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Media Massa Yang Berkelanjutan”
Dewan Pers, November-Desember 2021
Agus Sudibyo1
Empat November 2021, publik dikejutkan oleh
meninggalnya artis Vanessa Angel dan suami dalam
kecelakaan maut di jalan bebas-hambatan di wilayah Nganjuk,
Jawa Timur. Berhari-hari peristiwa ini menjadi primadona
pemberitaan media. Berhari-hari pula peristiwa naas itu
mengalahkan isu-isu publik faktual dalam forum pemberitaan
dan perbincangan jagat maya. Tampak sekali media-media
berpacu menambang rating, klik dan menggenjot page view
dari pemberitaan atas peristiwa naas itu.2 Meninggalnya
seorang artis ternama jelas layak diberitakan. Apalagi sebuah
kecelakaan maut melatarbelakanginya. Namun, apa benar
pemberitaan media mesti segencar dan seheboh itu? Apa iya
1

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers
2019-2022, Koordinator Taskforce Keberlanjutan Media.
2
Lihat Agus Yulianto, “Membingkai Vanessa Angel Dalam Jurnalistik”,
https://republika.co.id/berita/r2l991396/membingkai-vanessa-angeldalam-jurnalistik, diakses 24/12/2021.
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dalam jurnalisme terkini, trafik dan page view menjadi
pertimbangan utama dalam proses produksi berita,
mengalahkan pertimbangan kualitas jurnalistik dan kelayakan
publik? Apakah secara moral dapat dibenarkan “jurnalisme
selebritis” menenggelamkan jurnalisme publik?
Kualitas dan kelayakan berita memang menjadi
persoalan dalam hal ini. Jika diperiksa secara seksama, beritaberita tentang kecelakaan maut Vannesa Angel itu
sesungguhnya serupa tapi tak sama. Dalam ribuan berita yang
tersaji di ruang pemberitaan media setelah 4 November 2021,
sumber berita yang digunakan kurang-lebih sama, sudut
pandang pemberitaan mirip, aspek yang digali juga tidak jauh
berbeda. Kesamaan atau keserupaan ini terjadi berulangulang, berhari-hari! Alih-alih memberitakan peristiwa
kecelakaan itu secara proporsional dan memperhatikan
relevansinya untuk kepentingan publik, media massa
cenderung mengomodifikasi duka-cita keluarga dan orang
dekat Vanessa. Dalam pemberitaan media televisi, sering
dijumpai kamera televisi menyorot wajah keluarga almarhum
secara close up, tanpa mempedulikan privasi. Dalam
pemberitaan media siber, terus-menerus diekpose foto dan
narasi tentang kecelakaan, keranda jenazah Vanessa dan
suami, keadaan makam mereka, keadaan di sekitar anak
mereka. Banyak wartawan jatuh pada pertanyaan klise untuk
orang dekat Vanessa: “Bagaimana perasaan Anda
menghadapi musibah ini?” Sebuah pertanyaan yang tak perlu
dilontarkan karena jawabannya sudah dapat dipastikan dan
dapat membuat kesedihan keluarga semakin mendalam.
Media seperti kurang peduli terhadap perasaan
keluarga korban dan terlalu bersemangat mengejar trafik. Jika
pemberitaan dirasa kurang greget, media siber mengekplorasi

2
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segi-segi “imajinatif” dengan menampilkan tajuk “Firasat
Keluarga…”, “Firasat Teman…”, “Firasat Vanessa Sebelum
Meninggal…”.3 Pendek kata, semua topik, semua segi, semua
aspek digali dan diberitakan agar pemberitaan Vanessa dapat
bertahan berhari-hari dan dengan demikian dapat menjadi
umpan untuk meraih klik atau page view. Merujuk pada
pemikiran Prof. Dr. Hermin Indah Wahyuni, dalam Pidato
Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu
Komunikasi Universitas Gadjah Mada pada 9 November 2021,
komunikasi massa yang beretika seharusnya menjadi solusi
bagi ruang publik media. Dalam pemberitaannya, pers tidak
seharusnya terjebak dalam keriuhan yang tak meninggalkan
manfaat bermakna untuk pembaca. Karena itu, dalam situasi
jagat digital yang serba memprioritaskan virality tanpa
memperhatikan urgensi konten, jurnalistik seharusnya hadir
dan mengambil peran lebih besar dalam mewujudkan
kemaslahatan publik sekaligus menguatkan eksistensi ruang
publik bermartabat.4
Media massa seharusnya mengekplorasi peluang
edukasi publik dalam kasus kecelakaan Vanessa. Alih-alih
hanya memenuhi rasa penasaran masyarakat terhadap segisegi selebritas seorang artis, media dapat memanfaatkan
peristiwa kecelakaan itu untuk membuat liputan mendalam
mengenai bagaimana keadaan jalan tol di Indonesia,
bagaimana jaminan keselamatan di sana, bagaimana cara
3

Lihat Purnama Ayu Rizky, “Berita Vanessa Diawali Firasat Diakhiri
Bagaimana Perasaan Kamu”, https://magdalene.co/story/berita-vanessadiawali-firasat-diakhiri-bagaimana-perasaan-kamu, diakses 24/12/2021.
4
Lihat Agus Yulianto, “Membingkai Vanessa Angel Dalam Jurnalistik”,
https://republika.co.id/berita/r2l991396/membingkai-vanessa-angeldalam-jurnalistik, diakses 24/12/2021.
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mengemudi yang aman di jalan tol, dan semacamnya. Media
dapat menyajikan data dan analisis mengenai jumlah
kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di jalan tol, kecenderungan
penyebabnya, sejauhmana upaya untuk menguranginya. Segisegi edukasi publik ini kurang menonjol dalam pemberitaan
tentang kecelakaan Vanessa Angel, terpinggirkan oleh
eksplorasi berlebihan terhadap status Vanessa sebagai artis. 5
1.

Tekanan Disrupsi Dalam Angka

Bagaimana menjelaskan kasus pemberitaan Vanessa
Angel di atas? Tekanan finansial akibat disrupsi digital dan
perubahan-perubahan dalam bisnis media yang begitu cepat,
telah membuat media-media lebih berorientasi jangka
pendek. Mereka terdorong untuk memproduksi berita-berita
pendulang pageviews dalam kuantitas besar. Meskipun
sesungguhnya para pengelola media sadar berita tersebut
adalah jenis commodity content yang tidak memiliki nilai
tambah dan tidak menghasilkan nilai diferensiasi. Seperti
apakah tekanan finansial yang dimaksud?

5

Lihat Agus Yulianto, “Membingkai Vanessa Angel Dalam Jurnalistik”,
https://republika.co.id/berita/r2l991396/membingkai-vanessa-angeldalam-jurnalistik, diakses 24/12/2021.
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Gambar 1: Trend pertumbuhan belanja iklan di Indonesia
Data eMarketer sebagaimana dikutip IDA di atas
menunjukkan fakta dan estimasi belanja iklan di Indonesia
berdasarkan jenis media pada periode 2019-2023. Hanya
dalam waktu 4 tahun, belanja iklan digital mengalami
pertumbuhan mendekati dua kali lipat. Pada periode yang
sama, belanja iklan media cetak, radio, dan majalah
cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan. Belanja
iklan media televisi diperkirakan tetap mengalami
pertumbuhan hingga tahun 2023. Data ini memperkuat
analisis dan pendapat yang menyatakan bahwa telah terjadi
pergeseran (shifting) dari media massa konvensional ke media
digital. Masa depan media massa adalah media massa yang
berbasis teknologi digital. Pertanyaannya kemudian adalah
Dialektika Industri Media Nasional Menghadapi Disrupsi Digital
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media massa mana yang dimaksud di sini? Siapakah yang
menikmati pertumbuhan belanja iklan digital nasional seperti
ditunjukkan dalam Gambar 1 di atas? Untuk menjawabnya,
kita mesti terlebih dahulu mengetahui struktur periklanan
digital.

Gambar 2: Belanja iklan digital Indonesia berdasarkan jenis media,
disusun IDA, sumber Statista dan eMarketer.

Gambar 2 menunjukkan struktur periklanan digital
dalam konteks Indonesia saat ini. Secara umum, periklanan
digital dapat dibedakan menjadi lima jenis: iklan pencarian
(search advertising), iklan media sosial (social media
advertising), iklan banner (banner advertising), iklan video
(video advertising), dan iklan baris (classifieds advertising).
Dalam peta belanja iklan digital Indonesia tahun 2020 yang

6
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disusun Statista, kelimanya memiliki proporsi: iklan pencarian
(38%/US$ 559.7 juta), iklan media sosial (30%/US$ 443,9
juta), iklan banner (18%/US$ 275 juta), iklan video
(11%/158,8 juta), iklan baris (3%/US$ 44,2 juta). Iklan
pencarian, iklan media sosial dan iklan video secara
akumulatif mencapai porsi 79% dari keseluruhan belanja iklan
digital Indonesia tahun 2020. Melalui tiga area utama inilah
platform digital global merajai periklanan digital nasional.
Menurut data Statcounter Mei 2021, pangsa pasar
mesin pencari Google di Indonesia sebesar 97,99%. Dengan
demikian, hampir dapat dipastikan bahwa belanja iklan
pencarian di Indonesia dikuasai oleh Google. Pada klaster
iklan media sosial, dengan mempertimbangkan skala bisnis
Facebook, juga dapat dipastikan bahwa perusahaan media
sosial yang telah berganti nama menjadi Meta ini, ditopang
oleh Instagram, telah mendominasi belanja iklan media sosial
di Indonesia. Menurut Statcounter, pangsa pasar Facebook
pada jagat media sosial Indonesia tahun 2021 mencapai
77,35%, sedangkan pangsa pasar Instagram adalah 3,13%. 6 Di
sisi lain, data eMarketer menunjukkan penetrasi Youtube
berada pada proporsi 80% dari total paparan konten video di
Indonesia tahun 2020-2021. Dengan demikian hampir dapat
dipastikan iklan video di Indonesia sebagian besar diserap
oleh Youtube, yang tak lain adalah unit usaha Google atau
Alphabet. Peluang bagi media massa di Indonesia untuk
meraih kue iklan digital secara realistis sesungguhnya tinggal
tersisa pada aras iklan banner dan iklan baris. Namun perlu
diperhatikan bahwa iklan banner dewasa ini didominasi oleh
6

Lihat https://gs.statcounter.com/social-media-stats/mobile/indonesia,
diakses 10/01/2022.
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skema programatik. Laporan Pubmatic tahun 2020
menunjukkan periklanan programatik berkontribusi sekitar
75% dari total iklan banner di Indonesia. Ini artinya iklan
banner yang didapatkan media massa secara langsung dari
pengiklan (direct sales) hanya tinggal 25% dari keseluruhan
belanja iklan banner nasional Indonesia.
Lalu
bagaimana
dengan
skema
periklanan
programatik? Bukankah media massa juga mendapatkan rejeki
dari skema periklanan ini? Bukankah fakta terkini
menunjukkan banyak media siber di Indonesia yang
menggantungkan hidup dari periklanan programatik? Gambar
3 di bawah ini menjelaskannya. Dalam skema periklanan
programatik, media massa lokal rata-rata hanya memperoleh
26-39% dari nilai transaksi iklan yang sesungguhnya. Sisanya,
yang merupakan bagian terbesar (61-74%), dipungut oleh
perusahaan-perusahaan perantara, yakni perusahaan DSP,
SSP, Trading Desk, Ad Exchange, dan Agency. Merekalah
penyedia teknologi perantara periklanan digital. Merekalah
yang melakukan tawar-menawar, negosiasi dan transaksi iklan.
Bukan dalam artian berhubungan secara langsung dengan
pengiklan, melainkan berhubungan secara otomatis difasilitasi
oleh teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Penerapan
teknologi ini ternyata mahal harganya sehingga perusahaan
yang mengoperasikannya dapat mengambil porsi terbesar dari
belanja iklan programatik.
Hal inilah yang sedang dihadapi permediamassaan
tanah air belakangan, sebagaimana juga terjadi pada para
penerbit di seluruh dunia. Maka seperti terlihat pada Gambar
1 di atas, 70% belanja iklan digital nasional Indonesia hanya
dikuasai dua perusahaan asing: Google dan Facebook.
Keduanya adalah perusahaan platform digital, yang dalam

8
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berbagai kesempatan selalu mengklaim diri sekedar sebagai
perusahaan teknologi semata. Namun, fakta menunjukkan
mereka sesungguhnya juga bertindak perusahaan media yang
hidup dari monetisasi konten dan pendapatan iklan. Ribuan
media massa nasional dan lokal memperebutkan 30% belanja
iklan digital nasional yang tersisa.

Gambar 3: Berapa yang diperoleh penerbit dari skema periklanan
programatik

2.

