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ABSTRAK 

Perempuan dalam lingkaran bisnis media massa, utamanya dalam bisnis 

media televisi mempunyai kekuatan dan daya tarik tersendiri sehingga menjadi 

ladang subur bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Keberadaan 

perempuan dalam media televisi menjadi penting karena perempuan dianggap 

mampu menjadi pemanis dan pelengkap dalam tayangan televisi. Penelitian ini 

menggunakan tipe penelitian kualitatif untuk mengungkap dan menjawab fokus 

penelitian, yaitu posisi perempuan dalam bisnis media televisi swasta lokal serta 

melihat relasi gender yang terjadi didalamnya. Teori yang digunakan adalah Teori 

Relasi Kekuasaan dari Michel Foucault. Informan dalam kajian ini berjumlah enam 

belas, yang bekerja dan terlibat dalam bisnis media televisi swasta lokal di Surabaya. 

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah snowball dan accidental. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam 

dan studi pustaka. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: (1) 

Perempuan dalam bisnis media televisi ditempatkan pada posisi yang tidak 

menguntungkan, sedangkan untuk penampilan perempuan di depan layar 

mengutamakan keindahan dan kecantikan perempuan dengan tujuan untuk menarik 

perhatian penonton; dan (2) Relasi gender yang terjadi dalam bisnis media televisi 

ditemukan adanya stereotip yaitu pandangan tentang perbedaan antara laki-laki dan 
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perempuan, subordinasi yaitu sebuah anggapan yang menganggap bahwa perempuan 

lemah dan menjadi nomor dua setelah laki-laki, marginalisasi yaitu peminggiran 

terhadap perempuan, serta violence atau kekerasan yaitu serangan fisik maupun non 

fisik dari salah satu jenis kelamin. 

 

Kata kunci : perempuan, media televisi, relasi gender. 

 

 

ABSTRACT 

Woman in the media business circle, especially in television business, have 

their own strengths and attractions to become "gold mines" for companies to make a 

profit. The presence of woman in the television media becomes important because 

woman are considered capable of being a sweetener and complement in the television 

show. This study uses qualitative methods to reveal and answer the focus of research: 

the position of woman in the local private television media business and gender 

relationships that occur in it. This study uses the Power Relation theory from Michel 

Foucault. The informants in this study are sixteen people who work and are involved 

in the local private television media business in Surabaya, which is determined 

through snowball and accidental techniques. Data were collected through observation, 

in-depth interview and literature study. The findings of this study are: (1) Woman in 

the television media business are placed in unfavorable positions, while in front of the 

screen, woman are required to further highlight their beauty in order to attract the 

attention of the audience; and (2) Gender relations occurring in the television media 

business are found stereotypes: the notion of differences between man and woman, 

subordination: an assumption that woman are weak and always occupy the second 

position after man, marginalization: woman as marginalized parties, and violence: 

physical or non physical attacks from the opposite sex. 

  

Keywords: woman, television media, gender relations. 
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A. Pendahuluan 

 

Bisnis media televisi di 

Indonesia khususnya di 

Surabaya sejak tahun 2001 

hingga saat ini mengalami 

perkembangan yang pesat, hal 

ini ditandai dengan semakin 

banyaknya stasiun televisi 

swasta yang bermunculan. 

Diawali dengan kemunculan 

stasiun televisi JTV sebagai 

stasiun televisi swasta lokal 

pertama di Surabaya kemudian 

disusul munculnya beberapa 

stasiun televisi swasta lokal 

lainnya. Semua stasiun televisi 

swasta lokal yang ada di 

Surabaya  kemudian bersaing 

untuk mendapatkan posisi di 

masyarakat. Tayangan yang 

disajikan juga semakin 

beragam dan kekinian, tak lain 

hal ini juga dipengaruhi oleh 

keinginan masyarakat untuk 

mendapatkan sajian tayangan 

yang berkualitas dan uptodate. 

