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A. Mengapa
Media Penting?
Partisipasi dalam sistem tata kelola, sejak lama telah dipandang 
sebagai tonggak demokrasi (Arnstein, 1969). Terlebih lagi, masyar-
akat yang sungguh demokratis bersandar pada masyarakat sadar 
informasi yang mampu membuat pilihan-pilihan politis. Oleh sebab 
itu, akses terhadap informasi tidak hanya menjadi hak dasar war-
ga, tetapi juga sebuah prasyarat dari demokrasi itu sendiri (Joseph, 
2005). Dalam hal ini, media menanggung tugas yang sangat penting 
dalam melindungi dan memberdayakan warga dalam pemenuhan 
hak dengan mempertahankan karakter publiknya dan menyediakan 
ruang bagi keterlibatan masyarakat.

Media berperan sentral dalam 
masyarakat saat ini. Melalui media, 
informasi, pandangan, gagasan dan 
wacana saling dipertukarkan –dan 
kemajuan masyarakat juga tercer-
min di dalamnya. Dalam masyar-
akat modern, media tertanam se-
cara mendalam di dalam kehidupan 
sosial: tidak ada perkara sosial yang 
tidak melibatkan media.

Melalui kanal-kanal media, apa 
yang terjadi dalam lingkup lokal dapat dengan cepat menjadi global; 
begitu pula sebaliknya, apa yang biasanya diterapkan di tingkat glo-
bal kini dapat diterapkan secara lokal. Begitu pula yang terjadi pada 
demokrasi. Media dipuji sebagai pemenang dalam penyebaran 
demokrasi ke seluruh penjuru dunia (Castells, 2010; Mansell, 2004). 
Meskipun begitu, penyebaran demokrasi melalui media bukanlah 
tanpa masalah.
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B. Apa itu Media?
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Istilah “media” berasal dari kata Latin (tunggal: medium-ii) yang be-
rarti sesuatu “di antara”. Selain itu, juga bermakna sesuatu yang 
“muncul secara publik”, “mi-
lik publik”, atau “mediasi” dan 
karenanya merujuk pada se-
buah ruang publik –sebuah 
locus publicus. Demikian, es-
ensi dari media tidak bisa dip-
isahkan dari persoalan antara 
ranah publik dan privat, yang 
kerap kali problematis. Media 
memediasi kedua ranah itu 
untuk mencari kemungkinan 
(atau ketidakmungkinan) ter-
hadap hidup bersama.1 Dalam hal ini, apa yang membentuk media 
terentang cukup luas mulai dari ruang fisik seperti lapangan, alun-
alun, teater, dan tempat-tempat pertemuan, hingga non-fisik sep-
ert: surat kabar, radio, televisi, internet, dan ruang untuk interaksi 
sosial. Wujud non-fisik inilah yang paling banyak kami rujuk.

Dengan raison d’être ini, tujuan adanya media adalah untuk menye-
diakan sebuah ruang di mana publik dapat berinteraksi dan terli-
bat secara leluasa terkait hal-hal yang berkenaan dengan kepriha-
tinan publik. Gagasan ini bisa dilacak dari pandangan Habermas 
mengenai ranah publik (1987, 1984). Habermas mendefinisikan 
ranah publik sebagai sebuah kumpulan dari individu-individu privat 
mendiskusikan hal-hal terkait keprihatinan bersama –dan dengan 

1 Paragraf ini didasarkan pada rangkuman presentasi Dr. B Herry-Priyono, 
SJ dalam training Metodologi Riset Kritis (CRAEME), 3-7 Oktober 2011 di Yo-
gyakarta.

B. Apa itu Media?



Centre for Innovation Policy and Governance

Media dan Demokrasi
7

kekuatan media, gagasan privat bisa dengan cepat menjadi opini 
publik. Gagasan ini penting tidak hanya dalam memahami bagaim-
ana rasionalitas publik bisa “dibentuk” dan bahwa seharusnya ada 
lebih banyak kehati-hatian mengenai batasan antara ranah privat 
dan publik; melainkan juga memberi petunjuk bahwa apa yang di-
maksud dengan “publik” selalu sangat erat kaitannya dengan politik 
(Habermas, 1989). Relevansi terhadap gagasan ini, jika berbicara 
mengenai kelompok yang terpinggirkan adalah perlindungan ter-
hadap hak mereka sebagai bagian dari publik. Sebagaimana ranah 
publik adalah sebuah arena di mana setiap warga dapat berdiskusi, 
berdeliberasi, dan membentuk opini publik; kelompok-kelompok 
rentan dan minoritas pun memiliki hak untuk turut ambil bagian. 
Untuk memastikan ranah publik yang berfungsi baik, akses bagi 
suara mereka yang terpinggirkan tentulah esensial (Ferree, Gamson 
et al¸ 2002).
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C. Peran Media 
dalam Demokrasi
Habermas menekankan pentingnya ketersediaan kanal-kanal 
“komunikasi yang tidak terdistorsi”, (1984) yang adalah sarana utama 
pembebasan bagi pertisipasi di dalam ranah publik (1989) –tempat 
di mana individu-individu dapat berinteraksi dengan masyarakat 
luas. Tidak bisa dipungkiri, penyediaan kanal yang objektif dan im-
parsial akan membantu kelompok minoritas untuk terlibat jauh 
lebih aktif. Dengan kata lain, “komunikasi yang tak terdistorsi” akan 
memberdayakan kelompok minoritas dalam menuntut posisi se-
tara; pun menuntut hak yang setara. Merujuk kembali pada kon-
sep Habermas, ranah publik yang ideal seharusnya tidak terinstitu-
sionalisasi, harus dapat diakses oleh siapa pun juga, serta memiliki 
kewenangan yang tidak bisa diganggu gugat; dalam hal ini dapat 
diklaim oleh negara atau pasar. Hal ini penting karena aneka klaim 
tersebut cenderung mengancam keseimbangan dan meminggirkan 
kepentingan, khususnya kelompok minoritas minoritas, ke sudut 
ranah publik. Lebih jauh lagi, 
ruang publik bukanlah satu kes-
atuan secara alamiah: tidak ada 
ranah publik tunggal, melainkan 
beberapa [ruang publik] (Haber-
mas, 1984). Karena ruang pub-
lik memcerminkan pluralitas 
masyarakat itu sendiri; maka 
secara kodrati, ruang publik 
yang sama juga seharusnya da-
pat mengakomodasi keragaman 
opini-opini dalam masyarakat.

