi media dalam jangka panjang merupakan ideologi media 

(Rusadi, 2015: 84). 

Sementara dalam perspektif konstruktivisme, media massa mengonstruksi informasi dan 

mendistribusikannya kepada masyarakat (kalayak/audience). Asumsinya: (1) media dipandang sebagai 

sarana pemihakan dan mustahil bersikap netral; (2) media terintegrasi dari berbagai pengaruh terhadap 

dirinya, baik yang bersumber dari internal media maupun dari lingkungan di luar media; dan (3) 

masyarakat tidak sekedar menerima informasi tetapi mengonstruksinya berdasarkan skema berpikirnya 

masing-masing (Sudibyo, 2001: 53). 

Stuart Hall misalnya, memandang media sebagai alat ideologi melalui mana kelompok dominan 

menyebarkan pengaruh, kepentingan, dan dominasinya kepada kelompok lain. Hall juga menganalisis 

bagaimana institusi media menjadi representasi ideologis menurut konsep hegemoni Gramsci (Sudibyo 

2001: 55). Media terlibat dalam ‘politics of signification’. Disini, media menyajikan realitas setelah 

diberi makna tertentu. Media secara praktis telah menggunakan realitas yang telah dimaknai itu. 

Sementara William Gamson, David Croteau, William Hoynes, dan Theodore Sasson dalam Media 

Image and the Social Construction of Reality (1992) melihat ideologi media terkait dengan tiga hal: (1) 

konsentrasi kepemilikan media dan industri media selaku produsen teks/berita/wacana; (2) keterkaitan 

media dengan pesan dan pencitraan; dan (3) keterkaitan media dengan peran pembaca dalam 

menegosiasikan makna yang dicitrakan oleh media (Rizky, 2016: 18). 

Michael Schudson dalam The News Media as Political Institutions (2002), juga melihat ideologi 

media terkait dengan eksistensi media massa sebagai institusi politik. Menurut Schudson: ekspresi 

ideologi dalam media massa tergantung dari bentuk kepemilikan media, perilaku institusi media, dan 

sistem politik yang melingkupinya (demokratis, otoriter, totaliter); ekspresi ideologi media sangat 

dipengaruhi oleh aspek sosial dalam organisasi media (bagaimana bentuk interaksi antara wartawan, 

reporter, staf redaksi, karyawan/pekerja media, dan pemilik media) dengan sumber dan narasumber 

berita); dan ekspresi media sebagai insitusi budaya; dan oleh karenanya berita bukan sekedar produk 

jurnalistik media, akan tetapi juga produk budaya (Rizky, 2016: 18-19). 

Di sisi lain, Antonio Gramsci memahami ideologi media dalam kaitannya dengan hegemoni, 

sebuah konsep kunci dalam tradisi berpikir Marxisme. Menurut Gramsci, kelas penguasa dapat 

memelihara kekuasaan mereka melalui kekuatan militer atau consent, atau kombinasi dari keduanya. 

Konsep consent menjadi kunci untuk memahami ideologi media dan kaitannya dengan konsep 

hegemoni. Cara pandang Gramsci terhadap media massa sebagai institusi sosial dapat dipahami sebagai 

bagian dari apparatus ideologies Althusser; bahwa media berperan aktif dalam merawat kepentingan 

penguasa. Media massa memiliki peran kunci karena mampu melakukan reproduksi intelektual atas 

dasar ideologi kelas tertentu (Kristiawan, 2013: 19). 

Sementara Stephen D. Reese dan Pamela J. Shoemaker dalam Mediating the Message: Theories of 

Influences on Mass Media Content (1996), menjelaskan secara lebih elaboratif artikulasi ideologi media 

dalam kaitannya dengan hirarki produksi berita di ruang redaksi (news room) seperti terlihat pada 

gambar tentang hirarki berita dan penjelasan gambar di bawah. 

Menurut Resse Shoemaker, posisi ideologi media dalam produksi berita merupakan elemen makro 

yang memasukan elemen lainnya dari hirarki lingkaran yang memengaruhi teks ideologi dalam berita, 

yakni: level individual (jurnalis/wartawan), level kerja rutin media, level keorganisasian media, level 

ekstra media, dan level ideologi media. Dalam pemahaman Reese dan Shoemaker (seperti terlihat pada 
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gambar 2 di atas), ideologi media yang dimaksud adalah ideologi media baik sebagai kesadaran palsu 

maupun sebagai bawaan dari struktur (internal) media (Rusadi, 2015: 84-85). 