Akibat dari persaingan antar 

media televisi, semua berlomba 

lomba dalam menyajikan dan 

membuat program yang dapat 

menarik perhatian masyarakat, 

dalam pengemasan acara 

masing-masing media tentu 

mempunyai cara dan ciri khas 

sendiri. Tetapi, yang tidak 

dapat dipisahkan dalam 

pengemasan acara yaitu adanya 

perempuan yang dijadikan 

daya tarik suata acara atau 

program. Perempuan seringkali 

dimanfaatkan kecantikan dan 
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kemolekan tubuhnya untuk 

mempercantik tampilan suatu 

acara. Perempuan yang 

kemudian dijadikan objek 

untuk dieksploitasi seakan akan 

tidak bisa menolak dan hanya 

bisa menerima atas perlakuan 

pihak-pihak yang mencari 

kepentingan. Dalam hal ini 

perlindungan hak-hak 

perempuan nampak 

dikesampingkan dan 

mengutamakan keuntungan 

yang akan didapatkan oleh 

pihak media. Perempuan 

dijadikan konsumsi khalayak 

dan dipandang sebagai 

makhluk yang lemah, sebagai 

keindahan yang dinikmati oleh 

berbagai khalayak yang 

berbeda-beda, dan dari  latar 

belakang yang berbeda pula.  

Selain itu, peran media 

massa dalam kehidupan sosial 

juga tidak diragukan lagi. 

Walau kerap dipandang secara 

berbeda-beda, namun tidak ada 

yang menyangkal atas 

perannya yang signifikan 

dalam masyarakat modern. 

Tema-tema perempuan 

dalam media antara lain adalah; 

a) Perempuan berada pada 

posisi yang minority dan under 

represented , b) Perempuan 

dan laki-laki ditampilkan 

dengan cara –cara yang 

stereotaip untuk pengekalan 

dan peneguhan terhadap 

padangan-pandangan gender, 

c) Tampilan hubungan antara 

laki-laki dan perempuan lebih 

menekankan pada peranan-

peranan gender tradisional dan 
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ketidakadilan kekuatan antara 

laki-laki dan perempuan 

(Nursalim, 2011). Media massa 

sendiri sudah menjadi bisnis 

akibat masuknya modal atau 

kapital dalam bisnis media 

massa sejak era 1980-an. 

Dalam era bisnis, media massa 

mengalami kemajuan 

tekhnologi yang cukup pesat. 

Media massa saat ini bisa 

dimanfaatkan kapitalis akibat 

masuknya pemodal ke bisnis 

media. Pada dasarnya media 

massa adalah institusi yang 

mengutamakan masalah sosial 

dan politik dalam 

bermasyarakat dan bernegara 

serta mencerdaskan masyarakat 

dengan konten dan informasi 

yang mendidik hingga 

meluruskan berbagai masalah 

kemasyarakatan hingga 

pemerintahan pada media 

massa modern saat ini. Namun, 

dibalik itu semua muncul 

fenomena baru yang merambah 

ke arah kepemilikan modal 

tunggal yang hanya 

berorientasi pada profit atau 

keuntungan saja. 

 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana perusahaan 

menempatkan perempuan 

dalam bisnis media televisi 

swasta lokal Surabaya? 

2. Bagaimana relasi gender 

yang terjadi pada bisnis 

media televisi swasta lokal 

Surabaya? 
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C. Kerangka Teori 

Kajian ini menggunakan 

teori yang dikemukakan oleh 

Michael Foucault mengenai relasi 

kekuasaan atau power relation 

dengan pengetahuan dan 

seksualitas. Menurut Foucault, 

kekuasaan adalah satu dimensi 

dari relasi. Di mana ada relasi, di 

sana ada kekuasaan (Kellner dan 

Steven Best, 2003). Selain itu 

Foucault juga mengemukakan 

teorinya mengenai wacana 

sebagai pengetahuan yang 

terstruktur: aturan, praktik yang 

menghasilkan pernyataan 

bermakna pada satu rentang 

historis tertentu. Oleh karena itu, 

wacana erat hubungannya dengan 

kekuasaan.  

Kekuasaan, menurut 

Foucault, bukan milik siapapun 

kekuasaan ada di mana-mana, 

kekuasaan merupakan strategi. 