Berkenaan dengan pemikiran 
Habermas, Marshall McLuhan 
dalam karyanya yang terkenal 
Understanding Media: The Exten-

	  

Dengan raison d’être 
ini, tujuan adanya 
media adalah untuk 
menyediakan sebuah 
ruang di mana publik 
dapat berinteraksi 
dan terlibat secara 
leluasa terkait hal-
hal yang berkenaan 
dengan keprihatinan 
publik.	  
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sion of man (1964) mengajukan sebuah gagasan untuk “menyedi-
akan” sebuah perwakilan pemerintah yang tidak langsung –melalui 
teknologi media yang terus berkembang– untuk memperluas partisi-
pasi model baru di mana setiap orang dapat terlibat. Ia menekankan 
pentingnya representasi pemerintahan secara tidak langsung kare-
na hal-hal yang berkaitan dengan negara dan masyarakat secara 
keseluruhan terlalu banyak, terlalu rumit, dan terlalu samar untuk 
dipahami oleh warga.2 Oleh sebab itu bagi McLuhan, berkembangn-
ya teknologi media tidak hanya membuat seluruh dunia bisa diakses 
secara lokal tetapi juga menciptakan sebuah bentuk partisipasi baru 
di mana setiap orang dapat terlibat dalam setiap isu global. Dalam 
beberapa hal, kondisi ini berpotensi meningkatkan kesadaran so-
sial masyarakat –karena mereka mulai bereaksi terhadap isu-isu 
global dan implikasinya terhadap persoalan lokal– meskipun McLu-
han juga mengingatkan bahwa fenomena ini berpotensi untuk tidak 
tanggap terhadap isu-isu lokal (McLuhan, 1964).

Kemampuan media untuk membentuk sebuah model baru partisi-
pasi ini mendukung penyebaran demokrasi hingga ke sudut-sudut 
terjauh dunia (Castells, 2010, Mansell, 2004). Namun, hal ini bukan 
tanpa persoalan. 

2 Pernyataan ini dikutip dari The Phantom Public (Lippmann, 1927).
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D. Apa Tantangannya?

Menurut Lippmann (1922), salah satu masalah yang paling men-
dasar dari media di dalam demokrasi adalah keakuratan berita dan 
perlindungan narasumber. Bagi Lippmann, masalah ini timbul dari 
ekspektasi bahwa media (pers) dapat mengimbangi atau memper-
baiki kekurangan-kekurangan dari teori demokrasi. Dalam hal ini,  
media (surat kabar) dianggap oleh para demokrat sebagai “pana-
cea” dari ketidaksempurnaan mereka sendiri, sedangkan analisis 
dari hakikat pemberitaan dan dasar ekonomi jurnalisme cenderung 
menunjukkan bahwa surat kabar akan selalu dan pasti menjadi 
cerminan – dan oleh karena itu, dalam skala kecil maupun besar, 
mengintensifikasi, ketidaksempurnaan organisasi opini publik. 
Lebih jauh lagi, Lippmann (1922) menegaskan bahwa peran media 
dalam demokrasi masih belum mencapai apa yang diharapkan3, 
dan bahwa “rekayasa kesadaran” masih terjadi:

Penciptaan kesadaran bukanlah sebuah seni baru. Ini merupakan 
hal yang lama; yang semestinya sudah mati seiring dengan muncul-
nya demokrasi. Namun itu tidak punah, bahkan pada kenyataannya, 
hal tersebut telah mengalami kemajuan secara teknis, karena pen-
ciptaan kesadaran saat ini didasarkan pada analisis bukan sekadar 
pada aturan semata. Maka dari itu, sebagai akibat dari riset psikol-
ogis, dan didukung oleh cara-cara komunikasi modern, praktek 
demokrasi berubah dengan cukup drastis. Sebuah revolusi telah ter-
jadi, dan ini jauh lebih signifikan dari pergeseran kekuatan ekonomi 
apapun (h. 87)

Implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa media dan pemberitaan 
telah menjadi alat yang sangat kuat dalam menentukan opini publik 

3 Bagi Lippmann, masalah ini muncul dari pengharapan bahwa media (pers) 
bisa memperbaiki atau mengkoreksi kekurangan-kekurangan dalam teori 
demokrasi.
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melalui propaganda. 

Herman dan Chomky (1988) juga membahas perihal isu ini. Sebagai 
sebuah perantara antara ranah privat dan publik, media memben-
tuk sebuah sarana ampuh untuk propaganda karena kemampuan-
nya dalam mengatur opini publik. Meskipun fungsi media tidak han-
ya demi memproduksi propaganda, fungsi ini adalah aspek yang 
sangat penting dari seluruh layanan media.

Kegunaan sosial media adalah untuk menanamkan dan memperta-
hankan agenda ekonomi, politik dan sosial dari kelompok-kelompok 
tertentu yang mendominasi masyarakat domestik dan negara. Me-
dia melayani tujuan ini dalam berbagai cara: melalui seleksi topik, 
penyebaran keprihatian, pembingkaian isu, penyaringan informasi, 
aksentuasi dan penekanan pada suatu berita, serta dengan menjaga 
agar perdebatan tetap terjadi dalam batasan yang dapat batas-batas 
yang diterima (Herman dan Chomsky, 1988: xi)

Tampaknya bagi Herman dan Chomsky, media selalu berada dalam 
risiko untuk dimanipulasi dan digu-
nakan oleh “kelompok-kelompok is-
timewa” yang lebih berkuasa diband-
ing kelompok lain dalam masyarakat. 
Manipulasi macam ini jelas-jelas 
membahayakan keseimbangan 
ranah publik. Sementara pihak yang 
lebih kuat mendapat banyak keun-
tungan, pihak yang lebih lemah ke-
hilangan hak istimewanya sebagai 
kumpulan aktor aktif di ranah pub-
lik. Kepentingan masyarakat, teru-
tama mereka yang (di)lemah(kan) 
dan terpinggirkan, dibiarkan begitu 

saja karena aspirasi utama manipulasi ini adalah untuk memperta-
hankan dominasi kekuasaan dalam masyarakat.

Sebagai tanggapan atas persoalan ini, Levinson (1999) yang melan-
jutkan argumen McLuhan (1964) menekankan pentingnya publik 
untuk mengatur media dengan mendefinisikan kembali gagasan 
“medium sebagai pesan”. Dengan mengangkat pikiran ini, Levinson 
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menggaungkan lagi peringatan McLuhan bahwa implikasi sosial dari 
“media” seharusnya dapat dikenali, bukan sekadar menafsirkan 
pesan yang dibawa (McLuhan, 1964). Redefinisi ini penting untuk 
menelusuri keterkaitan antara media dan masyarakat karena kha-
layak cenderung berfokus pada konten (misalnya sinetron) namun 
cenderung abai untuk memperhatikan elemen struktural yang me-
lekat padanya (misalnya obsesi ilusif akan gaya hidup urban-sen-
tris); yang sebenarnya justru membawa dampak besar di berbagai 
bidang kehidupan sosial, politis, ekonomi, maupun kebudayaan.

