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Abstract  

 

This study started from the assumption that media is an agent that can distribute the idea of 

globalization to the world. In Malaysia, in particular, the phenomenon of globalization has 

raised two trends, namely popular culture and glocalization. By using a critical study, the 

researcher will see to what extent these two trends are applied. The existence of popular cultural 

is indicates Malaysian society has taken a global culture by the media. While the glocalization 

shows that local culture is still embedded in society. Furthermore, this popular culture 

phenomenon causing homogenization of culture because it removes local culture traits and the 

phenomenon of glocalization may strengthen cultural diversity because it combines both 

elements of local and global. The purpose of this study was to determine the impact of media on 

globalization in Malaysia. 
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Latar Belakang 

 

Media merupakan agen penting dalam usaha untuk menyalurkan ide mengenai status, peran, 

norma dan nilai dalam sebuah masyarakat melalui relitas yang ditampilkannya. Sebagai sebuah 

agen ini media, khususnya media global, juga turut menyebarkan konsep globalisasi ke seluruh 

dunia. Globalisasi merupakan suatu perkataan yang diambil dari perkataan global yang 

bermaksud universal atau dalam kata lainnya membawa maksud menyeluruh. Globalisasi juga 

berarti perkembangan dan kesadaran dunia secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek 

penting yaitu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Menurut Smith (1951): 

 

“Globalization is a deeply contested concept. It is a mythical term, like 

‘unicorn’ or ‘devil’, circulating in social discourse with material effects without 

referring to anything at all.” 

 

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Guller, Guillén dan Macpherson (2002) 

terhadap literatur sosiologi, dimana sosiologi dapat dianggap sebagai bukti teoritikal dan empiris 

dengan mempertanyakan apakah globalisasi dapat dianggap sebagai proses peningkatan sikap 

sosial ke arah yang lebih baik, atau penurunan, atau justru hanya tekanan yang lemah pada 

komunitas, dapat disimpulkan bahawa globalisasi adalah fenomena berupa peningkatan sikap 



sosial ke arah yang lebih baik secara konstan namun dapat juga berupa kekuatan yang 

menghancurkan, dengan pengaruhnya terhadap beberapa negara, sektor dan waktu. 

 

 Lebih lanjut, globalisasi ini terjadi akibat perkembangan teknologi dan peningkatan 

peradaban manusia. Hal tersebut berlaku sebagai salah satu proses penyeragaman dan 

penyamarataan dalam istilah „semua untuk satu dan satu untuk semua‟. Istilah ini diartikan 

dengan maksud keseragaman dari semua aspek melalui berbagai cara. Globalisasi juga boleh 

dipahami sebagai salah satu proses penyeragaman dan penyamarataan, dan ia mempengaruhi 

serta dapat bersifat secara abadi maupun sementara ke atas individu, bangsa, maupun suatu 

negara secara langsung ataupun tidak langsung. Fenomena globalisasi juga membuat dunia 

seolah-olah menjadi tanpa batasan.  

 

Globalisasi ini berlaku di seluruh dunia, tidak terkecuali di Malaysia. Pengaruh media 

global terhadap globalisasi di Malaysia ini telah memunculkan dua trend, yaitu fenomena budaya 

populer dan glokalisasi. Fenomena budaya populer ini menyebabkan terjadinya homogenisasi 

budaya karena budaya populer busa menghilangkan ciri-ciri budaya lokal. Sedangkan fenomena 

glokalisasi ini justru menguatkan diversiti budaya karena glokalisasi dapat menggabungkan 

kedua elemen global dengan lokal yang ada. Lebih jauh, dari kedua fenomena tersebut dapat 

diketahui mengenai dampak globalisasi terhadap masyarakat Malaysia, baik yang membawa 

dampak positif maupun yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat. 