Kekuasaan adalah praktik yang 

terjadi dalam suatu ruang lingkup 

tertentu ada banyak posisi yang 

secara strategis berkaitan satu 

dengan yang lain dan senantiasa 

mengalami pergeseran. 

Kekuasaan menentukan susunan, 

aturan, dan hubungan dari dalam. 

Kekuasaan bertautan dengan 

pengetahuan yang berasal dari 

relasi-relasi kekuasaan yang 

menandai subjek. Karena 

Foucault menautkan kekuasaan 

dengan pengetahuan sehingga 

kekuasaan memproduksi 

pengetahuan dan pengetahuan 

menyediakan kekuasaan, ia 

mengatakan bahwa kekuasaan 

tidak selalu bekerja melalui 

penindasan dan represi, melainkan 

juga normalisasi dan regulasi. 

Terjadi korelasi yaitu 

pengetahuan mengandung kuasa 

seperti juga kuasa mengandung 

pengetahuan. Penjelasan ilmiah 

yang satu berusaha menguasai 

dengan menyingkirkan penjelasan 

ilmu yang lain. Selain itu, ilmu 

pengetahuan yang terwujud dalam 

teknologi gampang digunakan 

untuk memaksakan sesuatu 

kepada masyarakat. Karena dalam 
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zaman teknologi tinggi pun 

sebenarnya tetap ada pemaksaan, 

maka kita tidak dapat berbicara 

tentang kemajuan peradaban, 

yang terjadi hanyalah pergeseran 

instrumen yang dipakai untuk 

memaksa. 

Foucault (2017) 

berpendapat bahwa relasi-relasi 

kekuasaan saling terjalin dengan 

jenis-jenis relasi lain (produksi, 

kekerabatan, keluarga, 

seksualitas) di mana mereka 

memainkan sekaligus peran 

pengondisian dan yang 

terkondisikan. Salah satu contoh 

wacana yang secara jelas 

menunjukkan bagaimana 

kekuasaan dan pengetahuan saling 

berkaitan satu sama lain, yakni 

persoalan seksualitas. Penelusuran 

historis Foucault, memperlihatkan 

bahwa baik seks dan kekuasaan, 

keduanya memiliki hubungan 

yang dialektis-asimetris. 

Keterkaitan yang saling 

mengandaikan antara keduanya 

telah menghasilkan wacana 

tentang seks secara berbeda dalam 

tiga periode sejarah. Pada 

masyarakat Greco-Roman seks 

dimaknai sebagai ars erotica, 

karena kontrol kekuasaan yang 

beroperasi pada saat itu tidak 

terkonsentrasi pada satu kekuatan 

tertentu, melainkan pada masing-

masing orang. Setiap orang diberi 

kebebasan untuk memaknai 

kehidupan seksnya dengan tetap 

berpegang teguh pada prinsip 

kewaspadaan. 

Kebebasan untuk 

memaknai dan mengekspresikan 

hasrat seksual itu mulai sirna 

ketika masyarakat berada di 

bawah bayang-bayang otoritas 

Gereja dan Viktorianisme. Dua 

kekuatan besar ini dinilai telah 

merepresi secara militan 

kehidupan seksual masyarakat 

pada masa itu. Gereja mengekang 

segala bentuk ekspresi seksual 

yang tidak sesuai dengan nasihat 

Injil. Tubuh dipandang rendah 

karena sifatnya yang fana, 

sehingga bisa mendatangkan maut 
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bagi setiap orang Kristen. 

Sedangkan kaum Viktorian 

dengan otoritas kebangsawanan 

yang dimilikinya, menetapkan 

suatu aturan main yang tidak 

kalah ketatnya seperti Gereja. 

Seks dilihat sebagai hal yang 

puritan, tabu dan karena itu tidak 

boleh dibicarakan di tempat 

umum. 

Namun di balik kenyataan 

represi atau pengetatan wacana 

seputar seks itu, ternyata 

masyarakat dikondisikan untuk 

selalu membicarakannya secara 

terus menerus dan konstan. Rasa 

ingin tahu atas kehidupan seksual 

pun menjadi semakin meningkat 

di tengah fenomena pengekangan 

tersebut. Masyarakat menjadi 

semakin ditantang untuk 

mengetahui rahasia seksnya di 

balik tirai kekuasan Gereja dan 

kaum Viktorian (Foucault, 1997). 

