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Abstract 

In  Indonesia, the community has become familiar with mass media, particularly since the 
Reform Era in1998. Each family has at least one television set and a cellular phone that they 
bring with them. The television programs have led the community to become a silent majority 
and this condition has unintentionally driven them to be more consumptive and new 
individuals.The globalization era has become the ‘container’ of various ideologies, such as neo-
liberalism and global capitalism which has confidently penetrated the community and this 
capitalism will not certainly have power without mass media support.  Mass media, like 
television, unquestionably influences the present consumptive community through the creation 
of virtual reality, images making them unnecessarily addicted. Social reality is created through 
the numerous types of manipulation aiming at the formation of consumer society. Individuals 
are given freedom by the state to create their own future through the product advertisements in 
mass media to fulfill their own taste, joy, over-whelming prestige. The society is intentionally 
forced to need and they are even designed to be those who always require products and then 
purchase these products. We have witnessed these phenomena in big cities in Indonesia, like  
Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Medan and others which have become the shopping arenas during 
holidays. This fact creates new individualism.  

Keywords: Mass Media, consumer society, new individualism.  
 
 
 

A.  Latar Belakang 

Dewasa ini masyarakat di Indonesia telah akrab dengan media massa. Fenomena 
ini mulai tampak sejak era pasca Orde Baru sekitar tahun 1998 ketika terjadi reformasi. 
Masyarakat merasakan perbedaan dalam diri mereka di mana semula pada era Orde 
Baru kebebasan media sangat terbatas, sangat tidak leluasa, namun kini menjadi begitu 
terbuka dan amat bebas.  

Masyarakatpun mengalami banyak perubahan dalam cara hidup mereka. Kita 
menyaksikan, setiap keluarga minimal memiliki 1 (satu) televisi di rumah masing- 
masing. Setiap orang kemana- mana membawa mobile- phone bahkan berlomba- lomba 
membeli jenis- jenis merk handphone yang semakin lama semakin canggih kemampuan 
penggunaannya dan semakin anekaragam tampilannya.  
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Gambar 1. Koteka dan telepon genggam 

 

Televisi merupakan media yang paling akrab dengan masyarakat dimanapun dia 
berada termasuk di Indonesia. Televisi setiap harinya menayangkan berbagai iklan 
komoditi yang tanpa terasa dia merayu, memaksa para pemirsa  untuk menyimaknya 
tanpa bisa merefleksi semua tawaran- tawaran yang diiklankannya. Masyarakat 
termanipulasi dan hanya menjadi The silent majority tanpa bisa menolak tawaran- 
tawaran “menarik” tersebut.  

Maka tanpa disadari masyarakat telah menjadi semakin konsumenistik, 
hedonistik dan berubah menjadi individu- individu baru. Bagi masyarakat yang 
konsumenistik, media massa menjadi begitu penting. Globalisasi terjadi karena 
kekuasaan media terutama dalam tayangan- tayangan iklannya. Media massa canggih 
dapat menciptakan berbagai macam realitas virtual yang sangat memukau sehingga 
masyarakat seakan akan melihat realitas sesungguhnya.  

Melalui iklan demi iklan yang disodorkan oleh berbagai media massa tersebut 
(terutama televisi), semua produk yang ditawarkan oleh produsen dijadikan pemenuhan 
diri bagi masyarakat. Masyarakat melahap hampir semua tawaran- tawaran tanpa 
berpikir panjang. Itu sebabnya kita dapat menyaksikan fenomena- fenomena massal 
dimusim liburan tiba, di mana di Indonesia terutama kota- kota besar di pulau Jawa 
seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, juga dipulau- pulau lain Sumatera misalnya seperti 
kota Medan dan kota lain- lainnya menjadi lautan belanja. Semboyannya “Kita wajib 
belanja”, hidup adalah belanja.  