Determinisme Platform Digital

Di bawah tekanan disrupsi yang semakin nyata seperti
dijelaskan di atas, media-media cenderung mengeksploitasi
target yang mudah tercapai (low hanging fruits). Mereka
terdorong untuk lebih mengejar kuantitas berita daripada
kualitas berita, mengeksploitasi sensasi dan popularitas
daripada secara konsekuen menerapkan prinsip jurnalisme
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publik. Yang terjadi kemudian adalah trend tabloidisasi ruang
media seperti dalam pemberitaan kecelakaan Vanessa Angel
tadi. Berita dan perbincangan tentang selebritis bisa berharihari mendominasi ruang media, menggusur masalah-masalah
publik aktual. Upaya mengejar klik lebih dominan dalam
paparan media dibandingkan upaya mendiskusikan solusi
untuk mengatasi masalah bersama, katakanlah soal
keselamatan mengendara di jalan bebas-hambatan. Semakin
lazim ditemukan kemudian, media-media kurang peduli
terhadap kelayakan konten, alih-alih lebih berfokus
menfasilitasi dorongan untuk mengerek pageviews atau
trafik.
“Sesungguhnya kita sedih banget dengan contoh harihari ini. Kompas.com dan media lain dapat meraih pageview
1,5 juta dari pemberitaan kecelakaan maut Vanessa Angel dan
keluarga. Namun, kalau kita cermati 10 berita teratas di
google analytic tentang Vanessa, kontennya kurang lebih
serupa, sumber berita juga sama, dan relatif tidak ada
pengolahan yang berbeda antar berita dan antar media.
Berita-berita itu mendulang pageview karena kontennya
bagus atau karena kemurahan Google dalam menyediakan
teknologi yang memungkinkan suatu konten muncul di top
search? Ini menjadi keprihatinan internal kami,” kata Andy
Budiman, CEO Grup Kompas Gramedia dalam seri diskusi
“Membangun Model Media Massa Yang Berkelanjutan" yang
diselenggarakan Dewan Pers 4 November 2021.
Selain pada aras produksi berita, orientasi jangka
pendek juga sangat menonjol dalam investasi yang dilakukan
penerbit media. Ketidakpastian akan masa depan industri
media dan kegamangan dalam mengantisipasi fenomena
disrupsi membuat banyak media hanya berinvestasi untuk

10
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menghasilkan profit dengan cepat. Ibaratnya investasi hari ini,
besok sudah harus menghasilkan keuntungan. Kecenderungan
ini tercermin dalam seluruh jenis investasi yang dilakukan
perusahaan media, dari investasi sumber daya manusia,
teknologi, riset dan pengembangan dan lain-lain.
Kasus pemberitaan Vanessa Angel lebih jauh lagi
menyingkap masalah yang lebih serius dalam kehidupan
media kita hari ini. Dari sisi bisnis, ada tiga tantangan besar
yang dihadapi industri media massa ke depan terkait dengan
disrupsi digital. Yang pertama adalah ketergantungan yang
semakin akut terhadap platform global sebagai pemasok
utama teknologi distribusi konten dan penunjang periklanan.
Mengapa media mengejar pageview? Karena itulah
parameter yang disediakan platform digital. Platform digital
mungkin memiliki kepedulian terhadap pengembangan
jurnalisme. Namun dalam memperhitungkan berita-berita
mana yang akan mereka sebarkan atau yang akan mereka
fasilitasi proses monetisasinya, tak pelak lagi parameternya
adalah jumlah like, klik, comment, share yang melekat pada
berita itu, tanpa terlalu mempedulikan kualitas dan
kelayakannya secara jurnalistik. Singkat kata, di era search
engine optimization saat ini, sebuah berita akan dinilai
berdasarkan parameter shareability.
Parameter shareability ini terkait erat dengan model
periklanan yang dikembangkan platform digital untuk
ditawarkan kepada industri media massa, yakni jenis iklan
programatik. Sebelum era iklan programatik, iklan display
digital dijualbelikan melalui transaksi offline secara langsung
antara penerbit dan pengiklan. Pada umumnya, pengiklan
akan terlebih dahulu memesan sejumlah besar impresi iklan
kepada penerbit. Penerbit berusaha memenuhi target ini
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dengan menarik pengunjung ke website mereka sebanyakbanyaknya sehingga kemudian juga menghasilkan impresi
iklan dalam jumlah yang telah disepakati. Seiring dengan
pertumbuhan pasar periklanan digital, perusahaan platform
digital mengembangkan sistem yang memungkinkan penerbit
menjual slot iklan secara otomatis. Hal ini terjadi dalam pasar
periklanan di mana pertemuan antara permintaan dan
penawaran iklan tidak terjadi secara langsung, alih-alih
diperantarai berbagai teknologi yang disediakan perusahaan
platform digital. Hal inilah yang dikenal sebagai periklanan
programatik
(programmatic
advertising).
Periklanan
programatik dapat dijelaskan sebagai penggunaan sistem yang
serba otomatis, daring, laten dan cepat dalam proses
penjualan dan pembelian slot iklan. Transaksi iklan
programatik umumnya dilakukan melalui proses lelang secara
real time. 7
Industri media saat ini mengalami ketergantungan
terhadap iklan programatik. Semakin hari, porsi iklan
programatik terus mengalami pertumbuhan di tengah
surutnya jenis transaksi iklan secara langsung dengan
pengiklan.
Persoalannya, iklan programatik mendorong
pengelola media mengejar trafik sebanyak-banyaknya sebagai
persyaratan utama untuk memperoleh transaksi iklan. Tak
pelak lagi, shareability menjadi paradigma. Berita yang
disajikan media siber kepada pembaca umumnya
dimaksudkan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya klik,
7

The Interactive Advertising Bureau (IAB) menjelaskan iklan programatik
sebagai berikut Programmatic trading is the use of automated systems and
processes to buy and sell inventory. This includes, but is not limited to,
trading that uses real time bidding auctions. Plum Consulting, Online
advertising in the UK, hlm. 42.
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share, komen dan interaksi pembaca di sekitar konten. Istilah
jurnalisme klikbait lahir dalam konteks ini, merujuk pada
trend merebaknya judul berita yang bombastis, sensasional,
tidak sesuai fakta yang tersaji dalam batang-tubuh berita.
Judul berita yang terutama sekali dimaksudkan sebagai
umpan untuk memancing klik pembaca.
Kontribusi pendapatan dari iklan programatik, jika
dilihat dalam jangka pendek, memang menguntungkan
media. Bagi pengelola media, iklan programatik seperti
passive income. Tanpa harus secara langsung bernegosiasi
dengan pengiklan, bahkan tanpa repot menjaga kualitas
pemberitaan, iklan akan datang sendiri, sejauh trafik website
kita tinggi. Namun dalam jangka panjang, seperti ditegaskan
Dian Gemiano, Chief Marketing Officer Grup Kompas
Gramedia, semestinya pengelola media sadar bahwa semakin
besar revenue programatik yang mereka terima, semakin kecil
kontrol pengelola media terhadap bisnis yang mereka
jalankan. Bagaimana konten diproduksi, seperti apa jenis atau
kualitasnya, bagaimana konten didistribusikan dan bagaimana
monetisasinya serba dikendalikan platform digital. Semakin
besar ketergantungan kita terhadap iklan programatik,
semakin jauh kita menyandarkan hidup pada perusahaan
platform digital. Hidup dari iklan programatik, ibaratnya hidup
dalam ekosistem platform digital. Ibaratnya perusahaan
platform digitallah yang pada akhirnya menentukan leverage
dan nasib media massa. “Dalam jangka panjang, trend
ketergantungan terhadap iklan programatik adalah sebuah
kekalahan besar publisher dalam mengendalikan bisnis
mereka,” kata Gemiano, yang juga menjadi Ketua Umum
Indonesia Digital Association (IDA) dalam seri diskusi Dewan
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Pers “Membangun Model Media Massa Yang Berkelanjutan",
4 November 2021.
Namun itulah yang terjadi dewasa ini. Karena bukan
perusahaan teknologi, dalam melakukan transformasi digital,
penerbit harus bermitra dengan perusahaan teknologi.
Permasalahannya, mitra tersebut sekaligus merupakan
kompetitor,
bahkan
kompetitor
terbesar,
dalam
memperebutkan khalayak dan kue iklan, yakni perusahaan
platform global. Kemitraan yang kemudian menjadi
ketergantungan itu terjadi pada seluruh lini. Untuk distribusi
konten, penerbit tergantung pada Google Search. Untuk
distribusi video, penerbit tergantung pada Google Youtube
atau Facebook. Untuk analisis jangkauan berita, penerbit
tergantung pada Google Analytic. Untuk teknologi periklanan,
mereka menggunakan Google Ad Manager. Permintaan iklan
programatik datangnya juga dari Google Exchange. Untuk
kebutuhan push notification ke pengguna, penerbit
menggunakan Google Firebase. Sign in pengguna sebelum
mengakses konten penerbit paling mudah juga dilakukan
melalui akun Google. “Sudah komplit, dari hulu ke hilir kita
tergantung pada Google, yang sayangnya juga merupakan
kompetitor terbesar kita,” kata Andy Budiman.
Hidup di dalam ekosistem platform digital, sama artinya
penerbit setiap saat harus siap jika platform digital sewaktuwaktu melakukan perubahan-perubahan sistem secara
arbitrer. Bagi platform digital, perubahan sistem itu adalah
urusan internal mereka sendiri. Meskipun faktanya,
perubahan itu menyangkut hajat hidup banyak pihak yang
terlanjur bersentuhan dengan ekosistem tersebut. Dalam
konteks ini, para penerbit sering terkaget-kaget ketika
platform digital melakukan perubahan algoritma yang
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mempengaruhi proses penyajian, penyebaran dan
pengindeksan konten. Pada perubahan itu, penerbit tidak
dilibatkan, bahkan tidak diberitahu sebelumnya. Perubahan
algoritma terkait dengan distribusi konten akan diperlakukan
platform digital sebagai langkah strategis yang akan mereka
putuskan sendiri tanpa melibatkan pihak eksternal. Hal ini
sudah sering terjadi dan dampaknya sangat memukul
penerbit yang sudah terlanjur tergantung pada mode
produksi, distribusi, monetisasi konten berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan algoritmis.
Sistem algoritma platform digital menghadirkan dilema
tak berkesudahan bagi penerbit. Di satu sisi mereka tidak bisa
menghindari integrasi ke dalam sistem algoritma platform
digital, di sisi lain mereka sadar ketergantungan terhadap
sistem tersebut tidak menjanjikan keberlanjutan dalam jangka
panjang. Di satu sisi mereka harus beradaptasi dengan inovasi
algoritmik platform digital, di sisi lain semakin lama mereka
semakin sadar inovasi ini sesungguhnya berada dalam sistem
yang tertutup dan ekslusif. Upaya untuk menghasilkan konten
yang sesuai dengan sistem algoritma platform digital
sesungguhnya adalah sebuah perjudian (a gaming the
algorithm). Algoritma media sosial dan mesin pencari telah
mendorong para penerbit untuk sebanyak mungkin
menghasilkan konten dengan shareability yang tinggi. Namun
upaya ini sia-sia saja ketika secara tiba-tiba platform digital
mengubah algoritma mereka, seperti yang terjadi pada
perubahan algoritma yang diklaim perusahaan platform digital
untuk
memprioritaskan
meaningfull
content
dan
trustworthiness. Perubahan algoritmis itu konon bertujuan
untuk memastikan jurnalisme berkualitas tinggi mendapatkan
prioritas dalam proses distribusi konten secara daring.
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Namun, dampaknya kemudian adalah banyak media menjadi
sangat fokus pada upaya penyajian berita berdasarkan prinsip
story-by-story optimisation. Suatu hal yang berdampak pada
lepasnya berita dari konteks, dan terpisahnya proses produksi
dan distribusi konten. Transformasi produksi dan distribusi
konten yang terjadi pada aras tersebut juga membutuhkan
investasi teknis yang signifikan. Hanya penerbit besar yang
mampu melakukannya!8
Ketergantungan terhadap platform digital melahirkan
masalah berikutnya untuk industri media Indonesia hari ini,
yakni semakin menurunnya direct relationship penerbit
dengan pengiklan. Dengan semakin kuatnya posisi platform
digital global sebagai perantara periklanan digital, tentu saja
direct relationship penerbit dengan pengiklan juga menurun.
Hal ini karena dalam konteks iklan programatik, pengiklan
lebih memilih berbelanja melalui sistem transaksi iklan serba
otomatis, cepat dan terprogram yang disediakan platform
global. Keunggulan komparatif lain dari sistem tersebut
adalah ketersediaan data psikografis pengguna berskala
mondial yang sangat fundamental untuk proses penargetan
dan optimisasi iklan. Periklanan programatik semakin
menjauhkan pengiklan dari penerbit. Jika pada era sebelumnya
di antara penerbit dan pengiklan hanya ada agen periklanan,
pada era periklanan programatik ada para pelaku pelaku pasar
teknologi perantara periklanan digital seperti perusahaan DSP,
8

P. Schlesinger dan G. Doyle, “From organizational crisis to multi-platform
salvation? Creative destruction and the recomposition of news media”,
Journalism, vol. 16, no. 3, 2015, hlm. 313; lihat The Centre for Media
Transition, The Impact of Digital Platforms on News and Journalistic
Content, 2018, hlm. 50, https://www.uts.edu.au/sites/default/files/201812/CMT%20News%20Report.pdf, diakses 10/03/2021.
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SSP, Trading Desk, dan Publisher and Advertiser Ad Servers.
Mereka mengoperasikan jenis layanan yang berbeda dalam
rantai pasokan dan permintaan periklanan programatik.
Layanan-layanan yang seakan-akan bersaing, tetapi seringkali
secara bersama-sama memperkuat satu induk perusahaan,
katakanlah Google atau Alphabet. Ada begitu banyak perantara
yang mesti dihadapi penerbit dalam hal ini, ada begitu banyak
layanan teknologi yang mesti mereka gunakan. Secara bisnis,
ini berarti bahwa semakin berkurang pendapatan yang bisa
dinikmati penerbit karena mereka mesti berbagi pendapatan
dengan perusahaan-perusahaan perantara itu.
Hal ini juga menyebabkan direct relationship penerbit
dan pengiklan semakin menurun. Tingkat kepercayaan dan
citra penerbit di mata pengiklan tentu saja terdampak.
Padahal hubungan langsung dengan pengiklan sangat penting.
Dengan hubungan langsung itu, penerbit dapat menentukan
harga sendiri, mengajukan penawaran dan melakukan
negosiasi secara langsung dengan calon pengiklan. Sementara
dalam konteks iklan programatik, kendali ada pada pihak
perusahaan perantara atau penyedia teknologi penunjang
periklanan. Berapa harga inventori iklan sebuah media,
kepada pengiklan yang mana inventori itu ditawarkan, seperti
apa bentuk dan isi iklan, semuanya semakin menjauh dari
kendali penerbit. “Semakin menurunnya relationship dengan
pengiklan, tentu saja kontrol penerbit terhadap pricing juga
semakin turun. Itu juga menjadi tantangan besar kita ke
depan ketika semakin menguat trend peningkatan media
spending lewat platform digital,” kata Gemiano.
Masalah ketiga yang dihadapi industri media di
Indonesia beberapa tahun ke depan adalah budget perikanan
digital yang akan semakin banyak bergeser ke platform OTT
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dan platform e-commerce. Data Asosiasi Media Siber
Indonesia (AMSI) menunjukkan, 70-75% belanja iklan digital
nasional Indonesia dikuasai oleh duopoli Google dan
Facebook. Industri media nasional sebenarnya hanya
memperebutkan sisanya. Dengan asumsi perebutan itu
terutama sekali terjadi pada aras iklan programatik,
perusahaan platform digital seperti Google juga masih
mengeruk keuntungan sebagai penyedia teknologi perantara
periklanan. Dengan kata lain, pada 25-30 persen area
periklanan digital yang tersisa di luar area duopoli Google dan
Facebook, masih beroperasi anak-anak perusahaan Google
yang mengeruk keuntungan signifikan sebagai penyedia
teknologi penunjang iklan programatik. Jika kita
menggunakan perhitungan The Cairncross Review skema iklan
programatik sesungguhnya hanya menyediakan 50% dari nilai
transaksi iklan untuk penerbit. Ini artinya, dari 25-20 persen
belanja iklan digital nasional yang diperebutkan para penerbit,
hampir separuhnya digerogoti juga oleh perusahaan platform
digital. Semakin paripurnalah monopoli perusahaan platform
dalam dunia media!9
Permasalahan berikutnya dalam konteks yang sama
adalah platform ecommerce nasional seperti Tokopedia,
Shopee dan lain-lain juga mengembangkan layanan
periklanan. Pandemi Covid-19 telah memberi berkah luar
biasa untuk platform ecommerce global maupun nasional.
Pembatasan sosial mendorong orang lebih banyak
beraktivitas di rumah. Belanja online mengalami ledakan yang
luar biasa. Platform ecommerce meraih peningkatan akses
9