Kehendak untuk mengetahui 

secara mendetail seluk beluk 

hasrat seks inilah yang kemudian 

memacu para ilmuwan untuk 

melakukan analisa yang lebih 

teoritis terhadap setiap gejala 

seksual yang muncul dalam diri 

manusia. Hasilnya seks mulai 

dibebaskan dari “jeruji” kontrol 

yang represif dan bergerak 

menuju suatu ruang klinis yang 

sarat dengan rumusan-rumusan 

teori yang baku. Seks akhirnya 

diilmukan, dan menjadi scientia 

sexualis. 

Paradigma seksual modern 

yang memberi ruang studi dan 

penelusuran tanpa batas terhadap 

masalah seksualitas, tampaknya 

tidak hanya memberi pengaruh 

positif terhadap pengembangan 

kepribadian seorang manusia, 

tetapi ternyata ditemukan bahwa 

paradigma scientia sexualis 

masyarakat modern telah 

memperlancar proses 

potensialisasi dan optimalisasi 

pengumbaran libido yang 

berlebihan dalam dunia cyber, 

pengeksposan tubuh melalui citra 

media yang tanpa bungkus, dan 

komersialisasi seks untuk 
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mencapai kenikmatan seturut 

hasrat diri tanpa norma. Akibat 

yang terjadi adalah lenyaplah aura 

sebatang tubuh di dalam wacana 

seksualitas. Seks akhirnya 

bergeser dari ruang tabu abad 

pertengahan dan ruang klinis 

modern, menuju ruang komoditas 

yang mengutamakan keuntungan 

bagi para pemilik modal dan 

kepuasan hasrat bagi para 

pembeli, penikmat dan 

sebagainya.  

Daripada memusatkan 

perhatian pada penindasan 

seksualitas, Foucault menyatakan 

bahwa studi ilmiah tentang seks 

seharusnya memusatkan perhatian 

pada hubungan antara seks dan 

kekuasaan. Sekali lagi, kekuasaan 

tak terletak di satu sumber sentral, 

kekuasaan ada dalam berbagai 

jenis lingkungan mikro. 

Menurutnya, selalu ada 

perlawanan terhadap pembebanan 

kekuasaan atau seks. Kekuasaan 

dan perlawanan terhadap 

kekuasan ada di mana-mana 

(Ritzer, 2014). 

 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan 

melihat realitas tidak hanya 

pada satu makna, yaitu untuk 

melihat realitas perempuan 

yang ada pada bisnis televisi 

swasta lokal Surabaya, yaitu di 

JTV, SBO TV dan TV9. 

Subjek dalam penelitian 

ini ditentukan dengan penentuan 

informan pada tipe penelitian 

kualitatif yaitu snowball. Subjek 

penelitian ini menjadi informan 

penelitian yang dianggap 

mampu memberikan informasi 

yang sedalam-dalamnya serta 

informasi yang diperlukan 

salama proses penelitian 

berlangsung.  

Subyek penelitian yang 

dipilih dalam studi ini adalah 

eksekutif produser, pimpinan 
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redaksi serta produser pada 

program news dan hiburan di 

stasiun televisi swasta lokal. 

Bukan hanya produser dan 

eksekutif produser tetapi juga 

orang-orang yang terlibat dalam 

bisnis media televisi diantaranya 

presenter, penyanyi dangdut 

dari salah satu program acara, 

serta penyedia jasa penyalur 

talent bagi bisnis media televisi 

juga menjadi informan dalam 

kajian ini, penyedia jasa 

penyaluran talent turut 

membantu memberikan 

pandangan terhadap realitas 

perempuan yang masuk di dunia 

kerja bisnis media televisi. 