 

Media Global dan Globalisasi 

 

Istilah media global atau media yang bersifat global merujuk kepada teknologi, penyedia 

informasi dan penyaluran informasi. Artinya, lembaga atau perusahaan tersebut menjangkau 

penonton pada peringkat global, tidak hanya bersifat lokal saja. Perusahaan atau lembaga itu 

dapat berupa perusahaan transnasional ataupun nasional dan regional. Secara sederhana, media 

global adalah institusi yang menyediakan, memproduksi dan mendistribusikan informasi, data, 

opini dan bahkan propaganda. Global berarti menjangkau ke seluruh dunia dan media adalah 

lembaga atau perusahaan yang memainkan peranan dalam distribusi dan produksi informasi. 

 



Menurut Herman dan McChesney (1998), media global didefinisikan sebagai sistem 

media komersial yang telah berhasil membuat informasi sampai pada peringkat global. Media 

global ini didominasi oleh sejumlah kecil media korporat transnasional yang sangat kuat dan 

biasanya berpusat di Amerika Serikat. Media global juga merupakan sebuah sistem yang bekerja 

untuk meningkatkan justifikasi bagi perlunya pasar global dan menyebarkan nilai-nilai 

komersial. Sistem komersial global ini adalah perkembangan yang sangat baru karena hingga 

tahun 1980-an, sistem media secara umum hanya memiliki jangkauan nasional. Meski terdapat 

impor buku-buku, film, musik dan acara TV selama beberapa dekade, namun dasar sistem 

penyiaran dan industri koran masihlah dimiliki secara domestik. Baru pada awal tahun 1980an, 

adanya tekanan dari IMF, Bank Dunia dan pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan 

deregulasi dan privatisasi sistem media dan komunikasi, bertepatan dengan munculnya teknologi 

digital dan sistem satelit yang baru, menghasilkan kebangkitan dominasi media transnasional ke 

atas globalisasi.  

 

Selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi juga turut telah mengubah dunia. 

Ketika McLuhan (1964) pertama kali mengemukakan teori determinisme teknologi dalam buku 

Understanding Media, banyak orang yang sulit mengerti. Pemikiran McLuhan saat itu dinilai 

kontroversial dan membingungkan. Tapi sekarang, globalisasi sudah menjadi kenyataan. 

Penduduk dunia saling berhubungan semakin erat hampir di semua aspek kehidupan. Mulai dari 

pertukaran informasi, budaya, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga persoalan pribadi 

maupun aspek kehidupan lain. Semakin nyata perkembangan teknologi komunikasi secara 

signifikan memang berdampak ke berbagai sektor. 

 

Media massa global seperti CNN, MTV, CNBC, HBO, BBC, ESPN dan lain -lain telah 

menjangkau dan menembus berbagai negara. Selain itu, banyak informasi bisa didapat melalui 

jaringan media global dan kantor-kantor berita internasional, seperti Reuters, UPI, AP, AFP dan 

lain-lain. Informasi-informasi dari media global itu sering mengandungi kebudayaan sehingga 

terjadilah penyebaran budaya global. Berdasarkan hal tersebut boleh disimpulkan bahawa media 

global merupakan trend setter untuk isu-isu global, baik persoalan politik seperti hak asasi 

manusia, lingkungan hidup, maupun terorrisme internasional, hingga ke persoalan budaya dan 

gaya hidup. 



 

Budaya Populer 

  

Popular culture atau budaya populer adalah budaya atau cara hidup yang diamalkan oleh orang 

banyak. Fenomena budaya populer ini sebenarnya telah banyak dikaji oleh para peneliti. Hasil 

dari penelitian mengenai trend budaya populer ini pun cukup bervariasi. Banks (1997) dalam 

artikelnya melihat bahwa MTV dapat menyebarkan pengaruh budaya populer kepada 

masyarakat. MTV telah menjadi stasiun televisi besar yang menyebar ke seluruh dunia, 

diantaranya MTV Europe, Japan, Australia, Asia dan Amerika Latin. MTV juga telah 

mengembangkan sayapnya di industri film dan musik. Berdasarkan banyaknya aspek industri 

yang dipengaruhi oleh MTV, hasil kajian ini menemukan baawa MTV telah membawa dampak 

pada pasar global melalui budaya popoler yang diusungnya. Menurut Machin dan Van Leeuwen 

(2005) pula, gaya bahasa majalah global tidak dapat dipisahkan dengan budaya populer. Lebih 

lanjut, dalam kajiannya ditemukan bahwa walaupun banyak negara yang telah melokalkan 

majalah global, gaya (nilai dan identitas) yang ada tetap bersifat global.   