B.  Media Massa Global dan Pengaruhnya  

Media massa global berbeda dengan media massa awal (sebelum tahun 70- an). 
Fungsi media di zaman klasik adalah alat penyampai pesan, penyampai berbagai 
informasi yang dikirim dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi menjadi lancar 
karena ada media elektronik seperti telepon, telegram, televisi, radio dan lain 
sebagainya.  
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Namun dewasa ini media sudah bukan alat penyampai orang per orang lagi, 
melainkan massa yaitu Mass Communication (komunikasi massa). Komunikasi massa 
juga mengenal elemen dasar seperti pengirim (Komunikator), pesan (Isi Pernyataan), 
media dan penerima (Komunikan). Sebagai efek, terjadilah hubungan para pelaku di 
mana satu sama lain baik pribadi dengan pribadi maupun pribadi dengan masayarakat 
atau sebaliknya, itulah komunikasi.  

Jadi, media massa merupakan sejumlah sarana komunikasi yang dipakai untuk 
menyampaikan informasi kepada khalayak (SMK, halm.11). Media komunikasi 
sekarang adalah media komunikasi global di mana media secara massal sudah dapat 
menayangkan berbagai realitas virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sebuah media 
massa dapat menayangkan secara langsung secara simultan peristiwa- peristiwa dunia 
seperti upacara Royal Wedding Pangeran William di Inggris, pernikahan sakral putri Sri 
Sultan Hamengkubuwono X di Jogjakarta yang ditonton oleh masyarakat dunia, 
tontonan sepak bola dunia Liga Champions UEFA, atau Perang Teluk antara Irak 
dengan Amerika. Setiap media massa memiliki kapasitas untuk dapat melipatgandakan 
pesan- pesan komunikasi dalam jumlah yang amat besar serta menyebarluaskannya 
dalam waktu yang relatif cepat kepada sejumlah audiences bahkan simultan.  

Masyarakat di era New Communication melakukan pemenuhan dirinya melalui 
iklan- iklan yang ditawarkan oleh berbagai media massa. Dalam hal ini Marshall 
McLuhan berpendapat bahwa media adalah the extension of man, media adalah 
perluasan manusia baik secara fisik maupun psikis. Realitas sosial ini yang sering 
diidentifikasikan  oleh Jean Baudrillard sebagai masyarakat konsumenistik penganut 
konsumenisme. Orang yang dalam hidupnya hanya mementingkan tindakan konsumsi, 
hidup tidak lain adalah konsumsi. Media massa di era global ini tidak lagi menawarkan 
barang- barang komoditi maupun nonkomoditi (seperti propaganda- propaganda partai) 
berdasarkan nilai guna, melainkan hanya nilai tukar saja. Media massa di era globalisasi 
cenderung dijadikan alat penyampai manipulasi kebutuhan pihak produsen kepada 
masyarakat seluas- luasnya. 

Dalam hal ini ditunjukkan adanya hubungan yang erat antara eksistensi manusia 
dengan media di dalam perkembangan budaya. Media massa memiliki kelenturan diri 
dalam pemanipulasiannya melalui kontekstualisasi budaya yang dianut masyarakatnya. 
Dengan demikian masyarakat akan lebih mudah diajak untuk merasa butuh akan  semua  
tawaran- tawaran yang disodorkan oleh media massa kepadanya. Kita tahu media massa 
berada dimana- mana di sekitar kita. Berbagai informasi membanjiri diri kita setiap hari, 
berita- berita dari koran, majalah, buku, radio, handphone, CD, film, televisi dan lain- 
lain. Bukan tidak mungkin kita ini merupakan korban pembombardiran berita- berita 
dari media massa yang seringkali memuat berbagai informasi yang hiperrealitas 
(realitasnya sendiri tidak ada). Istilah hiperrealitas ini dikemukakan oleh seorang 
pemikir Prancis Jean Baudrillard, khususnya dipakai dalam ranah komunikasi 
menyangkut media massa di era globalisasi. Menurut Baudrillard, perlu kita waspadai 
bahwa pesan- pesan yang disampaikan media massa tidak layak dianggap netral karena 
seringkali rekayasa bisa terjadi atas dasar kecanggihan media saat ini. Karena suatu 
pesan biasanya mengandung pesan- pesan lain yang tersembunyi sehingga komunikator 
perlu memoles sedemikian rupa agar isi pernyataan dapat diterima dengan baik oleh 
komunikan (walaupun ada kecenderungan provokatif didalamnya). 
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Gambar 2. Salah satu demo- massa di Jakarta 