Adapun beberapa kriteria yang 

digunakan oleh peneliti untuk 

menentukan subjek yang 

digunakan, antara lain : 

Eksekutif Produser di bagian 

pemberitaan dan hiburan, serta 

mempunyai pengaruh dan 

kewenangan untuk menentukan 

suatu program atau 

pemberitaan. Produser, posisi 

kerja di bawah eksekutif 

produser namun mempunyai 

peran penting dalam proses 

penggarapan suatu acara, serta 

pimpinan redaksi, reporter atau 

kreatif yang mempunyai jabatan 

di bagian pemberitaan dan 

hiburan yang juga berperan 

dalam pengambilan keputusan, 

dengan masing-masing lama 

bekerja di televisi tersebut 

minimal lima tahun. Pemilihan 

masa kerja selama lima tahun 

karena dengan masa kerja lima 

tahun, dianggap sudah cukup 

professional sehingga dapat 

memberikan pandangan dan 

jawaban terkait dengan fokus 

penelitian ini. 

Pada penelitian ini 

terdapat enam belas informan 

yang digunakan sebagai 

sumber data yang akan 

dianalisis pada bab berikutnya. 

Penentuan informan yang 

berjumlah enam belas (sebelas 

informan subyek dan lima 

informan pendukung) 

dikarenakan pada informan 
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keenam belas peneliti sudah 

menemukan titik jenuh dalam 

penggalian data (kejenuhan 

data). 

 

 

E. Hasil Penelitian 

Perempuan masih dianggap 

lemah oleh laki-laki karena 

memiliki ruang gerak yang 

sempit, tidak seperti laki-laki. 

Perempuan secara posisi atau 

jabatan memang sudah diberi 

kesempatan untuk naik tetapi 

dalam praktiknya apabila akan 

memberikan tugas pada 

perempuan selalu ada 

pertimbangan-pertimbangan yang 

pada akhirnya perempuan hanya 

diberikan atau ditempatkan pada 

pekerjaan yang ringan-ringan saja. 

Sedangkan laki-laki karena 

dianggap kuat, akhirnya pekerjaan 

tersebut akan diserahkan kepada 

laki-laki. Hal itulah sebenarnya 

yang menimbulkan pemikiran 

bahwa perempuan adalah 

makhluk yang lemah, tidak dapat 

diandalkan dan selalu berada 

dalam bayang-bayang laki-laki 

yang berarti dalam melaksanakan 

tugas perempuan tidak bisa 

mandiri dan masih tetap 

membutuhkan campur tangan 

laki-laki. 

Seringkali muncul anggapan 

bahwa perempuan mempunyai 

daya tarik tersendiri, sehingga  

kerap dimanfaatkan pihak-pihak 

tertentu untuk mendapatkan 

keuntungan. Perempuan selama ini 

identik dengan pekerjaan ringan 

yang mengandalkan kecantikan 

dan kelembutan, perempuan yang 

ditampilkan di televisi juga tidak 

jauh dari citra cantik dengan 

dimanfaatkan kecantikannya. 

Kecantikan dan pesona perempuan 

dijadikan daya tarik untuk menarik 

perhatian penonton. Sebagai akibat 

dari anggapan bahwa perempuan 

itu “menarik” tidak jarang 

perempuan di televisi kemudian 

ditempatkan di posisi yang 

sebenarnya tidak menguntungkan 

bagi mereka. Namun, dilain sisi 
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tidak mudah juga bagi mereka 

untuk keluar dari posisi tersebut. 

Sebagai contoh, untuk perempuan 

dengan pekerjaan dibalik layar, 

mereka akan diberikan tugas yang 

sifatnya ringan dan membutuhkan 

ketelatenan. Sementara untuk 

perempuan yang tampil didepan 

layar mereka akan di make over 

sedemikian rupa untuk 

menampilkan sisi cantik sehingga 

menjadi daya tarik bagi 

penontonnya. Isu isu terkait 

dengan perempuan juga masih 

menarik untuk diangkat menjadi 

konsep suatu acara atau program di 

televisi. 