Dalam dunia kapitalis dewasa ini, apa yang dikemukakan oleh 
McLuhan sangat mengena terutama jika kita memikirkan mengenai 
praktik media saat ini sebagai sebuah industri, maupun sebagai 
sebuah sektor dalam masyarakat. Saat perkembangan media te-
lah mengubah masyarakat kita secara luar biasa menjadi sebuah 
masyarat yang begitu “haus-informasi” (Castells, 2010), akumulasi 
laba cenderung selalu menjadi tujuan utama dari media saat ini; 
daripada menyajikan “konten yang memberadabkan”. Apa yang 
dirujuk sebagai “konten yang memberadabkan” adalah sekumpulan 
materi untuk membantu pendewasaan publik dan sarana refleksi 
mendalam mengenai keprihatinan dan wacana publik. Sebagai con-
toh; bahwa konten seharusnya mencerminkan keragaman masyar-
akat dan bahwa kelompok yang berbeda, rentan, dan minoritas ber-
hak mendapatkan liputan yang adil dan gambaran yang akurat di 
dalam media. Namun mengingat akumulasi laba telah mengubah 
media menjadi suatu kanal produksi masal, media pun juga kemu-
dian dikendalikan oleh para pelaku dalam proses produksi tersebut. 
Castells menggambarkan situasi itu demikian:

Hanya kelompok-kelompok yang benar-benar kuat sebagai hasil 
persekutuan perusahaan-perusahaan media, para operator komuni-
kasi, penyedia jasa Internet dan perusahaan-perusahaan komputer-
lah yang akan memimpin sumber-sumber ekonomi dan politik yang 
diperlukan bagi difusi multimedia (Castells, 2010: 397)

Apa yang dinyatakan oleh Castells menggarisbawahi sebuah ke-
prihatinan mendalam mengenai media sebagai sebuah perantara 
– yang menjanjikan untuk menjaga kepentingan masyarakat atau 
“mengeksplorasi kemungkinan (atau kemustahilan) akan hidup ber-
sama”. Akan tetapi, karena ada pergeseran pelaku di dalam ranah 
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publik, dari warga ke segelintir kelompok kuat, keterlibatan aktif 
warga di dalam ruang publik kian terancam. Kondisi semacam ini 
tidak ayal membuat sekelompok warga semakin tidak berdaya. 
Terutama bagi mereka yang berbeda, terpinggirkan, dan minoritas, 
kemungkinan akan hidup bersama dapat menguap dengan cepat 
jika menimbang industri media yang cenderung memanjakan “tirani 
mayoritas” akibat digerakkan oleh motif laba dan sistem rating – 
yang telah bergerak ke arah “perusakan” karakter publik.

Menimbang beberapa kasus, secara terus menerus terlihat bahwa 
media berperan dalam membentuk dan mereka ulang bagaimana 
individu, masyarakat dan kebudayaan mempelajari, merasakan, 
dan memahami dunia. Dengan bantuan teknologi, media mampu 
memperkuat informasi pada satu titik tunggal ke khalayak ramai, 
dalam waktu tertentu. Media begitu kuat sampai mampu memak-
sakan “bias, asumsi, dan nilai-nilai” (McLuhan, 1964). Demikian, 
media memainkan peran sentral dalam perkembangan masyar-
akat dan, sebagai konsekuensi, menjadi arena kontestasi. Mengen-
dalikan media telah menjadi semakin identik dengan mengontrol 
publik dalam hal wacana, kepentingan dan bahkan selera (Curran, 
1991). Mereka yang berkuasa atas media akan mendapat banyak 
keuntungan, sementara mereka yang (di)lemah(kan) akan selalu tid-
ak mampu bersuara karena tidak memiliki daya. Prinsip dasar me-
dia, baik bersifat fisik maupun non-fisik, telah bergeser dari menjadi 
sarana dan perantara ranah publik yang memberdayakan keterliba-
tan kritis para warga (Habermas, 1984, Habermas 1987, Habermas 
1989) menjadi alat kekuasaan untuk “merekayasa kesadaran” (Her-
man and Chomsky, 1988). 

Setelah menyajikan beberapa gagasan mendasar mengenai peran 
media di masyarakat, satu aspek kini menjadi jelas: bahwa kiner-
ja media tidak hanya sepenuhnya bergantung pada kepentingan 
ekonomi, namun juga pada pengaruh politis. Maka, pemahaman 
ekonomi politik media penting demi mengungkap bagaimana kerja 
hubungan kekuasaan di dalam media dan bagaimana motif-motif 
ekonomi mengendalikan media. Pemahaman akan ini akan mem-
bantu mencegah media kehilangan fungsi sosial, dan tentu saja rai-
son d’être-nya.
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E. Ekonomi Politik
Media di Indonesia

Jika media berintensi untuk mengemban raison d’être-nya, media 
harus menjaga karakter dan fungsi publik yang melekat padanya: 
untuk menjembatani hubungan antara kepentingan individual, kon-
struksi atas hidup bersama, dan kebaikan dan fungsi publik dalam 
memberadabkan masyarakat. Dalam kebijakan-kebijakan media 
(misalnya UU Penyiaran) di Indonesia, dinyatakan bahwa media 
penyiaran memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat, 
baik itu sektor sosial, kebudayaan, ekonomi maupun politik. Media 
sekaligus memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk memberi 
informasi, mendidik, serta menyediakan hiburan kepada publik.4 
Namun, jika kita mencermati lebih dalam mengenai kinerja sektor 