(diambil dari kiriman foto facebook gema 77- 78) 

 

Dengan mudahnya media massa membelokkan suatu fakta ataupun berita sesuai 
keinginan kepentingan dibaliknya. Anthony Giddens dalam bukunya Sociology 
mengungkapkan informasi bahwa beberapa corporate media massa berkaliber 
internasional tidak hanya menjual dan mengiklankan barang- barang komoditi tetapi 
mereka juga mampu mempengaruhi bahkan membentuk opini masyarakat secara luas 
sesuai tujuan mereka. Contoh kongkrit adalah Perang Teluk, di mana sebenarnya Perang 
Teluk bukanlah perang fisik melainkan adalah perang media antara CNN versus Al- 
jaziera. Selain itu juga contoh kongkrit yang sehari- hari kita saksikan melalui media 
televisi di Indonesia seperti saluran Metro TV, TV One, RCTI, SCTV, Global TV, 
Trans TV dan banyak lainnya lagi. Kita menyaksikan perang media antara mereka di 
mana mereka saling berlomba mengejar rating masing- masing dengan berita- berita 
bombastis, sering provokatif. Kalau di era Orde Baru kita masih bisa menyaksikan 
negara menyebarkan informasi sepenuhnya melalui pemerintah (karena media dikuasai 
oleh penguasa) dan penguasa masih bisa menutup- nutupi informasi yang dianggap 
merugikan pihaknya, namun sekarang pola seperti itu sudah tidak bisa dilaksanakan. 
Pengontrolan seperti apapun yang dilakukanoleh pihak- pihak tertentu yang 
berwewenang, informasi akan tetap sampai di tangan individu yang mempunyai akses 
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terhadapnya. Memang sudah waktunya Indonesia membuka diri terhadap informasi 
global. Barang siapa mampu menguasai media massa, dialah yang memegang 
kekuasaan. Maka media adalah kekuasaan. Juga menurut Marshall McLuhan, media 
bukan lagi alat penyampai pesan karena media sudah menjadi pesan itu sendiri. 

Penyebaran informasi oleh media massa membuat pola hubungan antar 
masyarakat menjadi berubah. Mereka yang semula tidak saling mengenal, setelah 
nonton bareng pertandingan Liga Champions sebagai puncak tangga pertandingan sepak 
bola Eropa, maka mereka menjadi akrab. Ada pula yang sebaliknya gara- gara tidak 
sependapat setelah menonton sebuah tayangan di televisi, akhirnya mereka bermusuhan. 
Memang, media massa dapat dilihat dari arah dua sisi. Howard Rheingold dan Jean 
Baudrillard sama- sama melihat simulasi sebagai proses penciptaan realitas virtual. 
Namun Baudrillard memandang secara pesimis terhadap media massa. Dia menganggap 
media massa sebagai sesuatu yang negatif, contohnya hiperrealitas dalam media massa. 
Sementara di sisi lain Rheingold kabalikannya. Dia menggambarkan realitas virtual 
secara optimis, salah satu contohnya adalah video game yang merupakan ladang 
terbesar penggunaan realitas virtual (SMK, halm. 97).  

Namun pro ataupun kontra terhadap media massa yang mampu mencitrakan 
berbagai brand dengan apik dan membuat masyarakat menjadi membutuhkannya, itulah 
realitas sosial kita saat ini. Media massa telah menciptakan kelompok masyarakat baru, 
media massa mampu melahirkan individu- individu yang berbeda. Apalagi kita ketahui 
bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang mudah 
dimanipulasi kebutuhannya. Dengan setiap hari menonton televisi, membuka internet, 
membaca koran, melihat terus menerus tawaran demi tawaran yang disodorkan oleh 
media, maka akhirnya terlena bujuk rayuannya.  