 

Berdasarkan kajian-kajian literatur tersebut boleh disimpulkan bahwa budaya populer 

adalah satu corak aktivitas manusia dan juga struktur simbolik yang memberi kesan dan 

dianggap sesuatu yang boleh ditiru kerana memberi persepsi. Budaya populer merupakan sesuatu 

yang menyeluruh, disukai dan juga terkenal.  

 

Pada masa ini, televisi di Malaysia banyak mengambil rancangan acara dari luar negara, 

seperti film, musik, reality show, dan iklan. Rancangan-rancangan acara tersebut merupakan 

bahan-bahan budaya populer, khususnya budaya dari Barat. Melalui rancangan-rancangan acara 

tersebut, proses globalisai terjadi sehingga memunculkan budaya populer yang memberikan 

dampak terhadap budaya dan identitas masyarakat Malaysia. Melalui film misalnya, masyarakat 

dapat terpengaruh dengan budaya populer. Salah satu film yang bisa menyebarkan budaya 

populer ini adalah Desperate Housewife yang ditayangkan oleh salah satu televisyen publik di 

Malaysia. Film ini merupakan film serial yang datang dari Amerika sehingga film ini membawa 

budaya Barat.  

 



Melalui musik, budaya populer boleh disebarkan melalui jenis musik dan video musik 

yang ditayangkan. Pada setiap pergantian acara di televisyen, video musik ini kerap ditayangkan 

dan yang sering diputar adalah video musik dari penyanyi-penyanyi Barat seperti Beyonce, 

Akon, Rihanna dan sebagainya. Video-video musik tersebut kerap manampilkan gambar yang 

tidak sesuai dengan budaya lokal karena video tersebut merupakan video musik global yang 

diperuntukkan bagi pasaran global sehingga sering kali tidak mempedulikan nilai-nilai lokal. 

 

Melalui reality show pula, budaya populer yang ada di dalamnya membawa pengaruh 

bagi munculnya rancangan-rancangan sejenis yang mengadaptasi rancangan global. Salah satu 

contohnya adalah reality show So You Think You Can Dance (SYTYCD) yang ditayangkan di 

salah satu televisi Malaysia. Acara tersebut sebenarnya adalah acara yang berasal dari Barat, 

dimana nilai-nilai yang ditampilkan pun merupakan nilai-nilai global. Adanya rancangan reality 

show ini menunjukkan bahwa masyarakat Malaysia mulai menerima budaya populer karena 

rancangan tersebut banyak diminati oleh masyarakat. 

 

Melalui iklan-iklan juga, masyarakat turut dipengaruhi oleh budaya populer. Iklan-iklan 

yang datang daripada Barat ini boleh mempengaruhi iklan-iklan lokal. Salah satu contohnya 

adalah iklan X-Pack daripada Celkom versi bahasa Mandarin. Dalam iklan tersebut ditunjukkan 

gaya hidup Barat, seperti clubbing. Gaya hidup ini merupakan budaya popular kerana ianya 

merupakan homogenisasi yang datang daripada Barat. Gaya hidup ini juga tidak sesuai dengan 

gaya hidup masyarakat Malaysia. 

 

Pengaruh budaya popular melalui rancangan-rancangan tersebut boleh dilihat dari segi 

pakaian dan gaya hidup masyarakat di Malaysia, khasnya di Kuala Lumpur. Dari segi pakaian, 

boleh dilihat bahawa masyarakat Kuala Lumpur sudah ramai mulai memakai pakaian yang ala 

Barat, seperti tank top, mini skirt, tas branded dan lain-lain. Gaya berpakaian semacam ini dapat 

menghapuskan identiti nasional kerana ianya menerapkan gaya berpakaian global sehingga 

pakaian nasional ditinggalkan. Padahal budaya popular dalam berpakaian ini belum tentu sesuai 

dengan budaya lokal. Dari segi gaya hidup boleh dilihat daripada gaya hidup masyarakat Kuala 

Lumpur yang sering menghabiskan waktu di kafe berbanding dengan di kedai-kedai, seperti 

kedai mamak. Gaya hidup kafe ini bermula daripada Barat yang akhirnya diadopsi oleh 



masyarakat Malaysia kerana gaya hidup ini dianggap lebih meningkatkan status dan pergaulan 

mereka. 

