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Apa Itu Ekonomi 
Politik Media 

Massa?
Oleh: Vika Antiyawati

Media massa merupakan institusi sosial yang 
menyediakan informasi, pendidikan dan hiburan 
bagi masyarakat. Dewasa ini peran media tidak 

hanya itu, tetapi juga sebagai lahan bisnis dan sarana untuk 
kepentingan politik bagi pemiliknya. Kita bisa melihat dengan 
adanya kepemilikan media massa yang mempunyai industri 
media tidak hanya satu.

Seperti di Indonesia kepemilikan media massa, seperti Bakrie 
Group (Tv One, Antv) dan media online vivanews.com. Lalu MNC 
Group (RCTI, MNC TV, Global TV) dan media online-nya seperti 
okezone.com serta media cetaknya Seputar Indonesia. Selanjutnya, 
Surya Citra Media (SCTV, Indosiar) dan Trans Corps (Trans TV, 
Trans7). Serta Metro TV dan media cetaknya Media Indonesia. 
Jawa Pos Group yang memiliki media cetak Jawa Pos dan media 
elektronik JTV.
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Sebelum melangkah jauh ke teori dan fenomena ekonomi 
politik media massa, alangkah baiknya kita pahami dulu 
pengertian ekonomi politik media massa. Baik perkata maupun 
secara keseluruhan.

Pengertian Ekonomi
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ekonomi 

adalah pengetahuan dan penelitian mengenai asas-asas 
penghasilan, produksi, distribusi, pemakaian kekayaan dan 
penghematan.

Sedangakan beberapa pakar telah menyebutkan berbagai 
pengertian dari ekonomi. Namun, dalam buku ini penulis 
mengambil beberapa pengertian yang relevan dengan pokok 
bahasan kami. Berikut beberapa pengertian dari ekonomi:

 Menurut A. L. Meyers 
“De economie is de wetenscaph die zich bezig houndt met 

de menselije behoeften en hun bevrediging.” Ekonomi adalah 
ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan 
pemenuhannya.

 Menurut J. S. Mill
“The science of the production and distribution of wealth”. 

Ekonomi adalah ilmu pengetahuan produksi dan distribusi 
kekayaan.

 Menurut Marshall
“Economics as a study that examines that part of individual 

and social activity which is most closely connected with the 
attainment and with the use of material requisites of well being.” 
Ekonomi sebagai sebuah pelajaran yang menguji bagian dari 
individu dan aktivitas sosial yang paling dekat hubungannya 
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dengan memperoleh dan menggunakan keperluan materi dalam 
keadaan baik.

 Sehingga, dari beberapa pendapat para tokoh di atas, 
penulis menyimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya 
dengan bagaimana dia memenuhi kebutuhannya (produksi dan 
distribusi) sehingga meciptakan keadaan yang diinginkan. 

Pengertian Politik
Dalam KBBI, politik adalah segala urusan dan tindakan 

kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya mengenai suatu negara 
atau organisasi. Sedangkan menurut beberapa tokoh dan pakar 
politik mendifinisikan politik adalah :
a. Menurut Rober A. Dahl

Politik adalah pola-pola menetap dari relasi manusiawi yang 
berkepentingan dengan masalah kekuasaan, hukum (pemerintah, 
kaidah, adat) dan kekuasaan.

b. Menurut Gerhard Lehmbruchm 
Politik adalah perbuatan kemasyarakatan yang terarah 

secara intensional kepada usaha mempengaruhi tingkah laku 
orang lain, dan bisa bertujuan mengadakan peraturan secara 
mengikat terhadap konflik-konflik mengenai nilai-nilai materiil.

c. Menurut Karl Marx 
Politik merupakan suatu sistem kekuasaan yang di dalamnya 

terdapat suatu sistem kekuasaan yang absolut atau mutlak 
(kediktatoran).

Dari beberapa pendapat tokoh tersebut, penulis mengambil 
garis besarnya, bahwa politik adalah usaha bagaimana 
memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan.