4 Pembukaan UU Penyiaran no. 32/2002 khususnya poin D, menyatakan 
“lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa di mana memiliki 
peran penting dalam kehidupan sosial, kebudayaan, politik dan ekonomi, 
memiliki kebebasan dan tanggung jawan menjalankan fungsinya sebagai 
media informasi, pendidikan, hiburan dan juga kontrol kesatuan sosial.
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media, terungkap bahwa esensi media yang paling dasar terancam 
baik oleh kepentingan ekonomi maupun politik dari kelompok tert-
entu. Kondisi ini mengubah media menjadi alat untuk “merekayasa 
kesadaran”. Temuan-temuan ini sejalan dengan argumen Herman 
dan Chomsky (1988) bahwa kepentingan ekonomi dan politik sep-
ertinya cenderung diprioritaskan daripada fungsi sosial dan publik.
Sebagai sumber pesan utama yang mampu menjangkau dan  mem-
pengaruhi pikiran banyak orang, media memiliki kapasitas luar 
biasa untuk menentukan proses pembuatan-nilai di dalam masyar-
akat. Dalam pemahaman Castell, sebagaimana nilai dalam kenyat-
aannya adalah sebuah ekspresi kekuasaan: media juga memegang 
kuasa dan oleh sebab itu sungguh menentukan apa yang dianggap 
(ber)nilai (Castells, 2009). Politik, dengan demikian menjadi sangat 
penting dalam politik media (Castells, 2009). Selain itu, Castells juga 
menambahkan:

Aneka pesan, organisasi, maupun para pemimpin yang tidak menun-
jukkan keberadaannya di media sama sekali tidak ada dalam benak 
publik. Oleh sebab itu, hanya mereka yang mampu meyakinkan war-
ga akan pesan-pesannya-lah yang memiliki peluang mempengaruhi 
keputusan. Keputusan itu adalah cara yang akan membawa mereka 
kepada akses terhadap posisi kekuasaan dalam negara dan/atau 
mempertahankan kuasanya atas lembaga-lembaga politis (Castells, 
2009: 194)

Mengingat komunikasi adalah mengenai berbagi makna melalui 
pertukaran informasi, reproduksi makna selalu merangkul media 
sebagai sebuah teknologi komunikasi. Sementara kelompok-kelom-
pok yang lebih kuat cenderung memiliki kemampuan untuk meng-
hasilkan makna dan membangun kesadaran atas isu-isu khusus 
(untuk melegalkan apa yang baik/buruk? Apa yang bernilai?) den-
gan menafsirkan keyakinan tertentu; kelompok yang terpinggirkan 
memiliki akses sangat terbatas untuk menciptakan maknanya send-
iri, apalagi kemampuan untuk “mereproduksi” makna. Media sung-
guh penting dalam hal penciptaan kekuasaan. Lebih-lebih dengan 
adanya kemajuan inovasi teknologi, media sangat terbantu untuk 
menyiarkan lebih banyak pesan dan berbagai informasi ke seluruh 
dunia dalam hitungan detik saja. Castells, dengan gayanya sendiri, 
menunjukkan secara jelas peran media sebagai pencipta kekua-
saan:
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Media menentukan ruang relasi kekuasaan antar para aktor politik 
dan sosial yang saling bersaing. Oleh sebab itu, hampir semua aktor 
dan pesannya harus melalui media agar dapat mencapai tujuannya. 
Mereka harus menerima aturan keterlibatan media, bahasa media 
dan kepentingan media. (h. 194)

Semua hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan (sebenarnya) dalam 
masyarakat adalah kekuasaan komunikasi (Castells, 2009). Dengan 
kata lain, mereka yang mengendalikan perantara komunikasi (me-
dium) jelas akan memiliki kuasa untuk menentukan konten dan ni-
lai; oleh sebab itu media menjadi arena bagi perebutan kekuasaan. 
Dari diskusi ini juga berlaku hal sebaliknya: sebagaimana kelompok 
minoritas/rentan memiliki sangat sedikit, kalaupun ada, kekuasaan 
untuk meyakinkan pesan kepada warga lain; suara mereka tetap 
tidak berdampak dan mereka akan menjadi “warga negara kelas 
dua” yang tidak terlalu aktif dalam keterlibatan sipil.

Bagaimana pun, jika kami menilai media terutama sebagai alat bis-
nis dan industri, maka logika pencarian laba menjadi sentral dalam 
peran media di masyarakat. Sebagaimana ekonomi politik media 
menjadi semakin kentara dalam kancah media global kontemporer, 
Castells beranggapan:

Media korporasi sejatinya adalah bisnis, dan bisnis utama mereka 
adalah hiburan, termasuk berita; tetapi tidak diragukan lagi bahwa 
mereka memiliki kepentingan politis yang lebih luas, karena mereka 
secara langsung menanam modal dalam dinamika negara, sebuah 
bagian penting dari lingkungan bisnis mereka. Jadi aturan-aturan 
bagi keterlibatan politis di media akan sangat tergantung pada mod-
el spesifik bisnis mereka dan hubungan mereka dengan aktor-aktor 
politik dan terhadap khalayak (Castells, 2009: 195).

Kebijakan-kebijakan media dan upaya penegakannya telah memain-
kan peran penting dalam kehidupan bersama kita. Dengan memas-
tikan bahwa “media sebagai ranah publik” menjadi inti orientasi 
kebijakan, maka kebijakan-kebijakan media yang ada akan meng-
garansi media arus utama untuk mengemban tugas luhur sebagai 
penjaga publik dalam menyuarakan kepentingan publik dan dalam 
upaya peningkatan ikatan sosial antara sesama warga. Keterliba-
tan komunal yang sehat hanya mungkin terjadi melalui kebijakan-
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kebijakan yang sehat. Akan tetapi, karena media telah menjadi 
alat untuk menggoyang opini publik alih-alih menyediakan ruang 
“netral”; kebijakan-kebijakan media dibutuhkan untuk melindungi 
kepentingan publik dan menjaga bonum commune yang ideal. Me-
mang, kebijakan haruslah mengenai kepentingan bersama yang 
diartikulasikan melalui ruang publik (Habermas, 2001). Pendekatan 
ini dapat pula diterjemahkan dalam kaitan dengan kepentingan dari 
aneka kelompok rentan dan terpinggirkan. Hanya dengan men-
jamin bahwa mereka juga terwakili secara layak dan setara di dalam 
media, kebijakan media berpotensi menyediakan peluang bagi kel-
ompok-kelompok ini untuk meningkatkan pembelaan hak mereka 
dalam berbagai sektor kehidupan.

Pemeliharaan media melalui kebijakan publik juga menjadi penting 
karena adanya bahaya akan peningkatan merger dan kerjasama 
antar perusahaan media. Ketika media kehilangan karakter publik 
dan tampak berada dalam jurang kegagalan dalam menjalankan 
peran sebagai penyedia ruang publik untuk diskursus, maka sangat 
perlu untuk menerapkan intervensi khusus  oleh pemangku kepent-
ingan terkait; demi memastikan bahwa media mampu untuk mem-
pertahankan karakter publiknya. 