Bandingkan dengan data IDA sebagaimana tertuang pada Gambar 2 dan
3.
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dan interaksi pengguna yang sangat tajam. Momentum ini
mereka manfaatkan untuk membangun kapasitas dalam
mendeteksi kecenderungan konsumsi pengguna. Perusahaan
ecommerce kemudian dapat menambang informasi para
pengguna mereka memiliki keinginan atau minat untuk
membeli produk apa. Informasi ini sangat penting sebagai
dasar untuk melakukan penargetan dan optimisasi iklan yang
jauh lebih akurat sehingga platform ecommerce kemudian
mampu menghadirkan skema periklanan yang lebih powerful
dibandingkan dengan yang ditawarkan penerbit pada
umumnya. Menanjaknya jumlah pengguna, lompatan jumlah
transaksi iklan dan peningkatan kemampuan dalam
melakukan optimisasi iklan, membuat platform ecommerce
semakin perlu diperhitungkan sebagai “ancaman” baru bagi
industri media konvensional. Gemiano memperkirakan, mulai
tahun 2022, akan ada banyak sekali bujet periklanan yang
bergeser dari penerbit media ke platform ecommerce. Hal ini
menjadi tantangan berat bagi industri media nasional yang
membutuhkan langkah-langkah antisipasi yang bersifat segera
dan sistematis.
3.

Upaya Mewujudkan Media Berkelanjutan

Untuk menggambarkan lebih lanjut masalah atau
tantangan yang sedang dihadapi industri media massa tanah
air belakangan ini, berikut ini akan dijabarkan keadaan riil
yang sedang dihadapi beberapa media di Indonesia.
Pertanyaannya adalah, bagaimana para penerbit memperoleh
pendapatannya? Strategi apa yang diterapkan media atau
kelompok media untuk bertahan hidup dan mengembangkan
diri? Untuk menjawab pertanyaan ini, Dewan Pers telah
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menyelenggarakan seri diskusi terstruktur “Membangun
Model Media Massa Yang Berkelanjutan" NovemberDesember 2021. Seri diskusi ini memetakan permasalahan
dan tantangan yang dihadapi, serta capaian yang telah diraih
industri media dalam membangun model bermedia di era
disrupsi. Model bermedia di sini dalam pengertian model
jurnalistik maupun model bisnis media. Dalam seri diskusi
terstruktur tersebut, Dewan Pers mengundang beberapa
media untuk mempresentasikan diri. Presentasi tersebut
merujuk pada tiga hal fundamental yang saling terkait yakni:
1) jurnalisme yang dikembangkan, 2) model bisnis yang
dijalankan, 3) teknologi distribusi konten dan periklanan yang
diterapkan sebuah media.
Seri diskusi Dewan Pers ini menyajikan eksplorasi
masalah disrupsi digital dalam jagat media nasional dan
langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasinya.
Dalam diskusi tersebut tergambarkan upaya yang ditempuh
beberapa media atau kelompok media untuk bertahan hidup.
Upaya eksistensial maupun upaya kreatif untuk tetap
bertahan bahkan berkembang di jaman yang berubah.
Sebagai upaya untuk membangun model keberlanjutan
media, hasil diskusi tersebut layak untuk dipertimbangkan.
Berdasarkan apa yang tersajikan dan didiskusikan dalam
seri diskusi tersebut, dapat dipetakan ikhtiar media massa
tanah air untuk mengatasi keadaan-keadaan disruptif dewasa
ini ke dalam lima pola: 1) Berorientasi pada periklanan
programatik; 2) Relatif mapan pada jalur periklanan langsung
dan mencoba peruntungan tambahan di jalur periklanan
programatik; 3) Mencari keseimbangan antara periklanan
langsung dan periklanan programatik; 4) Membangun
eksosistem yang relatif mandiri dari determinasi platform
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digital; 6) Berorientasi pada konten berbayar dan aktivitas
non-media. Lebih jauh lagi tentang lima pola tersebut,
dijelaskan sebagai berikut dengan secara spesifik merujuk
pada beberapa institusi media.
3.a. Membangun Jaringan Media, Memaksimalkan
Iklan Programatik
3.a. Pikiran Rakyat Media Network10
Berdiri 2 Desember 2019, Pikiran Rakyat Media Network
(PRMN) dilatarbelakangi keprihatinan bahwa jumlah media
siber di Indonesia tidak kurang dari 48.000 media, tetapi
trafiknya hanya memusat pada 8-10 media besar saja. Dengan
demikian diasumsikan bahwa mayoritas media siber di
Indonesia sebenarnya hidup secara pas-pasan, tidak ditopang
oleh jangkauan khalayak maupun pendapatan yang memadai.
Dijelaskan Agus Sulistriyono, CEO PRMN, mereka umumnya
tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk merespon
perkembangan terkini industri media. Mereka tidak memiliki
modal yang cukup, tidak memahami benar bagaimana cara
memonetisasi konten dan tidak menguasai alat ukur yang
digunakan dalam periklanan digital. Banyak media siber
menggunakan teknologi web yang gratisan atau murah,
menggunakan platform website yang minim fitur, sehingga
kurang layak untuk menjalankan bisnis media berbasis
teknologi digital. “Pertanyaannya, ada nggak portal-portal
besar, di antara 10 media dengan trafik tertinggi, yang
10

Disarikan dan dikutip dari seri diskusi “Membangun Model Media Massa
Yang Berkelanjutan", Dewan Pers 02/11/2021.
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menggunakan teknologi web gratisan? Ada nggak website
yang trafiknya miliaran web views per bulan, yang membayar
server hanya 20-30 juta? Tidak ada,” kata Sulistriyono.
Bisnis media siber, meskipun dalam beberapa hal lebih
efisien dari bisnis media cetak, tetap membutuhkan modal
yang besar. Bisnis media siber yang digarap dengan serius
mesti ditopang dengan investasi untuk teknologi informasi
yang digunakan. Media siber harus ditopang SDM yang handal
sebagai programmer, web designer dan teknisi untuk
menjalankan maintenance secara berkala, serta mesti
mengalokasikan anggaran untuk cloud server yang lumayan
mahal. Banyak pengelola media siber yang menguasai selukbeluk produksi konten, tetapi lemah pada sisi pemasaran dan
penjualan berbasis platform digital, maintenance teknologi
informasi dan programming media digital.
Menghadapi tantangan yang berat dalam konteks di
atas, bisakah media siber di Indonesia berjalan sendirisendiri? Untuk media yang sudah besar barangkali bisa.
Namun untuk media-media kecil, sangat tidak realistis.
Mereka tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk membangun
sistem teknologi informasi yang memadai. Oleh karena itu,
pilihan realistis bagi mereka adalah membangun kolaborasi
antar media. Inilah yang melatarbelakangi pendirian PRMN,
yakni konsep bermedia secara gotong royong. PRMN
membolehkan merek Pikiran Rakyat digunakan media-media
lain, membantu mereka dengan layanan yang sangat
menentukan, lalu mengajak mereka untuk berbagi
pendapatan. Dengan cara ini, hingga Desember 2021, PRMN
telah berjaringan dengan 250 media di seluruh Indonesia.
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Gambar 1: Jenis Dukungan Pikiran Rakyat Ke Media-Media
11 Dukungan Pikiran Rakyat Ke Media-Media
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kata Sulistriyono.
PRMN juga memberi layanan dari sisi back office dengan
membantu pengurusan perijinan, perpajakan dan lain-lain
untuk media jaringan PRMN. Layanan berikutnya adalah
layanan sales & marketing. Hal lain yang membedakan antara
media cetak dan media siber adalah media cetak
mengandalkan direct sales dan pendapatan dari oplah
penerbitan. Sementara pada media siber, ada dua macam
pendapatan iklan. Yang pertama iklan dari direct sales yang
lazimnya diperoleh dari pendekatan door-to-door ke
pemerintahan, pemegang brand, dan lain-lain. Yang kedua
adalah iklan programatik. Tim sales & marketing PRMN
bekerja pada dua lini itu atas nama media-media jaringan.
Mereka yang berhubungan dengan programmatic agency,
melakukan bidding dan seterusnya untuk seluruh media
anggota PRMN. Media-media tersebut cukup fokus mengurus
konten. “Yang berkolaborasi dengan kami itu kebanyakan
adalah
mantan
wartawan
yang,
mohon
maaf,
pengetahuannya sebenarnya hanya konten saja. Ya sudah,
fokus di konten saja. Biarkan hal yang lain, tiga pilar di atas,
yakni IT, back office dan marketing kami yang mengurus,”
tandas Sulistriyono.
PRMN menawarkan sharing pendapatan programatik
dan pendapatan dari direct sales kepada media jaringannya.
Berapa
besarannya?
Sulistriyono
tidak
spesifik
menyebutkannya. Namun dia memberi gambaran, ada media
mitra PRMN yang memperoleh pendapatan hingga Rp 1,3
miliar satu bulan dari iklan programatik. “Ada satu portal di
Yogyakarta, namanya beritaDIY.com, media kecil, satu tahun
sudah mendapatkan Rp 4,8 miliar. Kalau sekarang bintangnya
PRMN adalah portaljember.com yang bisa meraih pendapatan
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programatik Rp 1,3 milyar per bulan” Kata Sulistriyono.
Mengapa tetap ada sharing untuk direct sales yang dihasilkan
media jaringan PRMN? Karena PRMN dan Promedia Teknologi
Indonesia –perusahaan yang didirikan Sulitriono dan temanteman kemudian—telah berinvestasi untuk server, cloud,
maintenance dan kebutuhan teknologis lain yang menopang
operasional media-media tersebut.
Pendapatan utama PRMN adalah iklan programatik.
Portal berita seperti beritaDIY.com, PR Tasik.com,
portaljember.com meraih pendapatan 900 juta hingga 1,3
miliar per bulan sepenuhnya dari iklan programatik. Tidak ada
iklan langsung dari Pemerintah Daerah. “Boleh saya bilang
98% pendapatan PRMN dari brand, bukan dari iklan
pemerintahan, diperoleh melalui skema programatik. Iklan
programatik itu apa duit judi? Bukan. Itu adalah duit dari
iklan, hanya cara mendapatkannya berbeda, yaitu dengan
trafik. Supaya trafik tinggi bagaimana? Ya teknologi harus
bagus, kontennya harus relevan,” kata Sulistriyono.
Dengan investasi yang tidak sedikit, kemitraan seperti
inilah yang sedang dibangun Pikiran Rakyat dengan mediamedia siber di berbagai daerah. PRMN bercita-cita
membangun ekosistem media digital baru. Dengan
menggandeng 250 media di seluruh Indonesia, Pikiran
rakyat.com merasa dirinya bukan brand lokal lagi.
Pikiranrakyat.com adalah portal media nasional. Memang
benar, dalam perkembangannya semakin kurang relevan lagi
separasi media siber menjadi media lokal dan media nasional.
Yang membuat status lokal dan nasional itu adalah
kontennya, bukan sebarannya.
Apa yang dilakukan PRMN dapat dilihat sebagai upaya
untuk menyesuaikan diri dengan iklim periklanan digital yang
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semakin terfokus pada skema iklan programatik. Skema iklan
programatik bertumpu pada performance dan trafik. Untuk
mendapatkan performance dan trafik yang memadai, media
harus sangat produktif dalam menghasilkan berita. Berita
yang banyak berkorelasi dengan penambahan pembaca.
Namun, perbanyakan berita juga menuntut penambahan
jumlah jurnalis pembuat berita. Kenaikan trafik membuat
kenaikan cost. Kenaikan cost ini bisa direduksi jika media
berjaringan dengan media lain. Ada proses pertukaran konten
maupun leverage di antara media-media itu. Media harus
memiliki produktivitas sekaligus leverage. Produktivitas dan
leverage media ini yang menurut PRMN akan lebih mudah
dicapai kalau media-media berjaringan satu sama lain.