 

Pertama, level pekerja/jurnalis media, yakni bagian (lapisan) terdalam yang menentukan isi 

(content) berita ada pada individu pekerja media. Jurnalis meliput dan melaporkan (apakah sebagai 

reporter, redaktur, atau koordinator lapangan, dimana sebagai individu, seorang jurnalis akan bekerja 

dengan mengacu pada kebutuhan dan karakteristik individunya). Persepsi, orientasi, opini, dan sikap 

para pekerja sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan karakteristik individunya, namun mereka tetap 

bertahan dan berlindung di balik kekuatan ideologi medianya. Pada level ini, selain sikap politik, 

terdapat tiga variabel yang diidentifikasi Shoemaker dan Reese dapat memengaruhi mekanisme mediasi 

berita, yakni: variabel latar belakang dan karakteristik dari pelaku media (gender, etnis, orientasi 

seksual, kelas sosial, dan latar belakang pribadi yang berkaitan dengan status sosial ekonomi, karir, serta 

pendidikan); variabel nilai-nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh pelaku media (misalnya agama: 

orientasi religius, sikap politik); dan variabel ‘peran’ dan ‘bingkai etis’ yang dipilih pelaku media dalam 

situasi tertentu (Adiprasetio, 2015). 

Kedua, level rutinitas media, yakni pekerjaan media untuk menghasilkan berita, mulai dari 

pencarian sumber/narasumber berita, penulisan, editing, layouting, hingga publikasi berita. Siklus dan 

pola kerja media sudah terbentuk dari aturan atau kebiasaan kerja yang berlangsung bertahun-tahun. 

Rutinitas tersebut bisa menjadi sebuah ideologi karena diyakini sebagai sumber daya penting dari para 

pekerja media (seperti performance individu, personal skill, profesionalitas, jaringan sumber berita: 

politisi, pejabat, aktivis, akademisi, tokoh masyarakat, dan seterusnya). Ideologi apa yang melatari 

rutinitas kerja media tersebut akan terefleksi dalam ideologi media secara keseluruhan. 

Rutinitas media terbentuk dari tiga unsur: (a) sumber berita (suppliers), (b) organisasi media 

(processor), dan (c) audiens (customers). Dalam pembentukan rutinitas media, tarik-menarik ketiga 

unsur tersebut merupakan respon praktis atas kebutuhan organisasi media. Untuk mempertahankan 

eksistensinya, media harus menciptakan selisih antara biaya produksi berita dengan penjualannya 

(menjaga keseimbangan antara proses produksi berita dengan pemasarannya). Upaya menciptakan pola 

yang sistematis dalam rangka mencapai keseimbangan, kemudian melahirkan ‘rutinitas media’, di mana 

organisasi media harus beradaptasi pada berbagai kendala yang dihadapi, dan rutinitaslah yang 

mengoptimalkan hubungan antara organisasi media dan lingkungannya (Adiprasetio, 2015).  

Ketiga, level organisasi media meliputi bentuk struktur organisasi media, relasi kelembagaan 

media, dan pola kerja yang ada di dalam organisasi media. Organisasi menempati posisi yang sangat 

dominan dalam mekanisme mediasi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Individu pekerja media dan 

rutinitas kerja media tunduk pada struktur dan kebijakan organisasi atau institusi. Pemegang kekuasaan 

organisasi tertinggi suatu media dipegang oleh pemilik media, entah perseorangan atau korporasi. Kuasa 

organisasi ini tampil, misalnya melalui perekrutan editor atau seleksi/promosi individu-individu yang 

dianggap loyal untuk menempati posisi strategis dalam penentuan berita. Implikasi dari hal tersebut 

adalah terciptanya ‘swa-sensor,’ penyensoran yang dilakukan oleh awak media mereka sendiri. Pada 

titik ini, isu otonomi atau independensi jurnalis menjadi kurang relevan. 

Keempat, level eksternal media juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pemberitaan. Level 

ini menunjukkan bahwa media belum sepenuhnya bisa bersikap netral (independen), dan masih sangat 

terbuka terhadap pengaruh atau intervensi dari kekuatan luar media (external factor). Media adalah 

bagian intergral dari lingkungan sosio-politis; yang terhubung dengan kelembagaan sosial lain yang 

Level Ideologi 

Level Ekstra Media 

Level Oganisasi 

Level Rutinitas Media 

Level Individu 



 

 

 

 

memiliki kuasa tertentu. Relasi tersebut secara tidak langsung akan memengaruhi netralitas dan 

independensi media. 