Castells (2009: 56) mencatat sejumlah kecenderungan (tren) utama 
dalam perkembangan industri media dua dekade belakangan ini. 
Tren itu antara lain adalah penyebaran komersialisasi media di ane-
ka belahan bumi; globalisasi dan konsentrasi bisnis media melalui 
konglomerasi dan jejaring; segmentasi, penyesuaian (kustomisasi) 
dan diversifikasi pasar media, dengan penekanan pada identifikasi 
kultural penonton; pembentukan kelompok bisnis multimedia yang 
menjangkau seluruh bentuk komunikasi, termasuk tentu saja, In-
ternet dan meningkatnya bisnis konvergensi antara perusahaan-
perusahaan telekomunikasi, perusahaan komputer, perusahaan 
Internet dan perusahaan media.

Tren-tren ini menunjukkan bahwa dinamika industri media seka-
rang ini cenderung mengarah ke logika pasar sebagai pendorong 
utama. Konvergensi, baik dalam jenis alat (medium) dan dalam 
manajemen, telah menjadi karakter perkembangan industri media 
saat ini. Di Indonesia pada khususnya, situasi seperti ini ditandai 
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dengan fenomena konglomerasi media (Nugroho, Putri et al., 2012). 
Keragaman kepemilikan dan informasi tentu dengan sendirinya 
terkena imbasnya, kalau bukan terancam, karena pemilik media-
media raksasa bisa melakukan apapun yang mereka mau melalui 
outlet media dan platform kontennya (Cranberg, Bezanson et al., 
2001). Pendapat serupa datang pula dari Giddens: “pertumbuhan ko-
rporasi media multinasional raksasa berarti bahwa taipan-taipan bis-
nis yang tidak terpilih (melalui pemilu) bisa memegang  kekuasaan luar 
biasa.”5 Konsekuensi lain dari logika pasar ini adalah pengabaian, 
kalau bukan penelantaran, hak warga dan kepentingan publik, yang 
secara langsung membahayakan proses demokratisasi. Ditambah 
lagi, “model komersil” yang diambil oleh media membuat produk-
produk media “sering dikomodifikasi dan dirancang untuk melayani 
kebutuhan pasar, dibanding (melayani kebutuhan) warga” (Joseph, 
2005, h. 14).

Herman dan Chomsky (1988) lebih jauh menyatakan bahwa media 
melayani dan melakukan propaganda atas nama “kelompok-kelom-
pok istimewa” yang mendanai dan mengendalikan mereka. Korpo-
rasi media merupakan satuan-satuan bisnis yang tunduk kepada 
kompetisi bisnis demi meraup laba. Sebagaimana perusahaan-per-
suahaan ini dituntut untuk berhasil, dan untuk itu harus menguta-
makan lama, maka bias tidak lagi dapat terhindarkan dalam kancah 
media. Dalam rejim yang supresif, kerapkali pemerintah hadir se-
bagai sebuah pengganti entitas bisnis dalam “model propaganda” 
Herman dan Chomsky. Situasi demikian, tentunya, menyingkirkan 
fungsi sosial media. Guna mencegah manipulasi kepentingan pub-
lik, khususnya berkenaan dengan kelompok rentan, media perlu 
mempertahankan peran mereka dalam upaya pemberadaban 
masyarakat; dengan menyediakan konten yang mendidik serta 
menyediakan ruang pelibatan yang setara dalam proses pertim-
bangan keputusan. Selain itu, kerentanan media akan manipulasi 
dan kontrol menuntut partisipasi publik untuk mengambil peran 
yang lebih kuat dalam mengawasi media. Dengan mengatur media 

5 Anthony Giddens, 1999, “Runaway World”, 1999 Reith Lectures: Democracy. 
Dapat diakses di http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99/
week5/week5.htm, terakhir diakses 6 September 2011.
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melalui regulasi kepemilikan, konten, maupun batasan-batasannya; 
karakter publik media akan dapat dikuatkan kembali. Ada dua prin-
sip yang penting di sini: keragaman konten dan kepemilikan. Hanya 
dengan melindungi dua prinsip yang menjaga raison d’être media 
sebagai locus publicus, perlindungan hak kelompok minoritas terha-
dap media, baik dalam akses maupun representasi, akan terjamin.

Apa yang kita lihat di atas merupakan serangkaian dampak yang 
diakibatkan oleh kemunculan konglomerasi media swasta. Kondisi 
ini tampaknya telah memungkinkan perusahaan-perusahaan media 
untuk beroperasi berdasarkan logika pasar dan cenderung menem-
patkan warga negara melulu sebagai konsumen dan demikian telah 
mengabaikan hak warga negara beserta keprihatinan publik. Ke-
cenderungan-kecenderungan macam ini, di dalam pemikiran Hab-
ermas (1984, 1987, 1989, 2006), menunjukkan bahaya nyata media 
kita sekarang ini yang semakin kehilangan karakter kemasyarakatan 
dan publiknya.
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F. Internet: Sebuah 
Peluang Baru?
Media sebagai “Pilar Keempat” (Carlyle, 1840: 392, Schultz, 1998, 49) 
seharusnya memainkan peran penting dalam konteks demokrasi 
muda seperti di Indonesia. Akan tetapi, dengan logika pasar dan 
kepentingan bisnis yang ditempatkan di atas kepentingan masyar-
akat, industri media Indonesia hampir tidak menyisakan ruang ber-
sama bagi warga untuk terlibat. Meskipun demikian, perkembangan 
media baru dan alternatif di Indonesia telah membuka ruang dan 
kesempatan baru di mana warga dapat mengekspresikan suara 
mereka secara bebas. Kehadiran Internet dan kebangkitan media 
komunitas telah menyediakan peluang-peluang bagi warga untuk 
mendiskusikan keprihatinan publik yang seharusnya disediakan 
oleh media konvensional –walaupun begitu, bukan berarti ranah 
publik yang diberdayakan oleh Internet bebas dari kontestasi. 
Kepentingan publik, yang tidak difasilitasi oleh media tradisional, 
meluap ke media baru: blog, wiki, Twitter, Facebook, dan lain-lain.
 