 

Penyebaran budaya popular dari negara-negara barat tersebut menyebabkan terkikisnya 

nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat tempatan kerana ianya bercanggah dengan nilai-nilai 

sosial dan budaya Misalnya, sikap konsumtif dan individualis yang dibawa oleh budaya popular 

boleh menjejaskan kurangnya nilai-nilai sosial dan budaya tempatan. Impaknya yang lebih lanjut 

adalah budaya popular ini sangat berkesan kepada generasi muda, yang lebih mementingkan 

hiburan. Hal ini akhirnya menyebabkan munculnya perilaku-perilaku negatif yang tidak sesuai 

dengan budaya tempatan. Selain itu, penyebaran budaya popular saat ini juga boleh berubah 

menyesuaikan dengan permintaan masyarakat ramai. Penyebaran budaya iini memberi peluang 

kepada orang ramai mempelajari dan memahami masyarakat dan budaya lain di dunia ini, yang 

boleh mempengaruhi pemikiran mereka sehingga apabila tidak disaring pengaruh negatifnya 

dapat menyebabkan impak yang buruk. 

 

Glokalisasi 

 

Secara amnya, glokalisasi adalah penyesuaian produk global dengan ciri-ciri tempatan atau 

penggabungan elemen global dengan elemen tempatan. Dalam wilayah budaya , glokalisasi 

dimaknai dengan munculnya interpretasi produk-produk global dalam konteks lokal yang 

dilakukan oleh masyarakat didalam berbagai wilayah budaya. Melalui artikel yang ditulis oleh 

Wu (2008), boleh diketahui bahawa elemen-elemen global dapat dengan mudah diterima oleh 

masyarakat tempatan apabila disatukan dengan elemen-elemen lokal. Begitu juga sebaliknya, 

elemen-elemen tempatan boleh diterima oleh masyarakat luas apabila disatukan dengan elemen-

elemen global. Hal inilah yang akhirnya memunculkan konsep glokalisasi. Di Malaysia, 

pengaruh glokalisasi ini boleh dilihat pula melalui rancangan-rancangan televisyen seperti filem, 

muzik, reality show dan iklan.  

 

 Melalui filem, boleh diketahui bahawa filem-filem tempatan Malaysia banyak membawa 

elemen-elemen global, meskipun ianya juga tidak meniadakan elemen-elemen lokal. Salah satu 

contohnya adalah filem SPA Q di salah satu televisyen Malaysia yang menceritakan tentang 



kehidupan pengusaha spa. Dalam filem ini banyak mengambil elemen-elemen global dan lokal, 

seperti gaya berpakaian dan gaya hidup. Gaya berpakaian pelakon-pelakonnya banyak meniru 

gaya Barat, seperti memakai mini skirt dan berdandan secara berlebihan. Gaya hidup para 

pelakonnya juga mengadopsi gaya hidup Barat seperti hang out bersama rakan-rakan di mall. 

Namun demikan, elemen-elemen lokal juga masih dikekalkan, seperti penggunaan bahasa dan 

adanya pelakon yang berpakaian mencerminkan budaya tempatan. 

 

 Melalui muzik, boleh diketahui bahawa beberapa jenis muzik dan video klip di Malaysia 

turut membawa elemen-elemen global dan lokal.  Salah satunya terlihat daripada video salah satu 

penyanyi Malaysia, Noryn Aziz yang bertajuk “Cerita Cinta”. Muzik yang dinyanyikannya 

membawa irama muzik global, iaitu jazz dan melalui video muziknya boleh dilihat bahawa 

penyanyi tersebut membawa gaya berpakaian ala Barat. Namun, elemen-elemen lokal juga 

terdapat dalam video muziknya, seperti bahasa yang digunakan, iaitu menggunakan bahasa 

Melayu.  