Gambar 2: Berbagi Produktivitas Dan Leverage Di PRMN12
Gambar 2 menunjukkan skema berbagi produktivitas
12

Presentasi PRMN dalam seri diskusi “Membangun Model Media Massa
Yang Berkelanjutan", Dewan Pers, 02/11/2021.
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dan leverage yang diusung PRMN. Penekanannya terletak
pada pentingnya antar media berjaringan untuk membangun
leverage bersama, untuk memanfaatkan konten bersamasama, serta untuk berbagi pendapatan secara bersama-sama.
Media-media jaringan tetap berdiri sendiri, tidak dimiliki oleh
PRMN. Ini yang membedakan PRMN dengan grup media lain
seperti Tribunnews. Tribunnews mendirikan jaringan
tribunnews daerah yang secara keseluruhan dimiliki oleh Grup
Kompas. Satu hal penting yang juga ditawarkan PRMN adalah
efisiensi. Media jaringan tidak perlu terbebani investasi SDM,
IT dan marketing. Sebaliknya, Pikiranrakyat.com juga tidak
perlu memiliki banyak karyawan atau wartawan untuk
menghimpun ribuan berita dari berbagai daerah setiap hari,
yang telah menempatkannya sebagai portal berita nasional.
Hingga November 2021, secara organik karyawan
Pikiranrakyat.com hanya sekitar 90 orang, sudah termasuk
jajaran direksi. Namun PRMN secara keseluruhan telah
memperkerjakan tidak kurang dari 2500 orang dari 250 media
lokal di seluruh Indonesia. Dengan cara ini, Pikiranrakyat.com
telah menduduki rangking dua Alexa untuk portal berita
nasional pada November 2021.
Media yang bergabung dalam PRMN akan diperlakukan
sebagai subdomain Pikiran Rakyat.com. Oleh karena itu,
media-media yang sudah merasa memiliki brand sendiri,
cenderung enggan bergabung dengan PRMN. Sekitar 80%
media anggota jaringan PRMN adalah media baru yang
umumnya didirikan para wartawan senior. Di sini, PRMN
seperti sedang membangun inkubator kemandirian ekonomi
untuk menciptakan atau memberdayakan UMKM media.
Bahkan ada semacam persyaratan tak tertulis, jika ingin
bermitra dengan PRMN, sebuah media mesti berbasis
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kabupaten atau kota. Selama di sebuah kabupaten atau kota
belum ada media jaringan PRMN, PRMN siap bermitra dengan
media yang ada di sana.
Media-media yang merasa sudah memiliki brand sendiri
dan tidak ingin menjadi sub domain Pikiran Rakyat.com
ditampung dalam Promedia Teknologi Indonesia yang berdiri
Juli 2021. Perusahaan ini menghimpun jaringan media-media
yang tetap ingin memiliki domain yang independen, tetapi
dapat memanfaatkan layanan IT dan marketing PRMN. Media
relatif mapan seperti Suara Merdeka di Semarang, Haluan di
Padang, Ayo Bandung di Bandung tergabung dalam jaringan
Promedia Teknologi Indonesia.
Meskipun terdiri dari banyak media, PRMN memiliki
Buku Panduan Konten yang tidak boleh dilanggar mediamedia anggota. Buku ini berisi panduan etika jurnalistik yang
telah disepakati seluruh media jaringan PRMN. Sebagai
contoh, media-media jaringan PRMN dilarang memberitakan
orang pindah agama, orang yang memutuskan menggunakan
atau membuka jilbab. Pemberitaan isu SARA harus dilakukan
dengan senantiasa menomorsatukan keutuhan NKRI. “Silakan
cek apakah ada berita di PRMN tentang 'Sukmawati pindah
agama Hindu'. Saya yakin tidak ada di PRMN, karena kami
larang,” kata Sulistriyono. Di dalam struktur PRMN dan mediamedia lainnya belakangan, dikenal kategori baru awak media
dengan nama kreator konten. PRMN memiliki pengalaman
unik di sini. Ketika akan merekrut tenaga baru, lowongan
untuk posisi wartawan selalu sepi peminat. Namun, ketika
dibuka lowongan untuk konten kreator, selalu banjir peminat
dari kalangan milenial. Jadi konten kreator sengaja diambil
sebagai istilah kekinian untuk menarik minat generasi Z
(milenial). Namun, setidaknya dalam konteks PRMN, konten
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kreator secara defakto sesungguhnya juga wartawan.
Dijelaskan Sulistriyono, dalam bekerja, konten kreator
PRMN tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan UU No.40 tahun
1999. Konten yang mereka buat juga tidak otomatis
terpublikasikan, alih-alih mesti melalui saringan redaksi di
masing-masing media. PRMN memiliki forum pemimpin
redaksi media jaringan yang bertugas sebagai pengawas. “Jadi
kalau menemukan konten yang tidak baik, yang mengawasi
itu banyak dan masing-masing media rasa memilikinya ke
Pikiran Rakyat itu luar biasa. Kalau ada konten yang
melanggar buku putih (Buku Panduan Konten), langsung
diinfokan di grup. Kalau tidak bisa diedit, konten tersebut ditake down,” kata Sulistriyono.
PRMN menggantungkan hidup pada iklan programatik.
Sekitar 98 persen pendapatan PRMN dari iklan programatik.
Dari jumlah tersebut, 80% iklan programatik PRMN diperoleh
dari Google. PRMN tidak mengetahui secara persis, berapa
nilai transaksi Google dengan pengiklan dan berapa persen
yang dibagikan Google ke PRMN. Pada awalnya, transaksi
programatik PRMN diperantarai oleh reseller seperti ProPS,
Ad Asia yang sekarang AnyMind, Genie, dan Adobe.
Sulistriyono menjelaskan, mereka ini sebenarnya reseller
resmi Google di Indonesia. Biasanya mereka sharing
pendapatan iklan dengan penerbit di Indonesia dengan
proporsi 70:30, atau 80:20. Bagian terbesar untuk penerbit.
Namun, juga tidak pernah terungkap bagaimana dan
seberapa bagi hasil antara Google dan reseller tersebut. Pada
tahun 2021, karena impresinya secara keseluruhan sudah
tinggi, PRMN tidak membutuhkan jasa reseller lagi. PRMN
bertransaksi iklan programatik melalui mekanisme AdX.
Dengan kata lain, tanpa adanya perantara, PRMN berbagi
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“rejeki” secara langsung dengan Google. Namun, sekali lagi,
PRMN tidak mengetahui secara persis berapa nilai kontrak
iklan Google dan pengiklan dan berapa persen yang dibagikan
kepada penerbit.
Ada problem dominasi dan intransparansi di sini. Google
mendominasi periklanan digital. Mereka pemilik inventori
iklan terbesar. Mereka menguasai rantai pasokan dan
permintaan pasar periklanan digital. Mereka menguasai
teknologi perantara periklanan programatik, seperti teknologi
DSP, SSP, ad server, ad exchange, data analytic dan lain-lain.
Mereka mennguasai data perilaku pengguna secara ekslusif.
Dominasi Google ini juga menjadi perhatian PRMN. “Di mana
pun, kalau udah dominasi, tidak baik dampaknya. Dominasi
Google sebagai platform iklan programatik, harus kita cermati
bersama. Kita tidak tahu Google dapat berapa dari pengiklan,
dan berapa persen yang dibagikan ke kita. Keadaan ini
merugikan pengelola media. Meskipun untuk putus hubungan
sama sekali dengan Google, kita juga belum siap,” kata
Sulistriyono.
Google sering menggunakan posisi membuat keputusan
“sepihak” yang merugikan penerbit. Sulistriyono memberi
contoh apa yang terjadi pada Desember 2020. Google tibatiba mengubah sistem algoritma pendistribusian konten.
Keputusan yang tanpa pemberitahuan ini membuat trafik
banyak media menjadi berantaran. Mereka harus memulai
dari nol lagi dalam membangun jaring distribusi konten,
menyesuaikan dengan algoritma baru Google. Berbisnis
media siber dalam hal ini, menjadi sangat tergantung dengan
ekosistem eksternal, khususnya ekosistem Google dan
Facebook.
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3.b. Mapan Di Pemasaran Langsung, Mencoba
Peruntungan Programatik
3.b.i. Ayo Media Network13
Sama-sama dari Bandung, Ayobandung.com atau Ayo
Media Network lahir tahun 2005. Didirikan oleh orang-orang
yang sudah malang-melintang di bisnis media luar ruang,
Ayobandung.com justru “mapan” terlebih dahulu di jalur
pemasaran langsung. Ini yang membedakannya dengan
Pikiran Rakyat Media Network, yang seperti telah dijelaskan,
sejak awal didesain untuk menjadi jaringan media yang
menggarap pasar periklanan programatik. Hingga tahun 2017,
Ayobandung.com masih fokus menggarap pasar media di
Jawa Barat. Namun pada akhir 2018, mereka sudah
mendirikan jaringan media di Semarang, Yogyakarta dan
Jakarta. Namanya Ayosemarang.com, Ayoyogyakarta.com,
Ayojakarta.com. Inilah tiga simpul utama Ayo Media Network.
Hingga akhir 2021, telah terbentuk jaringan Ayo Media
Network di 15 kota. Dengan nama yang berbeda
menyesuaikan dengan kota masing-masing, media-media itu
dimiliki oleh Ayobandung.com. Hingga akhir 2021, hanya dua
media yang berdiri sendiri, yakni Ayomalang.com dan
Ayopontianak. Media-media ini diibaratkan mengembangkan
diri dengan menggunakan brand “Ayo”. Mereka secara
redaksional otonom dan dapat mengembangkan rubrikasi dan
program sendiri. Penanggung jawab masing-masing media
bertanggung jawab penuh terhadap konten yang mereka
13

Disarikan dan dikutip dari seri diskusi “Membangun Model Media Massa
Yang Berkelanjutan", Dewan Pers, 30/11/2021.
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sajikan, meskipun dalam praktiknya terjadi “sindikasi” konten
antar anggota Ayo Media Network. “Misalnya ada peristiwa
mencolok di Semarang, Ayojakarta.com juga memanfaatkan
berita Ayosemarang.com. Biasanya polanya re-write tiga
alinea pertama terus disebutkan sumbernya, link hidupnya
dimasukkan. Modelnya seperti itu,” kata Direktur
Pemberitaan Ayobandung.com, Rahim Asyik.
Sebagaimana yang terjadi dalam konteks Pikiran Rakyat
Media Network, berjaringan antar media dalam konteks Ayo
Media Network adalah strategi untuk memperbanyak konten
sekaligus memperbanyak inventori iklan. Semakin banyak
jejaring media, diasumsikan semakin banyak “lapak-lapak”
iklan yang dapat ditawarkan ke pengiklan. Beriklan di media
dengan wilayah jangkauan yang berbeda dianggap sebagai
sebuah keunggulan komparatif. Namun inventori iklan di sini
terutama sekali untuk jenis untuk iklan langsung, alih-alih
iklan programatik. Seperti mereka sampaikan dalam diskusi
Dewan Pers (30/11/2021), Ayobandung.com masih
menjadikan iklan programatik sebagai “usaha sampingan”.
Pada Desember 2021, pendapatan progamatik Ayo Media
Network “hanya” mencapai 15-20 persen dari total
pendapatan mereka. “Kita main di programatik baru tahun
2019. Sebelumnya kami justru menghindarinya. Uangnya gak
seberapa tetapi berantakannya itu yang merepotkan. Capek
sekali harus menghasilkan konten yang begitu banyak dan
secara jurnalistik sering bermasalah,” kata Rahim Asyik.
Rahim Asyik menjelaskan, pengembangan konten Ayo
Media Network bertumpu pada aspek proximity. Setiap media
“Ayo” diharapkan menggarap potensi pemberitaan plus
potensi pendapatan di masing-masing daerah. Setiap media
didorong untuk dekat dengan pembaca primodialnya.
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Ayosemarang.com fokus dengan pemberitaan tentang
dinamika sosial politik Jawa Tengah, serta secara intensif
menggarap sumber pendapatan di Jawa Tengah. Hal serupa
berlaku untuk Ayobandung.com, Ayopontianak.com dan lainlain. “Jadi secara bisnis nyaris tidak ada subsidi dari luar. Tidak
terjadi potensi iklan dari Bandung dipasarkan di Semarang, “
kata Rahim Asyik. Karena bertumpu pada aspek proximity,
Ayo Media Network tidak dapat sepenuhnya mengintensifkan
pendapatan programatik. Berita-berita berdimensi lokal,
komunitas relatif sulit untuk menghasilkan trafik yang tinggi
sebagai syarat untuk meraih iklan programatik. Potensi iklan
sebagaimana dibahas di atas sekali lagi adalah dalam kontek
iklan langsung non programatik.
Merasa tidak memiliki teknologi yang memadai untuk
menjalankan skema periklanan programatik, Ayo Media
Network memilih untuk men-outsourcing-kan iklan
programatik mereka. Teknologi penunjang periklanan
programatik, termasuk biding dan transaksi programatik Ayo
Media Network dikelola Promedia. “Teman-teman
Ayobandung.com, Ayosemarang.com dan lain-lain fokus ke
jualan direct dan pengembangan-pengembangan produk yang
lain. Kami tidak secara langsung mengurus iklan programatik.
Teknisnya bagaimana, caranya bagaimana dikelola Promedia.
Promedia bisnis utamanya adalah mengelola programatik dari
temen-temen media. Ya sudah kami join di situ,” kata Rahim
Asyik.
3.b.ii. beritajatim.com14
14