Levinson pernah mengungkapkan, 

Informasi yang dikendalikan oleh individu-individu yang berbeda 
adalah lebih baik daripada informasi yang dikendalikan oleh otoritas 
pusat. Propaganda dalam bentuk yang memuncak bahkan mung-
kin akan dibutuhkan dalam beberapa peristiwa tertentu. Tetapi kita 
mengakui jika peristiwa tersebut terjadi, bahwa kita memang ber-
main api, dan mencari perangkat yang lebih baik untuk mengenda-
likannya. (h. 200)

Pernyataan Levinson di atas benar: mengendalikan media adalah 
satu-satunya cara untuk melindungi karakter publik dari media. Ten-
tu saja, tidak selalu mudah untuk dilakukan. Pada kenyataannya, hal 
ini sangatlah sulit untuk dilakukan dan bahkan hampir tidak mung-
kin bagi masyarakat “biasa” untuk dapat mengendalikan media, 
karena media dengan cepat dikendalikan oleh modal, dan bekerja 
lebih berdasarkan pada logika keuntungan, daripada untuk kepent-
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ingan publik. Oleh karena itu, kehadiran 
serta kemajuan teknologi Internet dan 
media baru dipandang sebagai sebuah 
alternatif baru bagi warga untuk men-
ciptakan “ranah publik” mereka sendiri 
–secara online. Melalui Internet, ranah 
publik “baru” diciptakan sebagai per-
wujudan jaringan dan hubungan antar 
warga. Internet telah menjadi medium 
baru dengan esensi yang sebenarnya: 
menyediakan ruang di mana publik dapat terlibat secara bebas dan 
dapat menggunakan haknya dalam bermedia, tanpa dikendalikan 
oleh negara maupun bisnis. Jejaring telah menjadi sebuah norma 
baru di dalam keterlibatan warga yang dimungkinkan oleh adanya 
Internet. Saat ini, jejaring tidak hanya sebuah medium, tetapi juga 
telah menjadi ranah baru yang memungkinkan terjadinya transfor-
masi kekuatan. 

Karena kekuatan yang dimiliki oleh jejaring baru ini, Mansell (2001) 
berpendapat pentingnya untuk melihat lebih jauh lagi mengenai isu 
akses teknologi dan pengecualian sosial, yaitu dengan mengaitkan 
diskusi-diskusi mengenai media baru dan kekuatan jejaring dengan 
diskusi-diskusi mengenai hak asasi manusia, hak warga negara dan 
pembangunan sosial. Tidak dipungkiri, adanya media baru telah 
membantu menciptakan bentuk baru demokrasi, bentuk baru res 
publica; namun dengan adanya kepentingan bisnis dan politik yang 
memperebutkan kendali atas media baru, kita membutuhkan seper-
angkat kebijakan yang bertanggung jawab dan dapat memastikan 
media baru ini tetap mempertahankan “karakter publik” mereka.
 
Keberadaan sarana baru secara mendalam ini penting, bukan han-
ya untuk melihat medium baru sebagai sebuah pesan yang baru 
(mengikuti gagasan McLuhan, 1964) tetapi untuk memahami se-
jauh mana ia menyediakan ruang-ruang bagi publik untuk mengek-
spresikan pemikirannya dan untuk terlibat di dalam komunikasi 
yang demokratis (Habermas, 1984, 1987, 1989). Hanya dengan 
demikian, perubahan yang digerakkan oleh masyarakat sipil, atau 
civic-driven change pada sektor media di Indonesia (Berkhout et al., 
2011) menjadi mungkin.
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G. Tentang Hak 
Warga Bermedia
Demokrasi berawal dari warga. Sebuah masyarakat demokratis 
sejati bergantung pada khalayak sadar informasi yang membuat 
pilihan-pilihan politis. Maka, informasi dan komunikasi merupakan 
hal integral bagi demokrasi. Lagipula, demokratisasi komunikasi 
merupakan prasyarat demokrasi.

Namun, menyadari bahwa mendapati media independen yang se-
cara penuh bebas dari kepentingan kelompok, ekonomi, maupun 
politik adalah hampir mustahil, maka sesungguhnya hak warga ter-
hadap informasi – dan juga kebebasan berekspresi – dalam kondisi 
terancam. Kelompok minoritas dan rentan bahkan semakin sulit 
untuk menyalurkan suara mereka di ranah publik. Kondisi ini terjadi 
karena mereka memiliki daya tawar sangat terbatas dalam media. 
Dengan lain perkataan, situasi ini juga menunjukkan bahwa kepent-
ingan “suara-suara dari bawah” ini (Habermas, 1989) tidak terwakil-
kan; dan sebagai akibatnya, kelompok warga tertentu tidak mampu 
berpartisipasi secara penuh dalam kanal-kanal aktif untuk ambil 
peran dalam proses penting pembuatan keputusan.

Isu-isu mengenai hak warga terhadap media, terutama partisipasi 
warga dalam pembuatan kebijakan atau dalam pembuatan-berita 
itu sendiri, telah lama didiskusikan baik di tingkat lokal maupun glo-
bal. Hal ini terjadi karena warga di seluruh dunia lambat laun mulai 
menyadari gagasan bahwa mereka memiliki hak/bagian di media, 
walaupun mereka tidak selalu diakui sebagai pemangku kepentin-
gan oleh pihak pemegang kekuasaan, baik oleh pemerintah mau-
pun organisasi media. Kesadaran baru ini didasarkan pada pemaha-
man bahwa, dalam dunia sekarang ini, peran media massa semakin 
lama semakin besar. Media bahkan mulai memainkan peran yang 
dahulu dilakukan oleh keluarga, komunitas, agama, dan pendidikan 
formal: tidak hanya menyebarkan informasi dan pengetahuan, 
melainkan juga membentuk nilai-nilai dan norma-norma, menen-
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tukan sikap dan perilaku, serta mempengaruhi proses-proses men-
dasar kehidupan. Semakin banyak orang di penjuru dunia akhirnya 
sampai pada kesimpulan bahwa sangat penting bagi publik untuk 
bersikap awas dan kritis terhadap media—tidak hanya dalam pro-
gram atau konten saja, namun juga terhadap berbagai faktor pe-
nentu kebijakan, seperti struktur kelembagaan, pembiayaan, dan 
regulasi (Joseph, 2005).

Gagasan hak warga selalu dapat disetujui oleh semua pemangku 
kepentingan terkait di bidang media. Gagasan ini serupa dengan 
gagasan partisipasi warga. Partisipasi dari pihak yang diatur dalam 
pemerintahan adalah, dalam teori, tonggak demokrasi – sebuah ga-
gasan yang dipuja dan banyak didukung oleh hampir semua orang 
(Arnstein, 1969). Hak warga terhadap informasi, di sisi lain, hanyalah 
salah satu aspek dari semua isu hak warga atas media yang harus 
dipenuhi (Joseph, 2005). Media memiliki tugas untuk melindungi 
dan memungkinkan warga menjalankan hak mereka dengan terus 
menerus mempertahankan karakter publiknya dan menyediakan 
ruang untuk keterlibatan sipil.