Kelima, level ideologi media yang berposisi sebagai lapis terluar, yang akan menjadi landasan dari 

semua elemen yang akan melahirkan berita. Level ini oleh Reese dan Shoemaker juga kadang disebut 

sebagai level sistem sosial (social system). Shoemaker dan Reese meletakkan ideologi atau sistem sosial 

sebagai struktur yang menghubungkan antara masyarakat dengan berbagai institusi yang diciptakan oleh 

masyarakat itu sendiri; termasuk menempatkan susunan level yang diciptakan masyarakat ini dalam 

empat wilayah: wilayah ideologi, ekonomi, politik, dan wilayah kultural. Keempat wilayah tersebut 

berada dalam wilayah paling abstrak yang sangat sulit untuk dideteksi. 
 

G. Perspektif Post-Strukturalis 

Dalam pemahaman post-strukturalis, wacana apa pun yang tersaji dalam tek berita di media massa 

pada dasarnya adalah konstruksi yang bersifat ideologis. Roger Fowler dalam Linguistics and Novel, 

(1977) misalnya, memaknai wacana sebagai bentuk komunikasi (lisan maupun tulisan) yang memuat 

pandangan, kepercayaan, nilai, dan kategori tertentu. Analisis wacana (discourse analysis)—termasuk 

analisis semiotik (semiotic analysis) dan analisis framing (framing analysis)—terhadap teks media 

diperlukan untuk mengetahui bagaimana relasi antara isi teks tersebut dan pesan yang disampaikan 

dengan berbagai kepentingan yang berada dan beroperasi diluarnya. 

Analisis wacana adalah salah satu metode analisis teks media, yang mendapat perhatian khusus dari 

para pemikir post-strukturalis untuk melihat bagaimana media mengonstruksi sebuah wacana, dengan 

menekankan analisis pada konstelasi kekuatan yang berlangsung pada proses produksi dan reproduksi 

makna di media massa. Analisis wacana melihat pemakaian bahasa dalam tuturan (ujaran) dan tulisan 

(teks berita) sebagai praktik sosial. Bahasa dianalisis bukan untuk untuk menggambarkan aspek 

kebahasaanan, akan tetapi tetapi untuk melihat hubungan antara teks dan konteks. Konteks di sini berarti 

bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu. 

Menurut van Dijk (dalam Sobur, 2001: 71), analisis wacana atas isi teks media menekankan bahwa 

wacana adalah bentuk interaksi yang bertujuan dan memiliki motif tertentu. Sebuah wacana dapat 

berfungsi sebagai suatu pernyatan (assertion), pertanyaan (question), tuduhan (accusastion) atau 

ancaman (threat). Bahkan wacana juga dapat digunakan untuk mendiskriminasi atau mempersuasi orang 

lain untuk melakukan diskriminasi. 

Wacana seperti tersaji dalam teks-teks pemberitaan media, pada dasarnya adalah representasi yang 

memuat sejumlah kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk kepentingan pengusaha media dan 

praktisi media. Teks-teks yang beredar di ruang publik, dalam konteks wacana merupakan refleksi dari 

formasi-formasi diskursif, yang beredar di ruang publik media massa. Media adalah pasar komoditi 

yang memperdagangkan teks-teks sejajar dengan iklan-iklan produk komersial. Cara kerja media 

terletak pada soal komoditi, perdagangan dan untung rugi. 

Bagaimana media massa menghadirkan sebuah wacana dalam ruang pemberitaannya kita juga perlu 

melihat gagasan-gagasan para pemikir post-strukturalis. Terkait relasi antara media dan ideologi dalam 

kajian ini, akan ditelusuri dari pandangan dua pemikir ternama post-strukturalis, yakni Michel Foucault 

dan Jacques Derrida. 

Dalam the Archeology of Knowledge (1972), Foucault melihat wacana sebagai sistem representasi, 

karena wacana memiliki kemampuan untuk mengonstruksi topik, mendefinisikan objek, memroduksi 

pengetahuan, mengatur bagaimana suatu topik dibahas, dan mempengaruhi bagaimana ide-ide diubah 

menjadi praktik yang dapat digunakan secara teratur dalam sebuah praktik diskursif. Praktik diskursif 

dalam kehidupan sosial diartikan sebagai kehendak penguasa untuk mengendalikan pihak yang 

dikuasainya melalui bahasa (praktik wacana). Penguasa melalui praktik wacana akan mengontrol media 

massa dalam penggunaan bahasa dan teks ke dalam jaringan kuasa (Wulandari, 2012). 