Disarikan dan dikutip dari seri diskusi “Membangun Model Media Massa
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Portal beritajatim.com berdiri pada 1 April 2006. Lahir
dari tangan para wartawan media cetak, beritajatim.com
mengusung visi menjadi media berita berbasis teknologi
digital yang terpercaya dan menjadi rujukan utama untuk
informasi, data, dan berita tentang Jawa Timur.
Beritajatim.com ingin menjadi yang terdepan di Jawa Timur
dalam kemitraan media serta dalam pengembangan
jurnalisme yang mencerahkan, bertanggung-jawab dan
inspiratif. Hingga November 2021, pembaca beritajatim.com
mencapai 1,8 juta orang, di mana 1,2 juta orang merupakan
pembaca baru. Dari basis pembaca ini, diperoleh page view
sebesar 3,4 juta. “Bounce rate kami masih cukup tinggi.
Perbandingan new visitor dan returning visitor masih
njomplang. Pembaca yang benar-benar menggantungkan
kebutuhan informasinya pada kami jumlahnya masih belum
sampai 50% dari total pembaca,” kata Dwi Eko Lokononto.
Rangking beritajatim.com di Alexa cenderung naik-turun.
Pada 14 November 2021, beritajatim.com menduduki
rangking 20,022 secara global dan rangking 249 untuk
Indonesia. Sebagai media yang ingin mengintensifkan
pendapatan programatik, beritajatim.com belakangan
berusaha mengoptimalkan Search Engine Optimization (SEO).
“Kami akhirnya menyadari SEO adalah salah satu standar yang
harus kami kejar. Jadi kami berupaya sebaik mungkin agar
audit SEO beritajatim.com tetap berada di grade A,” kata Dwi
Eko Lokononto, Pemimpin Redaksi beritajatim.com.
Dari sisi pemasaran, beritajatim.com melakukan
pemasaran langsung (direct sales) maupun programatik.
Untuk menambah aliran pendapatan (revenue stream),
beritajatim.com juga mengintensifkan kegiatan kolaborasi
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(activity) dengan berbagai pihak. Kolaborasi dilakukan dengan
lembaga pemerintahan, perusahaan negara, perusahaan
swasta, individu, komunitas, dan lain-lain. Dengan strategi
pemasaran ini, komposisi pendapatan beritajatim.com adalah
direct sales (50%), programatik (30%), dan activity (20%). Iklan
programatik baru digarap secara serius beritajatim.com pada
paruh kedua 2021. Meskipun pendapatan programatik belum
begitu stabil, tetapi untuk beritajatim.com tetap
menggembirakan karena mereka sebelumnya tidak memiliki
pengalaman menjalankan skema periklanan programatik.
Dengan kata lain, beritajatim.com sebelumnya telah mapan di
jalur pendapatan periklanan langsung (direct sales). Per
Desember 2021, pendapatan programatik beritajatim.com
bergerak pada angka 20-30 persen. “Ini tambahan
pendapatan baru yang angkanya naik-turun. Kami di sini
memperoleh tambahan pendapatan yang sebelumnya sama
sekali tidak ada,” kata Dwi Eko Lokononto.
DE menjalankan, pendapatan programatik yang sangat
tergantung pada trafik menuntut penambahan konten. Untuk
menambah konten, diperlukan tambahan tenaga baru.
Tambahan tenaga baru berarti kenaikan biaya produksi untuk
gaji tetap dan berbagai tunjangan. Ini tantangan yang sedang
dihadapi beritajatim.com. Untuk menaikkan produktivutas
konten, beritajatim.com mau tak mau menambah tenaga
baru yang disebut content creator. Jumlahnya belasan orang,
direkrut dari kalangan mahasiswa. Mereka bertugas membuat
konten yang benar-benar banyak dibaca oleh pembaca
beritajatim.com. Mereka dibayar berdasarkan berapa banyak
pembaca yang menbaca konten mereka.
beritajatim.com, seperti halnya AyoBandung.com, sekali
lagi adalah adalah tipe media daerah yang relatif “mapan”
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pada pemasaran langsung dan sedang mencoba menambang
peruntungan pada skema periklanan programatik. Setiap hari,
halaman utama beritajatim.com dapat memuat 10 sampai 12
iklan advertorial. Menariknya, angka ini tidak menurun, alihalih meningkat pada situasi pandemi Covid-19 sejak
pertengahan tahun 2020. Hal ini memunculkan keberanian
beritajatim.com untuk melakukan rekrutmen SDM baru, di
saat media-media lain rata-rata justru melakukan
perampingan karena terdampak pandemi Covid-19.
Dalam hal iklan pemerintahan, beritajatim.com memiliki
pengalaman unik. Untuk membedakan berita dan advertorial,
beritajatim.com menggunakan tajuk “Adv” di atas advertorial
yang mereka muat. Di media-media lain, hal ini lazim menjadi
hambatan. Pemasang iklan ingin advertorial mereka dimuat
dalam format standar berita tanpa embel-embel
“advertorial”. Menariknya, embel-embel advertorial itu bukan
hambatan di beritajatim.com. “Hal ini justru menaikkan
kepercayaan Pemda-Pemda untuk memasang iklan ke kita.
Label advertorial justru meningkatkan pendapatan iklan dari
beberapa pemda. Kenaikannya hingga mencapai 300%.
Mereka menjadi lebih yakin pasang advertorial karena buat
mereka lebih mudah mempertanggungjawabkannya kepada
pimpinan,” kata Dwi Eko Lokononto.
Pendapatan lain beritajatim.com adalah dari kegiatan
kolaborasi (activity). Pada keadaan pandemi Covid 19,
ternyata banyak lembaga pemerintah dan swasta yang
membutuhkan bantuan untuk menggelar aktivitas daring.
Tidak banyak media siber di Jawa Timur yang menggarapnya.
beritajatim.com seperti mendapatkan limpahan rejeki dari
sini. Proporsi pendapatan dari kegiatan kolaborasi mencapai
20 % dari keseluruhan pendapatan tahunan beritajatim.com.
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Meskipun skalanya tidak besar, dalam satu bulan
beritajatim.com bisa menyelenggarakan 4-5 kali webinar. Satu
kali kegiatan webinar menghasilkan pemasukan antara 15
sampai 20 juta. “Sumber pendapatan yang buat kami lebih
dari memadai ukurannya,” kata Dwi Eko Lokononto.
3.c. Mencari Keseimbangan Pemasaran Langsung dan
Periklanan Programatik
3.c.i. Tribun Network15
Tribunnews.com merupakan pengembangan lebih lanjut
dari jaringan koran Tribun yang telah didirikan Kelompok
Kompas Gramedia. Pengembangan koran Tribun bermula dari
komitmen Kompas Gramedia untuk melaksanakan himbauan
Pemerintah agar surat kabar besar nasional membantu
pengembangan surat-kabar daerah yang terhambat
permasalahan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).
Dalam kerangka ini, Kompas Gramedia melakukan beberapa
akuisisi atas surat kabar lokal, serta mendirikan koran Tribun
di beberapa daerah. Pada 18 Oktober 1987 misalnya, Kompas
Gramedia
mengambil-alih
kepemilikan
perusahaan
penerbitan Harian Sriwijaya Post di Palembang. Pendirian
koran Tribun berhenti tahun 2014, dengan yang terakhir
didirikan adalah Tribun Bali.
Transformasi digital kemudian menjadi keniscayaan.
Tribunnews.com sebagai pengembangan koran Tribun lahir 22
Maret 2010 dengan slogan “National Reach Local
15

Disarikan dan dikutip dari seri diskusi “Membangun Model Media Massa
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Perspective”. Tribunnews.com membangun jaringan media
yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nama Tribun
Network. Hingga Desember 2021, Tribun Network terdiri dari
22 surat kabar dan 50 media siber di 29 provinsi di Indonesia,
serta merencanakan pendirian Tribunnews di Manokwari,
Sorong, Bengkulu, Flores, Ternate dan Lombok.
Per
Desember 2021, Tribun Network telah memperkerjakan 1.400
wartawan di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
Secara keseluruhan, mereka rata-rata memproduksi 6000
berita per hari, dengan rata-rata 5 berita per wartawan.
Secara akumulatif mereka juga menghasilkan 700 konten
video per hari.
Tribunnews.com mengusung tagline “Mata Lokal
Menjangkau Indonesia”. Hyperlocality mereka pilih sebagai
misi. Setiap orang yang bergabung dalam media-media Tribun
Network adalah manusia-manusia yang merepresentasikan
lokalitas. Mentalitas, perilaku dan karya-karya mereka harus
mencerminkan keberpihakan atas nilai dan perspektif daerah
di dalam ruang publik nasional Indonesia. Pembaca terbesar
Tribun ada di Jakarta. Mereka masyarakat urban. Namun,
mereka datang dari Aceh, Papua, Maluku, Manado, Batak dan
Bali. Mereka boleh jadi menjadi orang Jakarta. Namun satu
hal yang tidak pernah pudar adalah identitas lokal dan
sensibilitas primodialisme. Meskipun telah menjadi warga
ibukota, mereka tetap membaca berita-berita daerah asal
masing-masing. “Saya kira itulah Indonesia. Kami hadir untuk
melayaninya,” Dahlan Dahi.
Bagaimana Tribun Network menghidupi diri?
Tribunnews.com atau Tribun Network adalah jenis media yang
pada mulanya 100% hidup dari iklan programatik.
Tribunnews.com awalnya sama sekali tidak menggarap
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pendapatan dari pemasaran langsung (direct sales). Namun
dalam perkembangannya, Tribunnews.com dapat mengurangi
ketergantungan terhadap iklan programatik dan mulai
mengoptimalkan pendapatan dari pemasaran langsung. “Kami
start dari nol. Direct sales revenue kami nol, dan 100% kami
hidup dari iklan programatik. Namun hari ini, pendapatan
kami di angka 60% direct sales dan 40% programatik. Ini
adalah fondasi bisnis yang bagus. Tidak sepenuhnya
tergantung pada pendapatan programatik, tetapi juga tidak
melepaskannya,” kata Dahlan Dahi.
Dahlan menambahkan, pendapatan dari pemasaran
langsung Tribunnews.com terus mengalami pertumbuhan.
Tribunnews.com berusaha menjaga keseimbangan 60% direct
sales dan 40% iklan programatik itu. Karena pendapatan
direct sales yang jauh lebih besar dari pendapatan
programatik mengindikasikan sebuah media memiliki trafik
yang rendah. Sebaliknya, pendapatan programatik jauh lebih
besar dari pendapatan direct sales mengindikasikan
keterbatasan kemampuan media dalam monetisasi konten.
Dari mana pendapatan direct sales Tribunnews.com berasal?
Merujuk pada penjelasan Dahlan, 15% dari iklan
pemerintahan, 85% dari iklan komersial.
Keseimbangan juga sangat penting dalam konteks
perbandingan antara akses langsung dan akses tidak langsung
pengguna terhadap website Tribunnews.com. Akses tidak
langsung berarti akses pembaca yang diperantarai mesin
pencari, agregator berita atau platform media sosial. Hingga
Desember 2021, Tribunnews.com memiliki perbandingan 43%
akses langsung dan 57 % akses tidak langsung. Artinya, 43%
pembaca
secara
langsung
mengakses
website
Tribunnews.com tanpa perantara mesin-pencari, aggregator
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atau media sosial. Sedangkan 57% pembaca Tribunnews.com
mengakses Tribunnews.com secara tidak langsung dengan
perantara mesin-pencari, aggregator atau media sosial.
Menurut Dahlan, ini adalah fondasi yang kuat.
Tribunnews.com tidak terlalu tergantung pada platform digital
dalam menarik akses pembaca. ”Pada awalnya, direct traffic
kami hanya 10%. Kami sangat tergantung pada third party
platform,” kata Dahlan Dahi.
Dalam diskusi Dewan Pers tersebut, Dahlan Dahi lebih
lanjut menceritakan dilema dalam menghadapi platform
digital global. Masalah yang dihadapi penerbit pada umumnya
adalah mereka memiliki kompetensi lebih dalam produksi
konten, tetapi lemah dalam kompetensi teknologi untuk
mendistribusikan dan memonetisasi konten. Proses distribusi
dan monetisasi konten ini kemudian sangat tergantung pada
perusahaan platform digital yang memiliki kompetensi
teknologis yang unggul dan tak tergantikan dalam hal
pendistribusian
konten
dan
periklanan
digital.
Tribunnews.com jelas sekali adalah perusahaan penyedia
konten (content company). Begitu memasuki era digital,
Tribunnews menghadapi kebutuhan-kebutuhan teknologis
yang hanya dimiliki perusahaan teknologi (technology
company), yang tak lain adalah perusahaan platform mesinpencari, media sosial atau perusahaan perantara layanan
teknologi periklanan. Tribunnews.com tidak bisa menghindari
penggunaan layanan-layanan perusahaan platform digital itu.
Perusahaan platform mesin pencari dan media sosial
bertindak sebagai perantara (midle man) distribusi konten.
Mengapa angka direct traffic para penerbit umumnya
rendah? Karena proses distribusi konten umumnya
diperantarai ini platform mesin pencari dan media sosial itu.
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Bukan sekedar sebagai perantara, mereka dalam praktiknya
juga mengambil surplus ekonomi dari proses distribusi
konten. Mereka menjadikan konten penerbit sebagai
“umpan” untuk menambang data pengguna, lalu
memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan strategis:
periklanan digital, penggalangan opini publik dan
pengembangan produk-produk kecerdasan buatan. Mereka
memanfaatkan konten penerbit untuk menjual inventori
iklan. Mereka juga menciptakan skema periklanan
programatik, yang memungkinkan mereka menjual layananlayanan teknologis (melalui anak-anak perusahaan mereka)
yang dalam praktiknya semakin memperkecil porsi
pendapatan penerbit.
Pertanyaan lain adalah bagaimana cara memonetisasi
konten digital? Bagaimana Google adsense dijalankan?
Bagaimana transaksi iklan programatik terjadi? Para penerbit
notabene tidak memahaminya. Mereka umumnya tidak
mengetahui berapa sesungguhnya nilai transaksi iklan
programatik yang mereka tayangkan? Berapa persen dari nilai
transaksi itu yang diberikan kepada penerbit berapa persen
untuk perusahaan-perusahaan perantara yang kebanyakan
tak lain adalah “anak perusahaan” dari perusahaan platform
digital yang itu-itu juga? Pertanyaan-pertanyaan ini telah
membuka kesadaran baru di lingkungan Tribun Networks dan
Kelompok Kompas Gramedia secara lebih luas tentang
pentingnya membangun kemandirian terhadap platform
digital dalam urusan distribusi dan monetisasi konten.
“Mungkin tidak 100% bermimpi untuk menjadi technology
company, tetapi kami ingin membangun kemampuan
organisasi untuk menyediakan teknologi yang mandiri. Tribun
dan Kompas Gramedia secara umum sekarang ada pada titik
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kesadaran ini,” kata Dahlan Dahi.
Satu hal yang mendorong keinginan untuk membangun
kemandirian ini adalah sikap tidak transparan perusahaan
platform digital. Tribunnews.com secara intensif telah
berdiskusi dengan Google. Mereka bahkan memiliki rencana
kerjasama. Google selalu membuka diri untuk bertanya-jawab
dan saling penjajakan. Namun ada satu hal yang Google selalu
menutup diri, yakni tentang sistem operasi algoritma. “Satusatunya yang Google gak bisa bantu adalah menjawab
pertanyaan: How does Google algoritma works? Gak ada
jawaban untuk pertanyaan ini. Hanya Google dan Tuhan yang
tahu,” tandas Dahlan Dahi. Bagaimana algoritma beroperasi
ini adalah hal yang sangat menentukan. Dia menentukan
bagaimana proses distribusi dan penetrasi konten. Secara
politik, dia dapat mempengaruhi atau bahkan mengarahkan
opini publik. Dia bisa mendorong terjadinya perpecahan
politik dalam masyarakat. Namun hingga saat ini, perihal
algoritma platform digital ini belum tersentuh oleh hukum
yang berlaku, meskipun jelas-jelas memiliki dampak publik
yang besar.
Dalam konteks yang sama, Dahlan Dahi menegaskan
pentingnya penerbit memiliki dan mengelola sendiri first
party data, yakni data pengguna yang mengonsumsi,
membaca atau berinteraksi dengan konten penerbit. First
party data mencakup data demografis, jenis kelamin, lokasi,
jejak pencarian, jejak transaksi online. First party data adalah
fondasi terpenting dalam periklanan digital. Meskipun jelas
sekali data ini lahir berkat kontribusi konten penerbit,
kenyataannya sejauh ini kendali atas data ini tidak di tangan
penerbit. “Kita yang memiliki, tetapi kita tidak mengontrol
semua first party data itu. Yang mengontrol ini adalah
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technology
company.
Merekalah
yang
kemudian
memonetisasi first party data itu,” kata Dahlan Dahi. Kompas
Gramedia berusaha beranjak dari keadaan yang tidak
menguntungkan ini. Cara yang ditempuh adalah membangun
ekosistem data pengguna sendiri, antara lain dengan
menerapkan sign-in untuk pengguna yang ingin mengakses
layanan Kompas Gramedia. “Dalam satu tahun mungkin
hasilnya kurang lebih baru sekitar 17% pengguna yang
bersedia sign-in. Tidak bisa masif, gak bisa cepat, tetapi harus
dilakukan. Tantangan terbesarnya adalah ada di sini,” tambah
Dahlan Dahi.
3.d. Mengurai Ketergantungan Terhadap Platform
Digital Global
3.d.i. kumparan.com16
kumparan.com adalah platform media siber ternama di
Indonesia yang didirikan para pionir media siber Indonesia,
seperti Hugo Diba, Ine Yordenaya, Arifin Asydhad, dan Yusuf
Arifin dan didukung oleh Budiono Darsono dan Abdul Rahman
tahun 2017. Dengan berpegang pada teknologi algoritma
personalisasi konten dan kekuatan analisis big data,
kumparan.com ingin menyajikan konten-konten bernilai yang
membangun daya kritis dan kreativitas masyarakat. Hal ini
ditempuh dengan menerapkan jurnalisme yang bertanggung
jawab dan prinsip-prinsip storytelling yang menggugah
kesadaran. Dalam konteks inilah, kumparan.com memiliki tiga
16