Praktik melanggengkan 

kekuasaan terjadi secara halus dan 

tidak terlihat yang dikemas dalam 

bingkai saling menguntungkan, 

namun sayangnya perempuan tidak 

begitu faham bahwa sebenarnya 

mereka telah dimanfaatkan 

perusahaan untuk mencari 

keuntungan, ini menjadi realitas 

yang menyedihkan bagi 

perempuan. Perempuan sulit untuk 

keluar dari lingkaran tersebut 

akibat dari kuasa laki-laki ataupun 

juga perusahaan yang secara tidak 

langsung mengharuskan mereka 

berpenampilan dan bergaya sesuai 

dengan selera penonton (laki-laki). 

Dari sinilah kita bisa melihat 

seberapa besar kesadaran dan juga 

sensitifitas pengelola media 

televisi terhadap isu gender. 

Karena selama ini mereka masih 

menganggap bahwa gender adalah 

sesuatu yang bisa diperjual belikan 

dengan menampilkan peran 

perempuan yang dibuat seolah olah 

sebagai komoditi, pelengkap dan 

pemanis saja. 

Sedangkan untuk relasi 

gender dalam bisnis media televisi 

swasta lokal, dari penggalian data 

yang dilakukan didapatkan hasil 

bahwa relasi gender yang terjadi 

yaitu yang pertama ditemukan 

adanya stereotip. Stereotip adalah 

pandangan atau kepercayaan 

tentang perbedaan ciri-ciri atau 

atribut yang dimiliki oleh laki-laki 

dan perempuan. Stereotip gender 
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cenderung mengatakan bahwa 

perempuan emosional, penurut, 

tidak logis, pasif, sebaliknya pria 

cenderung tidak emosional, 

dominan logis dan agresif. 

Stereotip mempengaruhi 

bagaimana seseorang memproses 

dan menginterpretasikan informasi. 

Sebagai akibat dari anggapan 

bahwa perempuan emosional dan 

lemah lembut perempuan sering 

dimanfaatkan untuk mengerjakan 

pekerjaan yang membutuhkan 

kelembutan dan melibatkan 

emosional. Stereotip ini terjadi 

pada reporter perempuan yang 

biasanya ditugaskan untuk 

mewawancarai narasumber, 

utamanya narasumber laki-laki. 

Mengapa demikian, karena 

narasumber laki-laki biasanya akan 

lebih aware dan tertarik jika yang 

mewawancarai adalah perempuan 

karena perempuan dianggap lebih 

lembut dan mempunyai daya pikat 

tersendiri, maka seringkali tugas 

mewawancarai narasumber laki-

laki akan diberikan pada reporter 

perempuan dengan tujuan agar 

informasi yang diperlukan lebih 

mendalam dan narasumber akan 

lebih terbuka dalam memberikan 

jawaban.  

Kedua, yaitu adanya 

subordinasi. Subordinasi adalah 

sebuah anggapan bahwa 

perempuan lemah, tidak mampu 

memimpin, cengeng dan lain 

sebagainya. Mengakibatkan 

perempuan jadi nomor dua setelah 

laki-laki. Subordinasi merupakan 

keyakinan dan perlakuan yang 

menunjukkan bahwa salah satu 

jenis kelamin dianggap lebih 

penting atau lebih utama dibanding 

jenis kelamin lainnya. Akibatnya 

untuk tugas tertentu perempuan 

sering dinomorduakan sehingga 

tugas yang sebenarnya bisa 

dilakukan oleh perempuan akan 

diberikan kepada laki-laki karena 

laki-laki dianggap lebih mampu 

untuk menjalankan. Perlakuan 

subordinasi dapat ditemukan pada 

reporter ataupun crew perempuan, 

di mana tugas luar kota yang berat 

akan diserahkan pada laki-laki 
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karena perempuan dianggap tidak 

tahan menderita sehingga 

perempuan akan ditugaskan untuk 

tugas dalam kota saja dengan tugas 

peliputan berita yang ringan.  

Ketiga, yaitu Marginalisasi. 