Bagi Foucault, wacana adalah praktik diskursif yang dikendalikan oleh individu atau kelompok 

tertentu. Wacana (teks media) tidak dibangun di atas logika dan asumsi alamiah, namun dibentuk dan 

dikondisikan oleh para aktor politik dalam institusi dominan yang memiliki kepentingan ideologis 

tertentu. Melalui aktor yang ‘ber-kehendaklah’ (man of desire) wacana menentukan orientasi dan nilai 

dalam sebuah konstruksi berita bersifat ‘oposisi biner’ (mana suka), seperti: benar-salah, baik-buruk, 

jahat-baik, radikal-moderat, dan seterusnya (Jalal, 2007: 222-223). 
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Unsur penting lain dari wacana terdapat dalam konsep Foucault tentang statement. Bagi Foucault, 

statment adalah dasar utama daru suatu wacana. Statement adalah perkataan, ucapan atau ujaran yang 

memiliki kekuatan institusional dan mendapat legitimasi dari lembaga pemilik otoritas. Ucapan, tulisan 

atau narasi (termasuk teks/wacana berita) yang menciptakan klaim kebenaran serta yang disepakati 

sebagai pengetahuan, misalnya, dapat disebut sebagai statement (Amaliyah, 2019). 

Melalui konsep statement ini, Foucault tiba pada kesimpulan bahwa dalam sebuah praktik wacana 

(discourse practice) tidak ada kebenaran yang bersifat tunggal dan universal. Apa yang dianggap 

sebagai kebenaran, maknanya sangat ditentukan oleh rezim kebenaran (regime of truth) yang 

memroduksi dan melegitimasi melalui praktik wacana dominan yang dibangunnya. 

Pandangan lain dari pemikir post-strukturalis yang menolak kata/bahasa/tanda/konsep sebagai 

logosentrisme (ide kebenaran tunggul) datang dari Jacques Derrida. Pemikir post-strukturalis Perancis 

ini menawarkan metode dekonstruksi untuk membongkar kepalsuan realitas. Dekonstruksi realitas 

menurut Derida adalah (Nurhidayat, 2013): 
 

“Membongkar atau menguji kembali untuk mengungkap dasar atau komposisi dengan maksud untuk menyingkap 

bias, kekurangan, atau inkonsistensi yang tersembunyi dalam teks. Melalui dekonstruksi, suatu teks (ide/gagasan) 

tidak bisa dianggap mewakili kebenaran absolut”. 
 

Metode dekonstruksi Derrida berfungsi untuk menyingkap tabir ideologi yang terselubung di dalam 

kata, bahasa, tanda atau konsep pemikiran yang tersembunyi dalam teks berita media. Dekonstruksi, 

bagi Derrida, adalah penyangkalan (oposisi) ucapan/tulisan sekaligus penolakan atas klaim kebenaran 

logos. Bagi Derida, tulisan adalah representasi palsu atau topeng dari ucapan. Tulisan (teks) telah sejak 

lama melepaskan diri dari ucapan dengan segala asumsi kebenaran alamiahnya dan dari predikat sebagai 

topeng dari logos. Tulisan (teks) adalah sebuah permainan bebas unsur-unsur dalam bahasa dan 

komunikasi. Tulisan (teks) adalah proses perubahan makna secara terus menerus dan perubahan ini 

menepatkanya pada posisi di luar jangkauan kebenaran mutlak (logos) (Piliang, 2003: 127).  

Dekonstruksi terhadap teks terutama harus diarahkan pada tradisi ‘logosentrisme’ yang berlindung 

pada cara berpikir oposisi biner (mana suka) dan hirarkis. Logosentrisme adalah ciri berpikir utama dari 

kaum modernis. Filsafat modernisme terus mendewakan rasio, individu, dan universalitas. Kaum 

modernis mendewakan logos, dan sebalinya menjauhkan mitos. Dengan menguasai logos, kaum 

modernis berpandangan kehidupan manusia semakin sempurna. 

Pandangan logosentrisme ditolak oleh kaum post-strukturalis karena alasan: (1) dalam praktiknya, 

kemajuan-kemajuan yang spektakuler seperti yang diharapkan gagal tercapai; (2) ilmu pengetahuan 

modern tidak mampu melepaskan diri dari penyalahgunaan otoritas; (3) ada kontradiksi antara teori dan 

fakta dalam perkembangan ilmu-ilmu modern; (4) adanya kekeliruan akan anggapan bahwa ilmu 

pengetahuan modern dapat menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia. Dalam kenyataannya, 

banyak kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan akibat turunan dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi; dan (5) ilmu-ilmu modern mengesampingkan dimensi-dimensi mistis dan metafisik eksistensi 

manusia disebabkan lebih mementingkan atribut fisik individu (Santoso, 2012: 248). 