Disarikan dan dikutip dari seri diskusi “Membangun Model Media Massa
Yang Berkelanjutan", Dewan Pers, 09/11/2021.

Dialektika Industri Media Nasional Menghadapi Disrupsi Digital
DEWANPERS

43

pilar utama: Excellence in Journalism, Excellence in
Storytelling, dan "Excellence in Technology".
Dalam menjalankan pilar Excellence in Journalism,
kumparan.com bertekat untuk senantiasa terdepan dalam
menyajikan berita terkini (relevant), berani dan tajam dalam
menyajikan berita, tetapi juga akurat dan bersikap adil
(trusted), menjadi rujukan para pembuat kebijakan dan orangorang berpengaruh (influential), membangun jaringan ke
seluruh negeri dengan konten hiperlokal (localised), serta
mendorong keterlibatan masyarakat dalam masalah-masalah
publik dan menampung semua kepentingan (inclusive).
Hingga Desember 2021, operasionalisasi kumparan.com
didukung oleh lebih dari 100 wartawan tersertifikasi dan
melibatkan lebih dari 20.000 kreator konten. Mereka semua
menghasilkan rata-rata 1000 konten setiap hari. Jaringan
kumparan.com tersebar di 34 provinsi Indonesia, terdiri lebih
dari 150 media siber, 21.600 komunitas, serta 650 pengiklan.
Sebagai salah-satu portal berita terkemuka di Indonesia,
kumparan.com memiliki 81 juta pengguna aktif bulanan.
kumparan.com juga hadir di platform media sosial, dengan
jumlah khalayak sebagai berikut: Facebook (2 juta pengakses),
Instagram (1,3 juta pengakses), YouTube (965 ribu
pelanggan), Twitter (790 ribu follower), dan TikTok (1,4 juta
penonton).
kumparan.com menghadirkan kanal-kanal tematik yang
menyajikan konten terbaru untuk berbagai segmen khalayak.
Kanal
tersebut
adalah
“kumparan.comNEWS”,
“kumparan.comKPOP”,
“kumparan.comTECH”,
“kumparan.comBISNIS”,
“kumparan.comSPORT”,
“kumparan.comOTO”,
“kumparan.comWOMAN”,
“kumparan.comSAINS”, dan “kumparan.comMOM”. Pada sisi
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lain, kumparan.com juga memiliki sejumlah program festive
untuk menyemarakkan hari besar atau peristiwa publik
tertentu, seperti “Lebaran di Kumparan.com”, “Festival Hari
Anak”, “Karnaval Kemerdekaan”, dan “Festival UMKM”. Selain
menyajikan konten tak berbayar, kumparan.com juga
menawarkan skema konten berlangganan melalui platform
“kumparan+” (kumparanplus.com). “kumparan+” menyajikan
konten eksklusif sesuai dengan kebutuhan pengguna,
misalnya konten terkait keuangan, karier, gaya hidup dan
kesehatan, keluarga, serta konten fiksi.
Keberadaan dan capaian kumparan.com telah
mendapatkan berbagai apresiasi. Di antaranya adalah Best in
Audience Engagement WANIFRA (2021), Best Paid Content
Strategy WANIFRA (2021), Best Revenue Diversification
Project/Product/Service WANIFRA (2021), Best Digital
Marketing Campaign for News Brand WANIFRA (2020), Most
Favorite Publisher LINE Awards (2019), Best Digital News
Startup WANIFRA (2019) dan Penghargaan BNPB (2019).
kumparan.com juga meraih Google Initiative Fund tahun 2020
dan YouTube Innovation Fund tahun 2018.
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Gambar 3: Tiga pilar kumparan.com17
Kembali ke pilar Excellence in Technology di atas,
kumparan.com mencoba memanfaatkan teknologi informasi
terbaik pada semua aspek operasionalisasi media, baik ketika
secara eksternal berhadapan dengan konsumen dan
pengiklan, maupun ketika secara internal memproduksi dan
menyiapkan sajian konten untuk pengguna. Sementara itu
Excellence in Storytelling pada intinya adalah sebuah
pendekatan untuk menyajikan konten atau pesan pariwara
secara berbeda, dengan bertumpu pada strategi naratif.
Di tengah beragam konten media siber, cara
pendistribusian dan pola konsumsi khalayak atas konten
tersebut, kumparan.com ingin hadir dengan pendekatan baru.
kumparan.com
berusaha
mengembangkan
saluran
distribusikonten tersendiri yang selain bercirikan penerapan
17

Sumber presentasi kumparan.com dalam seri diskusi “Membangun
Model Media Massa Yang Berkelanjutan", Dewan Pers, 09/11/2021.
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teknologi informasi terkini, juga menggunakan pendekatan
naratif dalam menyajikan pesan informatif maupun pesan
pariwara. Dalam konteks ini, kumparan.com mendirikan
departemen khusus bernama Kumparan Studio.
“Kumparan Studio sebenarnya terinspirasi dari T Brand
Studio milik New York Times dan Morning Studio milik South
China Morning Post (SCMP). Kami waktu itu berpikir jika ingin
mengedepankan cara baru dalam bermedia, pendekatan
komersialnya harus berbeda. Kami kemudian mencoba
meninggalkan hal-hal yang khas media online, seperti
mengandalkan iklan banner. Kami lebih memusatkan diri pada
strategi storytelling sebagai cara untuk mengedepankan
branded content atau customer event,” kata Yusuf Arifin,
Chief Storyteller kumparan.com.
Ada apa dengan iklan banner? Yusuf Arifin menjelaskan
sejauh ini sulit untuk menemukan data yang mengukur
efektivitas iklan banner. Pengamatan internal kumparan.com
menunjukkan jenis iklan yang telah begitu identik dengan
media siber itu sebetulnya justru kurang efektif untuk
mencapai tujuan pengiklan. Iklan banner sering mengganggu
pengguna ketika akan mengakses suatu konten di website
penerbit. Jika pengguna menemukan iklan banner
berseliweran di website penerbit, apa reaksi yang lazim
muncul? Banyak pengguna merasa jengkel dengan iklan-iklan
itu. Mereka sering bereaksi dengan segera menutup iklan itu.
Tak jarang mereka langsung bergegas keluar dari website.
Tentu saja ini bertentangan dengan tujuan pariwara.
Pengiklan ingin pesan pariwara mereka dilihat banyak orang
dan melahirkan preferensi yang bagus. Yang terjadi justru
sebaliknya, tampilan pesan pariwara itu membuat pengguna
tidak nyaman, bahkan merasa terganggu. Lebih dari itu,
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pengguna juga kehilangan simpati terhadap pengelola
website. Pengelola website dianggap gagal menyajikan sajian
informasi yang ramah terhadap pengguna. “Kemudian kami
berpikir, kalau begitu mahzab kami bukan lagi mahzab
banner. Kami harus mengembangkan mode periklanan yang
berbeda”, kata Yusuf Arifin.
Menyampaikan pesan pariwara secara naratif itulah
yang digodok di Kumparan Studio. Di dalamnya, yang terlibat
bukan hanya divisi pemasaran, tetapi juga tim redaksi.
Kumparan Studio adalah sebuah departemen yang memiliki
tim redaksi, tim grafis, tim video, dan tim data sendiri.
Karakteristiknya seperti tim redaksi, tetapi khusus menangani
periklanan
dan
promosi.
Dalam konteks Kumparan Studio, kumparan.com mengajak
calon klien untuk berdiskusi secara interaktif untuk
menyelami apa sebenarnya kebutuhan dan tujuan mereka
dengan beriklan di media. Lalu kumparan.com memberikan
masukan-masukan tentang cara beriklan yang lebih efektif.
Misalnya lewat metode bercerita, lewat video, lewat
infografis dan lain-lain. kumparan.com juga menyediakan data
segmentasi pembaca yang sesuai atau mendekati dengan
sasaran yang diinginkan pengiklan. kumparan.com menyebut
proses dialog dengan pengiklan ini sebagai consultative selling
atau beyond advertisement
Kumparan Studio dan Excellence in Storytelling juga
merupakan strategi kumparan.com untuk membangun
kemandirian di hadapan platform global. kumparan.com sejak
awal bertekad ingin menjalankan bisnis media tanpa terlalu
bersandar kepada skema periklanan programatik, Adsense,
dan semacamnya. Suatu keadaan yang membuat nasib media
lebih banyak ditentukan secara eksternal oleh perusahaan
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platform digital global. “Kami betul-betul mencoba untuk
menghadirkan sebuah sistem yang tidak terlalu bergantung
kepada sistem global, Google dan lain-lain,” kata Arifin
Asydhad, Editor in Chief kumparan.com.
Arifin Asydhad menambahkan, berhubungan secara
langsung dengan klien untuk membicarakan kebutuhan,
tujuan dan preferensi mereka menjadi faktor penting dalam
bisnis media saat ini. Consultative selling atau beyond
advertisement seperti dijelaskan tadi menjadi ciri pembeda
kumparan.com. kumparan.com ingin sedapat mungkin
menghindari
jebakan
kemudahan-kemudahan
yang
ditawarkan Google atau perusahaan platform digital yang lain,
seperti dalam konteks skema periklanan Adsense atau
programatik. Jebakan yang membuat kumparan.com akan
semakin jauh dengan pembaca dan pengiklan. “Jika kita
mengandalkan programatik dan Adsense, mungkin kita tidak
perlu membangun sesuatu yang rumit. Uang akan datang
sendiri. Namun, begitu terjerumus ke dalamnya, kami akan
tergantung kepada platform global. Kami selanjutnya tidak
bisa memaksimalkan apa yang kami punya, potensi yang
sebetulnya kami miliki,” tandas Arifin Asydhad.
Membangun kemandirian terhadap platform digital
global tentu bukan hal yang mudah. kumparan.com, seperti
halnya media lain yang mencobanya, membutuhkan investasi
yang besar dan dukungan teknologi yang kuat. Mereka juga
mesti membangun sistem penambangan dan pengelolaan
data (data mining) yang memadai. Namun sejak awal,
kumparan.com berpikir bahwa meskipun mahal untuk
mewujudkannya, kemandirian teknologi lebih menjamin
keberlanjutan hidup media massa dalam jangka panjang.
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Media massa menjadi memiliki kendali atas proses produksi,
distribusi dan monetisasi konten mereka sendiri.
Kemandirian teknologi itu sejauh ini dibangun
kumparan.com dengan menggunakan teknologi open source.
kumparan.com menggunakan teknologi terbaik dari
perusahaan teknologi terbesar di dunia. “Banyak dari
teknologi yang kami gunakan sama dengan teknologi yang
digunakan Facebook, Apple, Amazon, dan Google. Teknologi
itulah yang menjadi tech stack (tiang penyangga) berbagai
aplikasi yang kami kembangkan dan gunakan,” kata Yusuf
Arifin.
Misalnya saja adalah teknologi yang digunakan
kumparan.com untuk mengumpulkan dan mengelola data
pengguna. kumparan.com menerapkan teknologi pelacakan
pengguna beresolusi tinggi. Dengan teknologi ini, setiap
elemen yang nampak pada layar (screen) di perangkat
pengguna, setiap proses scrolling dan interaksi konten yang
dilakukan pengguna, dapat dilacak kumparan.com secara
kontekstual untuk menghasilkan data aktivitas atau perilaku
pengguna. Model pelacakan komprehensif ini penting setelah
kumparan.com menyadari page views hanya mampu
memberikan informasi yang terbatas tentang pengguna dan
seringkali informasi tersebut lepas dari konteks.
Berdasarkan data pengguna tersebut, kumparan.com
kemudian menganalisis kebutuhan atau minat pengguna
secara terperinci. Analisis ini bahkan dapat dilakukan secara
hampir real time. “ Jika tiba-tiba ada lonjakan trafik misalnya,
kami bertanya-tanya apa yang terjadi sejam yang lalu di portal
kami. Jika ingin mengambil kumpulan informasi pengguna dan
mengekstrak informasi tersebut, kami dapat melakukannya
secara cepat. Ekstraksi data tersebut kemudian membantu