 

 Melalui reality show, konsep glokalisasi ini juga diterapkan. Sebagai contoh adalah 

rancangan Malaysian Idol yang mengambil konsep dari reality show global, American Idol. 

Meskipun Malaysian Idol menyerupai American Idol, namun ianya masih memiliki elemen-

elemen lokal yang boleh membezakannya daripada American Idol. Elemen-elemen lokal tersebut 

wujud daripada lagu-lagu yang dinyanyikan yang tidak hanya berupa lagu Barat sahaja namun 

juga lagu-lagu lokal. 

 

 Melalui iklan, khasnya iklan global yang ditayangkan oleh televisyen Malaysia, 

glokalisasi juga boleh diterapkan. Konsep glokalisasi dalam iklan global ini sebenarnya 

merupakan salah satu strategi periklanan untuk menarik perhatian masyarakat tempatan. Jadi, 

meskipun ianya produk global, namun dengan dipadukan dengan ciri-ciri lokal, ia boleh diterima 

oleh masyarakat tempatan. Salah satu contoh iklan tersebut adalah iklan makanan segera, KFC. 

KFC merupakan produk global yang datang dari Amerika, namun di Malaysia iklan KFC 

menggunakan masyarakat tempatan sebagai modelnya dan juga menggunakan cita rasa 

tempatan. Sebab adanya elemen-elemen lokal inilah KFC mempunyai kedekatan dengan 

masyarakat tempatan sehingga ia boleh diterima. 



 

 Glokalisasi ini merupakan suatu strategi untuk menghadapi globalisasi. Ada impak positif 

dan negatif daripada glokalisasi ini, namun impak tersebut seperti dua sisi mata uang yang tidak 

dapat dipisahkan. Impak positifnya adalah dengan adanya glokalisasi ertinya masyarakat tetap 

mengekalkan citarasa tempatan, sedangkan impak negatifnya adalah citarasa tempatan tadi 

sedikit-demi sedikit meninggalkan beberapa ciri-cirinya kerana bergabung dengan cita rasa 

global. 

 

Kesimpulan 

 

Adanya konsep globalisasi yang datang daripada Barat, menjadikan negara Malaysia terpengaruh 

oleh budaya global. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tayangan media, khasnya televisyen.  

Proses globalisasi ini tidak dapat dipisahkan dengan munculnya konsep budaya popular dan 

glokalisasi. Kedua konsep tersebut merupakan idea yang muncul daripada globalisasi.  

 

Maka dapat disimpulkan bahawa dengan adanya globalisasi, sebetulnya tidak hanya 

menbawa impak negatif sahaja, akan tetapi juga impak positif. Impak negatifnya adalah 

penyamarataan segala aspek kehidupan masyarakat dan menghilangkan diversiti.  Sedangkan 

impak positifnya adalah dapat menyebarkan maklumat terkini yang berhubungan dengan 

globalisasi sehingga minda daripada masyrakat semakin berkembang dan mempunyai banyak 

pengetahuan.   

 

 Untuk mengatasi impak negatif globalisasi, masyarakat mesti mampu memberdayakan 

diri dan memanfaatkan peluang daripada globalisasi, misalnya dalam hal kemampuan bersaing. 

Namun, hal tersebut mesti sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam 

masyarakat. Nilai-nilai ini penting untuk menghadi dan melawan pengaruh negatif globalisasi, 

sebab adanya globalisasi ini boleh menghapuskan nilai-nilai sosial dan budaya.  

 

Apa yang penting dalam menghadapi globalisasi adalah kesediaan setiap individu 

mahupun sesebuah komuniti untuk menerima globalisasi dengan pelbagai cara penerimaan 

kerana globalisasi boleh menimbulkan suatu kesan dan merubah masyarakat. Pelbagai cara 



penerimaan inilah yang boleh menentukan impak globalisasi ke atas masyarakat, baik secara 

positif  mahupun negatif. Untuk itu masyarakat, khasnya masyarakat Malaysia mesti menerima 

pengaruh globalisasi dengan bijak agar tidak menghapuskan diversiti budaya yang ada di 

Malaysia. 
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