Logosentrisme versi Derrida adalah bentuk penolakan atas kebenaran itu tunggal, mutlak, berlaku 

umum, final. Kebenaran yang seperti ini sangat berbahaya karena akan menyembunyikan kepentingan 

kekuasaan antara yang satu dengan yang lain (Hadiwinata, 1994: 23; Siregar, 2012: 69). 

Logosentrisme menganggap bahwa rasio dan pengetahuan modern merupakan pusat kebenaran. 

Pemikiran di luar rasio pengetahuan modern adalah kebenaran pinggiran (frige truth). Sebagai dasar 

utama pemikiran modern, logosentrisme telah melahirkan dikotomi subjek-objek. Subjek sangat 

mungkin mengeksploitasi objek dan menentukan klaim kebenaran terhadap objek. Kebenaran versi 

oposisi biner ini seringkali dicirikan dengan pembelahan ekstrim atas satu objek (Nurhidayat, 2013). 

Mendekonstruksi realitas modern (atau membongkar klaim rasio dan pengetahuan sebagai 

kebenaran tunggal) menurut Derrida harus dimulai dengan mengubah teks, dan teks itu sendiri adalah 

realitas kehidupan manusia. Untuk mengubah realitas, orang perlu terlebih dahulu memahami dan 

menggambarkan realitas (to describe) untuk mengubah (to transform). Titik berangkat Derrida adalah 

teori tindakan tutur (speech act theory) yang banyak dikaji dan dikembangkan dalam teori komunikasi 

maupun linguistik (Wattimena, 2009). 

Menurut Derrida, keterpisahan antara teks dan konteks dalam wacana media inilah yang disebut 

sebagai ‘logosentrisme.’ Artinya, logosentrisme dalam pemahaman Derrida adalah sebuah ‘ideologi 



 

 

 

 

media’ yang harus didekonstruksi. Sebab, di ranah media, penyatuan antara teks dan konteks sulit untuk 

dipertemukan, meski media selalu mengklaim dirinya sebagai penyaji kebenaran (dengan dalil 

objektivitas dan accuracy). Dengan demikian, berita sebagai suatu teks dengan konsep 5W+1H, plus 

mitos keberimbangan pemberitaan dalam dogma jurnalistik modern berupa ‘cover both side,’ menjadi 

ujung tombak dari proses pengaburan realitas media massa dalam wujud logosentrisme (Mustafa, 2013). 

Dalam terang pemahaman Foucault dan Derrida inilah—serta tinjauan kritis atas teks dari 

perspektif konstruktivis, Marxis, neo-Marxis—perspektif post-strukturalis meyakini bahwa dibalik 

penggunaan bahasa, konstruksi teks, atau praktik wacana yang ditulis dan disajikan media massa 

potensial ‘disemayami’ kepentingan ideologis media; sebuah wujud pengetahuan (ide) manusia yang 

menindas, melahirkan dogmatisme baru, dan melegitimasi objektivitas teks berita atas nama rasio. 
 

KESIMPULAN 

Kajian ini menyimpulkan, bahwa relasi media dan ideologi dalam pemahaman perspektif liberal-

pluralis bukanlah sesuatu yang bersifat negatif, berbeda dengan perspektif konstruktivis, Marxis, neo-

Marxis, dan post-strukturalis. Keempat perspektif terakhir meyakini bahwa terdapat relasi signifikan 

antara media dan ideologi. Relasi tersebut dapat dilacak dari penggunaan bahasa, konstruksi teks, dan 

praktik wacana yang ditulis/disajikan media (seperti dipahami oleh perspektif konstruktivis). 

Sementara pada perspektif Marxis, neo-Marxis, dan post-strukturalis relasi media dan ideologi 

dibongkar lebih dalam, terutama terkait aspek meta wacana yang mendasari sebuah praktik wacana 

(seperti motif, latar historis, bentuk relasi kuasa, wujud formasi sosial budaya serta konstruksi ideologi 

dan mitos). Keempat perspektif analisis kritis tersebut bersepakat bahwa dalam setiap narasi, konstruksi, 

atau teksasi berita meniscayakan hadirnya kepentingan ideologis yang potensial ‘menyelinap’ atau 

‘bersembunyi’ dibalik logika teks media; tentu dengan variasi pemikiran, derajat asumsi, dan aksentuasi 

teoritis yang berbeda. 
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