Marginalisasi adalah salah satu 

bentuk peminggiran, peminggiran 

banyak terjadi dalam bidang 

ekonomi. Misalnya, banyak 

perempuan hanya mendapatkan 

pekerjaan yang tidak terlalu bagus, 

baik dari segi gaji, jaminan kerja 

ataupun status dari pekerjaan yang 

didapatkan. Hal ini karena sangat 

sedikit perempuan mendapatkan 

peluang edukasi. Peminggiran 

dapat terjadi dirumah, tempat 

kerja, masyarakat, bahkan oleh 

Negara yang bersumber keyakinan, 

tradisi, kebijakan pemerintah 

maupun asumsi-asumsi ilmu 

pengetahuan (teknologi). 

Peminggiran yang terjadi pada 

bisnis televisi swasta lokal terlihat 

dari besarnya upah yang diberikan 

yang tidak sebanding atau masih 

jauh dari cukup. Peminggiran 

dalam hal upah dialami oleh 

penyanyi dangdut disalah satu 

program acara musik di mana upah 

yang diterima masih belum cukup 

apabila digunakan untuk 

mengcover kebutuhan sekali 

tampil. Bayaran yang minim juga 

diterima oleh presenter, baik 

presenter JTV, SBO TV maupun 

TV9 di mana bayaran untuk sekali 

tampil biasanya tidak lebih dari 

tiga ratus ribu. 

Keempat yaitu Violence atau 

kekerasan, violence atau kekerasan 

adalah serangan fisik maupun non 

fisik yang dilakukan oleh salah 

satu jenis kelamin atau sebuh 

institusi, masyarakat atau Negara 

terhadap jenis kelamin lainnya. 

Violence atau kekerasan yang 

ditemui di televisi swasta lokal 

Surabaya bukanlah kekerasan 

dalam bentuk fisik, namun dalam 

bentuk non fisik, secara tidak 

langsung maupun langsung 

marginalisai, subordinasi dan 

stereotip yang terjadi pada 

perempuan telah merugikan 

perempuan dan masuk pada 
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kategori kekerasan non fisik. 

Kekerasan secara tidak langsung 

juga dialami oleh penyanyi 

dangdut di mana tidak jarang 

mereka menerima perlakuan yang 

kurang menyenangkan dari laki-

laki yang mencoba untuk 

menggoda. 

 

 

F. Kesimpulan 

Perempuan dan laki-laki secara 

kodrati memang dapat dibedakan 

melalui ciri ciri biologisnya, tetapi 

secara peran sosial perempuan dan 

laki-laki mempunyai kedudukan 

yang sama. Artinya, peran tersebut 

masih bisa dipertukarkan. 

Pemahaman akan budaya 

patriarkhi yang telah melekat lama 

pada masyarakat kita terkadang 

membuat masyarakat sulit 

membedakan antara seks (jenis 

kelamin) dan gender. Sebagian 

orang masih tumpang tindih dalam 

memahami keduanya. Akibat dari 

tumpang tindihnya pemahaman 

akan seks (jenis kelamin) dan 

gender ini membuat masyarakat 

memandang sebelah mata jenis 

kelamin tertentu, misalnya 

perempuan selama ini diidentikkan 

dengan sesuatu yang lemah yang 

selalu membutuhkan laki-laki dan 

bergantung pada laki-laki. 

Tidak bisa dipungkiri 

bahwa perempuan mempunyai 

daya tarik tersendiri, sehingga ini 

kerap dimanfaatkan pihak-pihak 

tertentu untuk mendapatkan 

keuntungan. Perempuan selama ini 

identik dengan pekerjaan ringan 

yang mengandalkan kecantikan 

dan kelembutan, perempuan yang 

ditampilkan di televisi juga tidak 

jauh dari citra cantik dengan 

dimanfaatkan kecantikannya, 

kecantikan dan pesona perempuan 

dijadikan daya tarik untuk 

ditampilkan di layar kaca. Sebagai 

akibat dari anggapan bahwa 

perempuan itu “menarik” tidak 

jarang perempuan di televisi 

kemudian ditempatkan di posisi 

yang sebenarnya tidak 

menguntungkan bagi mereka. 