50

Dialektika Industri Media Nasional Menghadapi Disrupsi Digital
DEWANPERS

kami untuk melakukan personalisasi konten, penentuan skor
artikel, dan lain-lain. Dengan data pengguna yang
terkumpulkan, kami juga mulai melakukan internal toolings,
machine learning, dan personalisasi untuk meningkatkan
layanan dan memberi pengalaman baru untuk pengguna,”
kata Thomas Diong Chief of Product and Data kumparan.com.
Membangun kemandirian terhadap platform digital juga
tercermin
dari
pendapatan
iklan
kumparan.com.
kumparan.com tidak menghapus sama sekali pemasukan dari
iklan programatik. Divisi pemasaran kumparan.com tetap
membuka diri terhadap iklan programatik. Namun, secara
keseluruhan porsi iklan programatik kecil sekali, hanya 3%
dari keseluruhan pendapatan kumparan.com. Selebihnya
kumparan.com mengandalkan saluran periklanan mereka
sendiri yang bertumpu pada metode storytelling tadi.
kumparan.com menyadari benar bahwa secara bisnis, media
massa tidak dapat bergantung pada pihak lain.
Ketergantungan media massa secara bisnis terhadap platform
digital misalnya, akan beresiko lebih besar untuk sustainability
media itu sendiri. Media massa setiap saat mesti mengikuti
sistem, irama, aturan main yang dibuat platform digital. Dapat
dibayangkan, apa yang terjadi bila platform digital bertindak
berdasarkan kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan
kepentingan partner mereka. “Mereka bisa mengubah sistem
atau aturan main dalam waktu semalam, mengubah
persentase pembagian pendapatan secara sepihak. Jika
mereka tiba-tiba memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap
user engagement, mereka melakukan perubahan algoritma
secara mendadak. Ini bisa langsung berdampak terhadap
pendapatan media massa dalam waktu semalam,” kata
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3.d.ii. Kelompok Kompas Gramedia (KG Media)18
Dalam mendistribusikan konten dan melaksanakan
periklanan programatik, para penerbit mau tak mau harus
bermitra dengan platform digital. Merekalah yang menguasai
teknologinya. Merekalah pengendali ekosistem di mana
distribusi konten
dan
periklanan
digital
terjadi.
Permasalahannya, kemitraan ini tersebut seperti pedang
bermata dua. Di satu sisi memberikan kemudahankemudahan, tetapi di sisi lain mendisrupsi. Kemitraan itu
dilakukan
dengan
kompetitor
penerbit
dalam
memperebutkan khalayak dan kue iklan, yakni perusahaan
platform global. Kemitraan yang kemudian menyebabkan
ketergantungan penerbit terjadi pada seluruh lini distribusi
konten. Seperti dijelaskan di atas, untuk distribusi konten
tekstual, penerbit tergantung pada Google Search. Untuk
distribusi konten video, penerbit tergantung pada YouTube
atau Facebook. Untuk analisis jangkauan berita, penerbit
tergantung pada Google Analytics. Untuk teknologi
periklanan, mereka menggunakan Google Ad Manager.
Permintaan iklan programatik notabene datangnya juga dari
Google Ad Exchange. Untuk kebutuhan push notification ke
pengguna, penerbit menggunakan Google Firebase. Proses
sign-in pengguna sebelum mengakses konten penerbit paling
mudah juga dilakukan melalui akun Google. Dari hulu ke hilir,
18
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penerbit tergantung Google dan Facebook, yang pada sisi lain
merupakan kompetitor penerbit.
Bagi penerbit seperti Kelompok Kompas Gramedia (KG
Media), hal ini menghadirkan fakta yang mencengangkan.
Proses penelusuran pengguna atas website-website KG Media
mayoritas merupakan hasil dari pencarian suatu konten di
platform mesin pencari atau media sosial, alih-alih suatu
kesengajaan untuk mengakses website-website tersebut. Dari
seluruh pengguna yang mengakses website media-media di
lingkungan KG Media, 99% datang dengan perantaraan
platform mesin pencari, media sosial atau agregator berita.
Dalam arti pengguna mengakses mesin pencari, media sosial
atau aggregator terlebih dahulu, menemukan tautan berita,
baru kemudian mereka mengklik tautan berita itu. “Jadi yang
benar-benar datang secara langsung untuk mengakses
website kami, dan bukan karena menemukan website kami di
mesin pencari atau media sosial, cuma kurang-lebih 1%.
Sekitar 99 % akses website datang dari perantara,” tandas
Andy Budiman, CEO KG Media.
Jumlah pengguna website-website KG Media
diperkirakan mencapai 62 juta pengguna unik (unique users)
per bulan. Namun mayoritas merupakan pengguna yang tidak
teridentifikasi pola kebiasaan dan minatnya (unidentified
user), sehingga tidak menghasilkan nilai tambah untuk KG
Media. Fakta dari sisi pengguna ini diperkuat oleh fakta dari
sisi periklanan. Pendapatan periklanan programatik secara
keseluruhan cukup signifikan. Tahun 2020, proporsi
pendapatan programatik terhadap keseluruhan pendapatan
iklan KG Media telah mencapai angka 30%. Tahun 2021,
proporsi itu hampir mendekati angka 40%. “Artinya kita
semakin bergantung kepada peran intermediary, khususnya
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Google. Ketergantungan ini dikhawatirkan semakin besar dari
tahun ke tahun seiring dengan semakin kuatnya posisi global
intermediary itu,” tandas Andy Budiman.
Ketergantungan itu menghasilkan beberapa dampak
negatif. Pertama-tama adalah kerugian karena tidak dapat
menggarap potensi penambangan data pengguna. Bertahuntahun KG Media membangun dan mengembangkan begitu
banyak website. Dalam sebulan mampu menarik sekitar 60-70
juta pengguna. Namun bertahun-tahun pula KG Media tidak
sungguh-sungguh menguasai dan memanfaatkan data
pengguna itu. Seperti apa profil mereka dan bagaimana
memonetisasinya, secara keseluruhan dikuasai oleh perantara
distribusi konten atau agen perantara teknologi periklanan
seperti Google. Pada tahun-tahun sebelumnya, KG Media
belum merasa perlu membangun profil pengguna karena
proses monetisasi konten dilakukan melalui para perantara.
Baru dua tahun belakangan KG Media berpikir tentang
pentingnya membangun profil pengguna sebagai langkah tak
terelakkan untuk proses monetisasi yang lebih bermakna.
“Jadi selama ini user datang ke media kami, mereka baca
konten kami, tetapi kemudian data perilaku, demografi,
profiling-nya tidak terhimpun oleh kami. Data-data itu
disimpan oleh partner-partner teknologi kami. Sehingga
terjadilah apa yang terjadi saat ini: platform digital semakin
kuat dan kita semakin tergantung pada mereka,” kata Andy
Budiman.
Kesadaran tentang kemandirian data semakin menguat
dalam lingkungan KG Media. Mengoptimalkan pemasukan
dari iklan adalah tak terhindarkan, tetapi membangun
repositori data yang besar dan memadai untuk menyimpan
dan mengolah data pengguna tidak kalah penting. Tantangan

