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MEDIA OWNERSHIP & MEDIA IDEOLOGYMEDIA OWNERSHIP & MEDIA IDEOLOGY



TUJUAN PERKULIAHAN

� Mahasiswa memahami mengenai pola
kepemilikan media dan perubahan-perubahan
yang terjadi dalam konteks perkembangan
teknologi komunikasi

Mahasiswa memahami ideologi media dalam� Mahasiswa memahami ideologi media dalam
konteks perkembangan teknologi komunikasi

� Mahasiswa dapat menganalisa dan berpikir kritis
mengenai peran ideologi dan kepemilikan media 
dalam konteks perkembangan teknologi
komunikasi
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MEDIA OWNERSHIP

� Baik di tingkat nasional maupun internasional, 
ada tendensi yang mengarah pada konsentrasi
kepemilikan media massa oleh konglomerat
media trans-nasional

Semakin mengecilnya ruang publik media � Semakin mengecilnya ruang publik media 
massa akibat semakin terkonsentrasinya
media massa

� Diperlukan re-definisi dari istilah “audiences as 
consumers”, mengapa?



MEDIA OWNERSHIP

� Kepemilikan media dapat dibedakan menjadi

tiga kriteria, yaitu:

� Community/non-profit media

� Public/state owned media� Public/state owned media

� Privately owned (and increasingly 

transnational) media organizations

Dapatkah anda menyebutkan contoh-contohnya?



MEDIA OWNERSHIP

� Konsentrasi media juga timbul akibat adanya: 

merger, pengambilalihan (take over), deregulasi, 

privatisasi, globalisasi, dan perubahan teknologi.

� Imbas dari konsentrasi kepemilikan media saat

ini, antara lain: kontraksi dari ruang publik, ini, antara lain: kontraksi dari ruang publik, 

infotainment (kebablasan?), menurunnya

investigasi jurnalistik yang kritis, “dumbing down”, 

dan homogenitas tendensi dari isi media akibat

globalisasi.

� Dapatkah anda memberikan contoh lainnya?



MEDIA OWNERSHIP

� Vertical and horizontal integration

� Follow the money… (perspektif politik-ekonomi)

� Komodifikasi dari budaya demi keuntungan

maksimum (max profit) bagi pemilik modalmaksimum (max profit) bagi pemilik modal

� Contoh kasus :

� Silvio Berlusconi

� Rupert Murdoch 



JURGEN HABERMAS DAN RUANG PUBLIK

� Tiga kata kunci untuk memahami konsep

Habermas tentang ruang publik:

� Ruang publik memerlukan “forum” yang 

dapat di akses oleh semua orang dandapat di akses oleh semua orang dan

sebagai wadah bagi segala ekspresi dan

pengalaman untuk saling bertukar

(exchanged).



JURGEN HABERMAS DAN RUANG PUBLIK

� Dalam ruang publik, segala argumen dan
pandangan dikonfrontasikan melalui diskusi yang 
rasional. Imbasnya adalah pilihan politik “rasional” 
dimungkinkan setelah ruang publik menyediakan
alternatif-alternatif pilihan yang jelas. Disaatalternatif-alternatif pilihan yang jelas. Disaat
bersamaan, media harus menyediakan segala
kemungkinan interpretasi sehingga pengguna
media sadar akan akibat pilihan-pilihannya.

� Pengawasan secara sistemik dan kritis terhadap
kebijakan pemerintah adalah tugas utama dari
ruang publik.



THE CYBERWORLD AS PUBLIC SPHERE

� Kolonialisasi internet oleh para penyedia jasa

ISP. Pikirkan setiap kali anda log in di internet…

� The kings are: Google, Yahoo, Microsoft, you 

name it…name it…

� Gerakan moral di dunia cyber: kasus prita

mulyasari, Bibit-Chandra, Luna Maya???

� Dapatkah dunia maya menjadi ruang publik??



MEDIA IDEOLOGY

� Ideology, berasal dari kata Idea. Secara umum
dapat diartikan sebagai the service of power 
(Thompson, 1990). Dalam konteks media, 
ideologi dapat diartikan sebagai the ideas that 
legitimize the power of the dominant social legitimize the power of the dominant social 
group or class.

� Ideologi media bukan istilah untuk insan media 
itu sendiri melainkan sebagai konteks yang 
dibubuhkan oleh ahli media tentang fenomena
ideologi dalam analisa media (media analysis)



MEDIA IDEOLOGY

� Ideologi dalam media bekerja dalam lima 

bentuk (Thompson, 1990), yaitu:

� Dissimulation

� Legitimation� Legitimation

� Unification

� Fragmentation

� Reification



HERBERT MARCUSE AND ONE DIMENSIONAL MAN

� Herbert (1964) argued that media create 

products that ‘indoctrinate and manipulate; 

they promote a false consciousness which is 

immune against its falsehood (hal. 12)immune against its falsehood (hal. 12)

� Kelemahan argumentasi ini adalah

menganggap bahwa audience bersifat pasif.



ANTONIO GRAMSCI DAN HEGEMONI

�Media massa memegang peranan yang penting
dalam menciptakan hegemoni (dominasi) 
dalam kerangka kepentingan kelas kapitalis.

�Media massa menciptakan sebuah pandangan
“commonsense” terhadap dunia yang 
Media massa menciptakan sebuah pandangan
“commonsense” terhadap dunia yang 
mempotret kapitalisme adalah seolah-olah
natural dan tidak dapat dielakkan (inevitable). 
Ketika menerima pandangan ini, sang 
powerlessmenyerahkan diri mereka sendiri
untuk didominasi oleh kelas penguasa.



IDEOLOGI MEDIA DI INDONESIA

� Berhubungan dengan kepemilikan media oleh

segelintir konglomerat nasional

� Apakah UU Penyiaran No. 32/2002 sudah

mumpuni?mumpuni?

� Bagaimana dengan UU ITE No. 11/2008??



TERIMA KASIH