C.  Masyarakat Konsumen dan Individualisme Baru  

Sebenarnya, masyarakat konsumen tidak lain adalah masyarakat yang diciptakan 
oleh kapitalisme gaya baru atau kapitalisme global. Masyarakat seperti itu adalah 
masyarakat yang eksistensinya hanya dilihat melalui komoditi yang dikonsumsinya. 
Dalam hal ini seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, peran media massa dengan 
bentuk- bentuk advertising- nya menjadi amat penting. Kapitalisme global dan media 
massa merupakan simbiose mutualistik, saling mengadakan dan saling butuh satu sama 
lain.  

Gaya hidup masyarakat konsumenisme yang diperkenalkan kepada mereka 
melalui media massa telah memaksa mereka menyesuaikan diri dengan trend yang 
sedang berlangsung di dalam masyarakat (Jean Baudrillard, halm. 100). Ternyata media 
massa dan teknologi informasi sangat mendukung hilangnya identitas dan kekhasan 
budaya- budaya lokal. Di dalam dunia global ini, setiap hari kita didatangi oleh 
bermacam- macam informasi dan imaji. Atas bantuan teknologi canggih dan sistem 
yang selalu dikembangkan, maka tayangan- tayangan seperti infotainment dan yang 
sejenisnya itu tidak saja menjadi acuan publik secara tidak langsung. Tayangan- 
tayangan itu justru sudah masuk secara langsung keruang- ruang privat secara pribadi 
(Benjamin R. Barber, halm. 101). Banyak remaja di Indonesia meniru dan mengacu 
cara- cara hidup para selebritis yang mereka tonton di televisi. Mereka sering 
melontarkan semboyan yang bernada hedonistik (sempit) “Kecil dimanja, besar foya- 
foya, tua kaya- raya, mati masuk sorga”.  
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Paul du Gay mengungkapkan fakta bahwa kebanyakan konsumen dimanapun 
melakukan kegiatan konsumsinya terutama demi penentuan identitas diri mereka. 
Mereka mengejar trend yang sedang berlangsung. Status diri hanya ditemukan dengan 
banyaknya mengonsumsi produk- produk yang citra luarnya dianggap bisa mengangkat 
derajat identitas dirinya. Harga mahal, ber- merk terkenal, eksklusif dan unik 
merupakan standard suatu komoditi yang patut dibeli (Paul du Gay, halm. 71- 77). 
Selain itu memang masih ada hal lain yang mempengaruhi kegiatan mengonsumsi bagi 
masyarakat seperti faktor- faktor: harga murah, kampanye “ramah lingkungan” dan lain- 
lain. Namun faktor penentuan identitas diri tetap saja merupakan hal yang paling 
mempengaruhi kegiatan konsumsi masyarakat kita dewasa ini dimanapun kita berada.  

Masyarakat konsumtif sebenarnya adalah masyarakat yang telah dikendalikan 
oleh teknik pemasaran yang canggih serta  menguasai seluruh kesadaran masyarakat itu 
sendiri. Dalam hal ini masyarakat konsumen harus melihat tujuan dan totalitas hidupnya 
semata- mata dalam kerangka logika konsumsi. Bahkan bukan dirinya saja melainkan 
orang lainpun dinilai dan diakui dengan standar dan status sosial yang dianutnya. 
Namun keberhasilan suatu teknik pemasaran tergantung pada keberhasilannya dalam 
meyakinkan konsumen agar mencari makna hidup mereka melalui diferensiasi. 
Masyarakat konsumen melihat identitas dirinya melalui kebebasannya memproyeksikan 
keinginan pada barang- barang industri yang disodorkan oleh iklan- iklan yang 
ditayangkan media massa. Maka, di sini relasi bukan lagi terjadi antar manusia, 
melainkan antar manusia dan barang- barang konsumsi melalui bantuan media massa 
global. Ini jelas- jelas merupakan pemenuhan kebutuhan kaum kapitalis. Karl Marx 
pernah meramalkan bahwa cepat ataupun lambat kapitalisme akan runtuh. Namun 
rupanya kapitalisme semacam musang yang berbulu ayam, dengan bantuan media 
massa canggih serta mampu membaca keinginan masyarakat secara kontekstual kini 
kapitalisme bahkan berlanjut. Maka perlu kajian lanjut tentang perbedaan kapitalisme 
klasik dengan kapitalisme lanjut atau kapitalisme global ini. 