Namun, dilain sisi tidak mudah 
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juga bagi mereka untuk keluar dari 

posisi tersebut. Sebagai contoh, 

untuk perempuan dengan 

pekerjaan dibalik layar, mereka 

akan diberikan tugas yang sifatnya 

lembut dan membutuhkan 

ketelatenan seperti editing dan 

penulisan script atau naskah  

karena kelembutan dan telaten 

selama ini memang di identikkan 

dengan perempuan. Sementara 

untuk perempuan yang tampil 

didepan layar mereka akan di make 

over sedemikian rupa untuk 

menampilkan sisi cantik sehingga 

menjadi daya tarik bagi 

penontonnya.  

Pandangan tentang 

keberadaan perempuan yang 

dianggap sebagai objek yang dapat 

dimanfaatkan untuk mendapatkan 

keuntungan sepertinya masih susah 

di hilangkan dalam masyarakat 

kita, tidak terkecuali pada institusi 

media yang hingga saat ini masih 

menjadikan perempuan sebagai 

daya tarik dalam sajian tayangan. 

Meski telah sebagian sadar akan 

adanya kesetaraan gender namun 

dalam praktiknya masih sangat 

sulit untuk diwujudkan. Di media 

televisi sendiri sebenarnya sudah 

banyak yang faham terkait 

permasalahan gender namun masih 

dangkal hanya terbatas pada 

pemahaman untuk memberikan 

kesempatan yang sama dalam 

menduduki jabatan, hal tersebut 

memang sudah dibuktikan dengan 

adanya perempuan yang juga 

sudah mulai menduduki posisi atas 

dan mempunyai kekuasaan dalam 

mengambil keputusan. Tetapi jika 

diungkap lebih dalam, sebenarnya 

masih banyak permasalahan yang 

tanpa disadari merugikan 

perempuan dan semakin 

menyudutkan perempuan hingga 

pada akhirnya meyebabkan 

perempuan sulit untuk berkembang 

dan memperbaiki citra yang selama 

ini melekat pada dirinya. 

Sedangkan untuk relasi 

gender dalam bisnis media televisi 

swasta lokal, dari penggalian data 

yang dilakukan didapatkan hasil 

bahwa relasi gender yang terjadi 
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yaitu yang pertama ditemukan 

adanya stereotip, subordinasi, 

marginalisasi dan violence 

(kekerasan). 

 

 

G. Saran 

Bagi penelitian berikutnya 

 Kajian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai 

bahan penelitian 

akademis khususnya 

bagi sosiologi yang 

membahas tentang 

masalah sosial, terutama 

masalah sosial pada 

perempuan di media 

massa dan kaitannya 

dengan gender. Akan 

lebih baik lagi jika 

kajian ini diuji dan 

dikembangkan kembali 

dengan menggunakan 

pendekatan metode 

lainnya. 

 Bagi perempuan di media massa 

 Keterlibatan perempuan 

di media massa 

khususnya televisi 

memang sudah sejak 

lama menjadi 

perbincangan yang 

tidak ada habisnya. 

Banyak para ahli atau 

tokoh dari berbagai 

disiplin ilmu 

memberikan 

pandangannya terkait 

perempuan di media 

massa, bahwasannya 

semua sepakat bahwa 

perempuan harus tetap 

diberikan ruang untuk 

mengekspresikan diri 

diruang public tidak 

terkecuali pada mereka 

yang menjadi bagian 

dari media massa 

khususnya televisi 

untuk dapat terus 

berkontribusi dan 

mengembangkan diri. 

 Perempuan yang telah 

masuk pada bisnis 

media massa harus 

mampu memilah dan 
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menyaring informasi-

informasi dan 

pengalaman yang 

didapatkan di media 

massa dengan baik 

untuk bekal dan 

pegangan dalam 

kegiatan sehari-hari. 

 

 Bagi masyarakat secara umum 

 Setelah memahami 

bagaimana keberadaan 

perempuan di media 

massa, sebaiknya 

masyarakat tidak lagi 

dengan mudah 

memberikan penilaian 

yang negatif dan lebih 

berhati hati dalam 

memberikan penilaian 

sehingga perempuan 

dapat berkembang dan 

mengembangkan 

potensinya secara lebih 

leluasa. 
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