Dalam kajian ini, kami merujuk “hak” sebagai nilai-nilai yang tercan-
tum di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.6 Kebanyakan aktivis 
media kerapkali menggunakan Pasal 19 dari DUHAM7 untuk mem-
bela hak media (dalam hal ini, lembaga pers dan/atau jurnalis) tetapi 
acapkali yang lebih dibutuhkan adalah perlindungan terhadap 
warga yang memiliki area kecil dan terbatas dalam kebebasan ber-
media. Maka, kami memperluas argumen ini dengan menegaskan 
bahwa hak warga bermedia tidak hanya mengenai hak media per se 

6 Lihat http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml. 
7 Pasal 19 Deklarasi Hak Azasi Manusia menyatakan “setiap orang memiliki 
hak atas kebebasan  beropini dan berekspresi; hak ini meliputi hak untuk 
memegang opini tanpa campur tangan dan hak untuk mencari, menerima 
dan mendapatkan informasi serta gagasan melalui media apapun tanpa me-
mandang batas.
8 Ketiga dimensi ini secara luas dipakai dalam proyek kolaborasi riset antara 
CIPG, HIVOS, University of Manchester, dan Ford Foundation “Engaging Me-
dia, Empowering Society: Assessing media policy and governance in Indoen-
sia through the lens of citizens’ rights” (2011-2013).
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tetapi juga termasuk akses – sesuatu yang mendefinisikan kewar-
gaan (yang sangat berbeda dengan hal konsumen/consumership) 
dalam lansekap media. Kami memfokuskan perhatian gagasan “hak 
warga” dalam tiga area berikut ini8:

Pertama: Akses warga terhadap informasi. Akses terhadap 
informasi akan memungkinkan kelompok paling rentan untuk ter-
libat dalam pembangunan manusia dengan potensi untuk men-
gubah kehidupan mereka. Ada dua aspek mengenai hak di sini: (1) 
akses terhadap informasi terpercaya, dan (2) kemampuan untuk 
menghasilkan informasi. Tanpa informasi spesifik mengenai; mis-
alnya, hak kesehatan, perumahan, dan pekerjaan, warga tidak akan 
mampu menerima hak-hak itu. Hal ini juga dapat dianggap sebagai 
sebuah cara untuk memberdayakan warga –tidak hanya untuk 
warga/kelompok rentan dan terpinggirkan– karena informasi ter-
percaya dapat membantu warga untuk membuat keputusan yang 
benar dalam kehidupan mereka sendiri atau terlibat dalam proses 
pembuatan keputusan dalam perkara yang berhubungan dengan 
kewargaan. Demikian juga, hak warga untuk menghasilkan infor-
masi seharusnya dilindungi untuk memberdayakan mereka dalam 
penciptaan konten yang dapat dibagikan di antara warga demi 
pemberdayaan mereka sendiri. Sering, konten yang dihasilkan dari 
bawah ke atas (bottom-up) oleh pengguna mengarah kepada pen-
ciptaan informasi terpercaya dengan karakteristik bottom-up pula. 
Bagaimanapun, hal ini tetap membutuhkan akses lain, yakni akses 
warga terhadap infrastruktur yang memungkinkan kreasi konten.

Kedua: hak warga terhadap infrastruktur media. Akses 
terhadap media bagi warga mengasumsikan dan mensyaratkan 
ketersediaan dan akses akan infrastruktur yang setara. Dalam ka-
sus Indonesia, kebanyakan media dan infrastruktur telekomunikasi 
tidak terdistribusi secara merata. Sementara radio telah menjang-
kau hampir seluruh negeri, disusul oleh televisi (sebagian besar oleh 
yang dikelola negara) kualitas infrastruktur media – pada khususnya 
dan termasuk di antaranya layanan kabel berkecepatan tinggi yang 
memungkinkan media berbasis Internet – masih  terkonsentrasi 
di Jawa dan Bali serta bagian barat Indonesia. Dengan kemajuan 
konten berbasis pengguna dalam media berbasis Internet, kondisi 
ini menghambat kapasitas warga untuk menghasilkan dan menye-
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barkan konten mereka (Nugroho, 2011).

Ketiga: Akses warga untuk mempengaruhi kerangka 
pengaturan. Kebijakan publik, dan kerangka pengaturan secara 
umum,  harus dibuat dalam konsultasi dengan warga. Bagaimana-
pun, warga yang buta informasi dan tidak terberdayakan tidak da-
pat berpartisipasi dalam proses yang penting ini – yang merupakan 
persoalan di Indonesia. Karena itu, merupakan suatu keharusan 
untuk memberdayakan warga demi memastikan partisipasi mereka 
dalam proses pembuatan keputusan, khususnya yang berkaitan 
dengan hak-hak mereka – dalam hal ini hak-hak yang berkaitan den-
gan media.

Pemenuhan hak-hak di atas sangat penting dalam sebuah masyar-
akat modern di mana ciri kehidupannya didominasi oleh peng-
gunaan berbagai media. Pemenuhan hak-hak ini vital bagi pem-
berdayaan individu-individu dan komunitas-komunitas tertentu 
sehingga mereka mampu mengambil peran yang lebih besar di 
masyarakat. Melalui penciptaan, penyebaran, dan berbagi infor-
masi; setiap individu, komunitas, atau masyarakat dapat berkem-
bang dan memberdayakan diri sendiri. Untuk meraih kesempatan 
ini dibutuhkan keterbukaan dan kemampuan untuk merangkul dan 
merefleksikan sejumlah perspektif dan realitas berbeda, namun 
pada saat yang bersamaan juga menghadirkan sebuah kesempatan 
pembelajaran yang besar bagi kita semua (Samassekou, 2006).