Menurut Jean Baudrillard, masyarakat konsumen tidak lagi terikat pada adat 
istiadat yang dianutnya. Mereka telah hidup dalam kebudayaan baru yaitu suatu 
kebudayaan yang menilai eksistensi diri mereka dari segi banyaknya tanda yang mereka 
konsumsi (Jean Baudrillard, halm. 200). Analisis provokatif Baudrillard ini melihat 
fenomena terbentuknya masyarakat konsumen dalam kerangka kapitalisme global dan 
media massa yang selalu menciptakan dan menyebarkan tanda- tanda. Maka masyarakat 
konsumen adalah masyarakat yang seakan- akan sedang berenang dilautan tanda bahkan 
tenggelam di lautan tanda, karena yang mereka beli adalah tanda- tanda.  

Moralitas hedonispun muncul di dalam cara hidup masyarakat. Dikota- kota 
besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya misalnya, mal- mal tak pernah sepi terutama 
di hari- hari liburan atau akhir pekan. Belanja ataupun window shopping yang penting 
pergi ke mal, karena jika tak pernah ke mal akan dianggap udik alias kampungan. 
Akibatnya masyarakat berubah dan muncul individualisme baru dalam kehidupan 
sehari- hari. Kota Jakarta penuh dengan mal, disatu tempat dapat kita jumpai dua atau 
tiga bahkan empat mal. Sebuah pemandangan yang kontras, di depan sebuah mal 
didekat lampu merah banyak anak jalanan yang mengamen sementara di mal tersebut 
terdapat antrian panjang dari ‘orang- orang berduit’ mengantri menuju kasir dengan troli 
penuh barang yang dibelinya. Seorang anak jalanan dengan membawa alat 
pengamennya (tutup- tutup botol yang disusun disebuah kawat untuk sekadar pengiring 
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nyanyiannya) masuk kesebuah super market di dalam mal. Dia mendatangi kasir dan 
membayar sebuah salak pondoh yang dibelinya, yang penting ke mal!   

 
Gambar 3. Suasana Mal dihari liburan  

 

 
Gambar 4. Sebuah pemandangan disalah satu Mal Jakarta 

 

D.  Penutup 

Media massa adalah kawan kapitalisme global, sedangkan masyarakat 
konsumen sebagai ciptaan kapitalisme global akhirnya melahirkan individualisme baru 
seperti realitas sosial yang kita alami dalam kehidupan dewasa ini. Dalam hal ini jelas 
tampak bahwa revolusi media massa telah mengubah secara signifikan tatanan 
kehidupan manusia dimanapun berada termasuk di Indonesia terutama masyarakat yang 
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berdomisili dikota- kota besar. Secara pesimis Jean Baudrillard meramalkan bahwa 
dunia saat ini sedang menuju kearah kehancuran dirinya sendiri (chatastrophe).  

Pemikiran Jean Baudrillard ini terdapat dalam tataran epistemologis yang 
memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah fenomena hipotetis. Padahal hidup 
ini kongkrit, kenyataannya sebagian masyarakat walau sudah terpikat seperti apapun 
oleh tayangan- tayangan iklan, masih ada yang memiliki kesadaran memilih dengan 
kebebasannya. Memang pemikiran Baudrillard amat cemerlang, namun pemikiran 
tersebut baru dapat dipandang dari sudut pandang umum tidak dari segi orang perorang.  

Maka sebenarnya jika kita memiliki pengetahuan yang memadai, kita masih 
tetap bisa menentukan diri kita sendiri melalui pilihan- pilihan etis yang berdasarkan 
pertimbangan- pertimbangan mana yang baik dan mana yang tidak. Setiap orang 
memiliki cara etis masing- masing sesuai keinginannya tanpa harus merugikan orang 
lain.  

 
Gambar 5. Seorang petani yang sedang mengakses internet 

(diambil dari kiriman foto facebook Assan Atjeh) 
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