Pemenuhan hak warga terhadap media juga memperkuat inti hak 
asasi manusia, di mana martabat, integritas, dan kerapuhan masing-
masing individu dihargai dan dipertimbangkan. Maka, seiring den-
gan pemenuhan hak media, perayaan terhadap eksistensi orang lain 
dan terhadap hak mereka juga dalam proses penciptaan: hak atas 
standar hidup layak dan menjalani kehidupan yang bebas tanpa ke-
laparan, kekerasan atau penderitaan serta hak untuk berpartisipasi 
dalam masyarakat, menyuarakan pendapat dan bebas dari campur 
tangan atau pembatasan sewenang-wenang oleh negara dan/oleh 
pihak-pihak tertentu. Dalam konteks Indonesia, di mana terkadang 
pada taraf tertentu terjadi pengabaian isu hak asasi manusia, men-
dorong hak warga bermedia adalah sebuah pintu untuk mening-
katkan penegakan berbagai hak ekonomi dan politik lainnya. Maka, 



Centre for Innovation Policy and Governance

Media dan Demokrasi
36

jika kita menganggap akses terhadap media adalah prasyarat pent-
ing untuk partisipasi demokratis dan pembangunan – dan untuk 
menjalankan kebebasan berekspresi – adalah layak untuk menun-
tut kewajiban positif negara untuk menjamin akses warga terhadap 
informasi di dalam media (Jørgensen, 2006). Pengabaian hak warga 
bermedia akan membawa dampak buruk, tidak hanya untuk proses 
demokratisasi, namun juga bagi kehidupan para warga.
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H. Penutup:
Melindungi hak bermedia,
melindungi keberadaban

Media hadir untuk menciptakan atau menemukan kemungkinan-
kemungkinan akan kehidupan bersama. Sebagai elemen kunci 
dalam perkembangan masyarakat, media dituntut untuk menye-
diakan ruang di mana publik dapat berinteraksi secara bebas dan 
dapat terlibat dalam keprihatinan publik: ranah publik (Habermas, 
1987, Habermas, 1984). Dalam konteks demokrasi muda seperti In-
donesia, jelaslah bahwa media memegang peran pokok, yaitu se-
bagai “Pilar Keempat” (Carlyle, 1840, Schultz, 1998: 49).

Media menerima mandat untuk menjamin bahwa praktik mereka 
akan mengikuti yang diidealkan. Namun, perkembangan industri 
media yang sangat disetir oleh logika pasar, dalam taraf tertentu 
telah berandil dalam perubahan karakter ranah publik, yang kini 
menjadi lebih pragmatis. Absensi kebijakan media yang seharusnya 
mengatur industri media membuat situasi ini semakin bertambah 
suram. Meskipun persoalan ini telah disinggung, kami mendapati 
bahwa media, melalui program yang ditawarkan, telah menjadi 
kurang memberadabkan dan berpotensi mencipatakan konsekuen-
si serius bagi hak warga akan infrastruktur dan konten media, serta 
dalam partisipasi terkait pembuatan keputusan.

Dalam hal ini, benang merah antara media dan kewarganegaan pun 
mengemuka. Seorang sosiolog terkenal, T.H. Marshall pernah men-
definisikan perihal kewarganegaraan, demikian:

Sebuah status, yang diperoleh seseorang yang merupakan anggota 
penuh sebuah komunitas. Kewarganegaraan memiliki tiga kompo-
nen: sipil, politik, dan sosial. Hak sipil diperlukan untuk kebebasan in-
dividu dan dilembagakan di ruang-ruang pengadilan. Kewarganega-
raan politis menjamin hak untuk berpartisipasi dalam menjalankan 
kekuasaan politis dalam komunitas, baik dengan ikut memilih dalam 
pemilu atau aktif secara politis untuk dipilih. Kewarganegaraan sosial 
adalah hak untuk berpartisipasi dalam sebuah standar kehidupan 
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yang layak; hak ini diwujudkan dalam sistem kesejahteraan dan pen-
didikan masyarakat modern (Marshall. 1994: 54)

Definisi Marshall mengesankan bahwa seorang individu menyan-
dang status warga hanya jika dia diberi kesempatan untuk berpar-
tisipasi dalam proses demokratik 
komunitas/masyarakat. Berdasar-
kan gagasan itu, mengesamp-
ingkan hak media dari seorang 
individu atau kelompok dapat 
dikategorikan sebagai tindakan 
pencurian sebuah elemen kewar-
ganegaraan seseorang. Di dalam 
masyarakat yang beradab, pemen-
uhan hak bermedia sangat diperlu-
kan untuk melindungi masyarakat 
itu sendiri; karena akses informasi 
(di mana salah satu dari kanal-kanal 
utamanya adalah media) merupa-
kan hal pokok untuk penentuan 
diri, demi partisipasi sosial dan 
politik, dan demi pembangunan (Samassekou, 2006). Itu sebabnya 
kita dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia, demokrasi, dan 
pembangunan terkait satu sama lain. Sebaliknya, penegasian hak-
hak tersebut akan menjerumuskan kita pada pendangkalan dan 
penistaan warga. Mengamini ide bahwa hak bermedia masyarakat 
sipil merupakan aset penting dalam demokrasi dan pemberadaban 
(Joseph, 2005); perlindungan/penjaminan hak warga terhadap me-
dia merupakan sebuah cara untuk melindungi keberadaban (civility) 
itu sendiri. Biarpun demikian, keseluruhan gagasan ini tengah ter-
ancam karena industri media cenderung menempatkan penonton 
melulu sebagai konsumen, alih-alih warga dengan hak mereka.

Karena kewarganegaraan juga dipandang sebagai sebuah bagian 
yang mendasar dari demokrasi, mencuri hak bermedia seseorang 
sama artinya dengan mencabut demokrasi itu sendiri. Demokrasi 
sejati menuntut sebuah sistem yang menyediakan interaksi berke-
lanjutan dengan semua orang, aksesibilitas pada semua level, etos 
publik yang memberi tempat untuk saling berbagi pendapat, dan 
partisipasi penuh untuk mencapai konsensus dalam tujuan sosial-
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budaya, ekonomi, dan politik. Hak bermedia, dalam konteks ini, 
memungkinkan terjadinya mimpi-mimpi tersebut. 

Belakangan ini tampaknya media cenderung memprioritaskan 
kepentingan mayoritas atas dasar logika pasar. Sebagai akibatnya, 
pemenuhan hak publik pada umumnya dan terutama isu-isu men-
yangkut kelompok rentan dan minoritas menjadi terhalang. Hal ini 
memunculkan keprihatinan mendalam karena gagasan partisipasi 
utuh dari publik sebagai penjaga masyarakat demokratik tidak da-
pat dialami. Alih-alih menyediakan keragaman pandangan akan 
dinamika publik, media cenderung menampilkan “budaya” tunggal 
yang dominan, yakni budaya yang dikendalikan oleh tirani mayori-
tas. Demikian, dalam konteks Indonesia, jika kelak ada sebuah peri-
ode di mana wajah dan impian keberagaman mulai pudar, entah 
di layar televisi, surat kabar, maupun di media lain; maka sesung-
guhnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun telah mengarah pada 
kepunahan. Sebab, tanpa pemenuhan hak setiap warga – atau ke-
mampuan untuk mengambil peran dalam proses demokrasi, ide-
ologi kebangsaan tidak lagi bermakna. 
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