54

Dialektika Industri Media Nasional Menghadapi Disrupsi Digital
DEWANPERS

selanjutnya adalah mengembangkan kapasitas machine
learning untuk melakukan profiling berdasarkan data
pengguna tersebut. Profil pengguna yang dihasilkan kemudian
menjadi landasan untuk melakukan conten recommendation
dan advertising recommendation. Inilah titik kulminasi dari
monetisasi konten dan periklanan digital. Bahwa suatu konten
atau iklan dapat ditargetkan secara personal kepada khalayak
sedemikian rupa sehingga apa yang tersaji dalam daftar
pencarian atau beranda media sosial setiap pengguna
internet, kurang-lebih adalah konten atau pesan pariwara
yang benar-benar relevan dengan kebutuhan atau minat
mereka. Dengan demikian, diasumsikan bahwa pengguna
tersebut semakin terlibat dalam interaksi di seputar konten
atau semakin besar kemungkinannya untuk membeli produk
atau jasa yang diiklankan.
Dampak kedua dari ketergantungan penerbit terhadap
platform digital adalah penerbit sangat rentan terdampak
perubahan-perubahan teknis yang secara arbiter dilakukan
platform digital. Beriklan secara programatik atau
menyebarkan konten dengan perantara berbagai teknologi
pendistribusian konten, sesungguhnya sama artinya dengan
hidup di dalam ekosistem Google atau Facebook. Hidup di
dalam ekosistem yang sepenuhnya dikendalikan pihak ketiga.
Penerbit tidak pernah mengetahui secara persis apa rencanarencana pihak ketiga itu terkait dengan layanan-layanan yang
dimanfaatkan penerbit. Sebaliknya, pihak ketiga itu juga
merasa tidak harus memberitahukan rencana itu kepada para
penerbit dan pihak lain yang menggunakan layanan di dalam
ekosistem mereka.
Maka terjadilah kegaduhan ketika Google dan Facebook
tiba-tiba mengubah algoritma mereka. Bagaimana algoritma
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pendistribusian konten bekerja selama ini tidak pernah
sepenuhnya dipahami penerbit. Seperti dinyatakan Dahlan
Dahi, Chief Digital Officer KG Media, di atas, platform digital
tidak pernah transparan dalam urusan yang satu ini. Yang
selalu terjadi kemudian adalah, penerbit hanya bisa terkagetkaget ketika platform digital tiba-tiba melakukan perubahan
algoritma yang secara langsung menentukan model, prosedur
dan intensitas pendistribusian konten. Penerbit lalu tergopohgopoh melakukan penyesuaian teknis lagi dari nol, dengan
meninggalkan semua investasi yang telah ditanam untuk
menyesuaikan diri dengan algoritma yang lama.
Perubahan algoritma yang terjadi secara tiba-tiba ini
ibaratnya gempa bumi yang dahsyat bagi penerbit. Trafik
website yang telah bertahun-tahun dibangun dan merangkak
pelan-pelan dengan segala rupa jungkir-balik upaya penerbit
untuk merebut perhatian pembaca –termasuk dengan
jurnalisme klikbait-- tiba-tiba runtuh dalam semalam!
Runtuhnya trafik ini merupakan bencana bagi penerbit yang
terlanjur menggantungkan hidup pada skema periklanan
programatik
yang
sepenuhnya
berorientasi
pada
performance: trafik, klik, page view, user interaction. Dalam
konteks ini, dapat dipahami jika Dian Gemiano, seperti telah
disinggung di atas, menyimpulkan bahwa peningkatan
intensitas iklan programatik pada sebuah media dalam jangka
panjang adalah cermin kekalahan besar media tersebut dalam
mengendalikan hidupnya sendiri.
Dampak berikutnya adalah semakin melemahnya
kekuatan merek atau kredibilitas penerbit di mata pengiklan
dan pengguna. Telah dijelaskan, iklan programatik adalah
skema bisnis yang semakin menjauhkan penerbit dari
pengiklan. Dengan semakin kuatnya peran platform digital
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sebagai perantara periklanan programatik, direct relationship
penerbit dengan pengiklan semakin berkurang. Penerbit
semakin jarang berinteraksi secara langsung dengan
pengiklan. Proses tawar-menawar dan transaksi iklan terjadi
secara otomatis dan robotik, di bawah kendali perusahaan
penyedia teknologi periklanan. Selain itu, para pengiklan lebih
memilih berbelanja melalui perusahaan perantara tersebut
karena mereka memiliki keunggulan komparatif berupa
penguasaan data pengguna yang begitu besar dan
terpersonalisasi sehingga lebih menjamin optimisasi dan
penargetan iklan. Trend iklan programatik dengan demikian
adalah trend semakin menjauhnya pengiklan dari penerbit.
Bukan hanya semakin besarnya porsi pendapatan yang
“direbut” para perusahaan perantara yang perlu diantisipasi
dalam hal ini, melainkan juga semakin pudarnya popularitas
penerbit di mata pengiklan. Hal yang tak kalah penting,
penerbit semakin kehilangan kendali atas negosiasi,
penentuan harga dan format dari iklan-iklan yang bahkan
muncul di website penerbit sendiri. Sepertinya media-media
lain, media di lingkungan Kompas Gramedia juga menghadapi
permasalahan ini.
Dampak yang sama juga perlu diantisipasi dalam
konteks tingginya angka indirect access atas konten
pengguna. Seperti diungkapkan di atas, 99% pengguna
website dalam lingkungan KG Media adalah pengguna yang
diperantarai platform mesin pencari, agregator dan media
sosial. Apa yang terjadi di KG Media ini mencerminkan
keadaan umum penerbit Indonesia dewasa ini. Dampak yang
perlu diperhitungkan adalah, lama-lama pengguna semakin
tidak menganggap penting dari mana suatu konten berasal,
siapa penerbit yang memproduksi konten. Yang diingat
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pengguna adalah bahwa mereka mendapatkan konten itu dari
platform mesin pencari, agregator atau media sosial. Lamalama pengguna beranggapan konten yang mereka nikmati
adalah konten milik Google, Facebook, Youtube, Babe,
Yahoonews dan semacamnya. Penerbit semakin kehilangan
reputasi di hadapan pengguna.
Dampak selanjutnya adalah menurunnya kualitas
jurnalisme. Berbicara tentang iklan programatik adalah
berbicara tentang fundamentalnya posisi jangkauan khalayak.
Bagaimana jangkauan khalayak diraih? Tolok ukurnya adalah
trafik. Trafik diraih melalui parameter sharebility, yakni jumlah
klik, like, keterbacaan, komentar, share atas suatu konten.
Sharebility ini tidak sepenuhnya terwujud secara alamiah,
alih-alih dapat direkayasa secara “robotik” melalui intervensi
algoritmis platform media sosial atau mesin mencari. Pada
akhirnya, algoritmalah yang menentukan. Muncul tidaknya
suatu berita, seberapa sering kemunculan berita tidak
terutama ditentukan oleh kurasi manusia sebagai redaktur
atau editor, tetapi oleh mesin atau kode algoritma yang
bekerja serba otomatis, laten, cepat dan matematis. Ketika
semua diserahkan kepada rumus matematika, kepada proses
robotik, maka penilaian kualitatif kehilangan daya penentu.
Penilaian kualitatif tergantikan oleh penilaian kuantitatif,
yakni seberapa besar kemungkinan suatu konten untuk dibaca
oleh semakin banyak orang, seberapa besar potensi suatu
konten menjadi viral. Tentu saja, hal ini menimbulkan
masalah serius bagi jurnalisme sebagai suatu disiplin yang
sangat menekankan segi-segi kualitatif, moralitas dan
kepantasan atas materi yang muncul di ruang publik media.
“Semua ini menjadi bahan introspeksi kami. Kami harus
berpikir jangka panjang jika ingin menciptakan model media
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berkelanjutan. Bukan hanya mengeskploitasi apa yang kami
miliki saat ini, melainkan juga mengeksplorasi kemungkinan
dan peluang pertumbuhan dalam jangka panjang yang lebih
menjamin sustainability,” tandas Andy Budiman. Langkahlangkah apa yang sedang dan akan diambil KG Media
menghadapi peta persoalan di atas? Secara ringkas, Dian
Gemiano merumuskannya sebagai pergumulan jangka
panjang membangun model media massa yang berkelanjutan
melalui langkah: 1) mengembangkan konten yang bernilai
tambah, 2) mengembangkan direct relationship dengan
pengguna, 3) mengembangkan direct relationship dengan
pengiklan. Secara lebih komprehensif dijelaskan sebagai
berikut.
Pertama, KG Media mendukung inisiatif kebijakan yang
memberikan afirmasi atas praktik bisnis media yang adil,
menjamin transparansi dan kesetaraan. Afirmasi ini sangat
fundamental sifatnya bagi media massa nasional dalam
menghadapi fakta-fakta dominasi platform digital global.
“Kami mendukung upaya mendorong kebijakan praktik bisnis
digital yang berpihak kepada media lokal seperti yang sudah
digerakkan Dewan Pers dan Taksforce Media Sustainability.
Rasanya semua publisher wajib mendukung inisiatif tersebut,”
tandas Dian Gemiano.
Kedua, KG Media akan mengeksplorasi potensi
pertumbuhan dengan membangun strategi yang berbasis
pada penempatan jurnalisme berkualitas sebagai keunggulan
komparatif media massa. Hal ini dilakukan dengan tetap
secara transformatif, pada sisi lain, melakukan optimalisasi
teknologi informasi, penyesuaian diri terhadap ekologi baru
konsumsi media dan intensifivasi interaksi dengan pengguna
dan pengiklan dengan cara yang baru. Dari sisi produksi
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konten, KG Media akan berusaha lebih banyak menyajikan
berita berkualitas yang memiliki nilai diferensiasi di mata
konsumen atau pengiklan. Hal ini untuk mengimbang trend
berita berkualitas minimal yang dimaksudkan sebagai
pendulang page view sebanyak-banyaknya. Meskipun sadar
ini berita semacam ini tidak memiliki nilai tambah atau nilai
diferensiasi, kenyataan menunjukkan para penerbit di
Indonesia tetap menggenjot produksinya sebagai cara untuk
meraih trafik dan pendapatan programatik.
Konten berkualitas sekali lagi adalah keunggulan
komparatif media massa. Pengalaman KG media bertahuntahun berinteraksi dengan platform global, terutama Google
dan Facebook, menunjukkan bahwa hal yang tidak bisa
mereka garap secara serius adalah konten dan kreativitas.
“Kami pernah bekerjasama dengan platform global tersebut
dan mereka selalu menyerahkan urusan konten dan
kreativitas ke kami. Mereka tidak memiliki resource untuk
urusan konten dan kreativitas. Kita mestinya lebih expert di
sini dan harus serius menangani hak cipta dan distribusinya,”
kata Dian Gemiano.
Terkait dengan penguasaan dan penataan konten
berkualitas, KG Media juga akan berfokus pada aspek hak
cipta dan distribusinya. Dalam konteks ini, Gemiano
mengusulkan pembentukan aliansi antar perusahaan media
untuk membangun kapabilitas distribusi konten terkurasi
secara mandiri dengan volume yang besar. Aliansi distribusi
konten terkurasi ini perlu segera diwujudkan dalam jangka
pendek untuk mengatasi persoalan “banalitas” praktik
pemanfaatan dan monetisasi konten penerbit oleh pihak
ketiga secara sepihak dan semena-mena. “Proyek ini tidak
bisa sendiri-sendiri. Kita harus bareng-bareng, beraliansi antar

60

Dialektika Industri Media Nasional Menghadapi Disrupsi Digital
DEWANPERS

media dalam membangun jaring distribusi konten terkurasi,”
kata Dian Gemiano.
Ketiga, KG Media akan mengembangkan proses
pengambilan kebijakan dan perumusan strategi secara
bottom up. KG Media akan lebih banyak mendengar suara
generasi muda. “Terdorong untuk secara cepat merespon
keadaan, selama ini kami lebih banyak menjalankan instruksi
dari atas. Ibaratnya ada kebakaran di rumah kita, maka kepala
rumah tangga mengatur semua orang untuk memadamkan
api. Jadi kami awalnya cenderung mengabaikan pentingnya
mendengar gagasan inovatif, ide-ide fresh dari karyawan yang
lebih muda dan memiliki sensibilitas lebih kuat terhadap
keadaan jaman. Padahal mereka lebih mengenal lanskap
media. Inilah yang mesti diubah,” kata Andy Budiman.
Keempat, dari sisi investasi, KG Media akan fokus
melakukan investasi pada sumber daya manusia, teknologi
dan riset yang dapat mendatangkan keuntungan kompetitif
berkelanjutan (sustainable competitive advantage). Hal ini
penting untuk mengoreksi kecenderungan investasi jangka
pendek yang membuat penerbit justru semakin
“terhegemoni” oleh cara hidup yang dikehendaki platform
digital global. Cara hidup yang membuat penerbit selalu
terdorong untuk terus menambang profit secara instan,
katakanlah melalui jurnalisme klikbait yang berorientasi trafik.
Jika masih berkutat dengan investasi dalam kerangka ini, dan
tidak segera beranjak menuju investasi jangka panjang,
penerbit sesungguhnya sedang mengembangkan model
bermedia yang justru semakin memperkuat posisi kompetitor
utama mereka, yakni perusahaan platform digital.
Kelima, KG Media akan membangun kapasitas content
management system untuk konten video. Untuk konten
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tekstual, KG Media sudah memiliki content manangement
system yang memadai. Sementara untuk konten video,
ibaratnya content management system-nya masih diserahkan
ke YouTube. Kebanyakan media-media di KG Media masih
menyimpan konten video hanya di YouTube. Menjadi masalah
besar ketika karena suatu alasan tiba-tiba channel YouTube
tersebut terkena copyright strike. “Channel tersebut langsung
ditutup. Kami tidak bisa masuk lagi. Konten kami yang sudah
ribuan, mungkin puluhan ribu video tidak bisa diakses. Kita
terkunci oleh copyright strike, dan itu sudah tiga kali kami
alami” tambah Andy Budiman.
Persoalan copyright strike ini menjadi cukup serius
belakangan. Banyak jurnalis atau content creator yang karena
kurang begitu paham dengan regulasi yang berlaku,
mengambil konten dari sana-sini untuk kemudian mereka
sajikan di channel YouTube. YouTube sering mendapatkan
komplain perihal hak cipta dalam konteks ini. YouTube
kemudian mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi
“pelanggaran” hak cipta ini. Karena memegang penuh
kebijakan atas channel-channel yang ada di YouTube, bukan
perkara yang sulit bagi YouTube untuk menutup channel
tersebut, paling tidak untuk sementara waktu.
Membangun kapasitas video repository atau video
content hub menjadi prioritas bagi KG Media. Selain untuk
menyelamatkan konten-konten yang sudah ada, juga karena
pertimbangan lain, bahwa konten video secara komparatif
memiliki daya magnit lebih besar daripada konten tekstual.
Konten video memiliki efektivitas yang lebih tinggi untuk
menciptakan trafik dan interaksi pengguna di sekitar konten.
Selama ini, trafik dan interaksi di sekitar konten itu hanya
dinikmati oleh YouTube, meskipun konten yang tersaji adalah
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milik pihak media. YouTube dapat menambang data
pengakses video-video milik media dan memanfaatkannya
untuk kebutuhan penargetan periklanan dan proses content
recommendation.
Keenam, KG Media memperhatikan dengan serius
permasalahan kemandirian pengelolaan data pengguna.
Dalam konteks ini, KG Media mengajukan inisiasi
pembentukan konsorsium data nasional antar penerbit media
dan sektor-sektor terkait. Kemandirian data adalah kunci
untuk mengembalikan kredibilitas penerbit, khususnya di
mata pengiklan. Kemandirian data adalah fundamen untuk
membangun hubungan langsung (direct relationship) penerbit
dengan pengiklan. Hanya penguasaan data yang mampu
menghasilkan profil atau prediksi perilaku pengguna yang
membuat pengiklan kembali menoleh ke penerbit. Hanya
kemandirian data itu yang membuat pengiklan yakin akan
kemampuan penerbit dalam melakukan optimisasi pesan
pariwara. Namun, upaya penguasaan dan pengolahan data
pengguna akan selalu terbentur oleh masalah keterbatasan
skala data, teknologi, SDM dan kemampuan investasi para
penerbit. Oleh karena itu,
tak terhindarkanlah solusi
kolaborasi antar media. Gagasan pembentukan konsorsium
data nasional tidak hanya mendesak untuk penerbit, tetapi
juga untuk perusahaan lokal di bidang teknologi, e-commerce,
perbankan, dan lain-lain.
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3.e. Membangun Ekosistem yang Mandiri
3.e.i. detiknetwork/Trans Corp19
Membaca KG Media di atas adalah membaca sebuah
kelompok media yang sedang membangun ekosistem yang
mandiri. Pembangunan ekosistem ini tentu saja tidak dimulai
dari nol. KG Media sebelumnya telah berkembang sebagai
kelompok usaha yang mapan. Unit usaha yang dibangun KG
Media sangat beragam, mencakup media massa cetak, radio,
televisi, penerbitan buku, jaringan toko buku, perguruan
tinggi, event organizer, perhotelan, properti dan lain-lain.
Sebuah konsolidasi bisnis yang saling menguatkan dan
memberikan nilai lebih di mata konsumen, pengiklan,
pemerintah dan pihak lain. Konsolidasi yang selain
menghadirkan efisiensi, juga membuka kemungkinan untuk
menghadirkan keragaman layanan terintegrasi dan berbagai
kemudahan untuk konsumen. Konsolidasi yang memberikan
fondasi untuk terbentuknya ekosistem media melalui potensi:
penyajian
keberagaman
konten
berskala
besar,
memperbanyak saluran (channel) distribusi konten
berjaringan, memperbanyak inventori iklan yang terintegrasi,
integrasi pengguna melalui sistem membership atau
pengoperasian super apps, penambangan data pengguna
berskala industrial.
Orientasi untuk membangun ekosistem media juga
dapat kita temukan ketika menelaah perkembangan detikcom
atau detik network. Berdiri sejak 9 Juli 1998, detikcom pada
19

Disarikan dan dikutip dari seri diskusi “Membangun Model Media Massa
Yang Berkelanjutan", Dewan Pers, 16/11/2021.
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awalnya sebuah media siber yang mandiri, dalam arti tidak
terintegrasi dalam kelompok media atau kelompok usaha
tertentu. Lahir dengan latar-belakang reformasi politik 1998,
detikcom pada awalnya memfokuskan diri pada pemberitaan
politik. Baru setelah situasi politik pasca-reformasi mulai
“normal”, detikcom mendiversifikasi liputannya ke
pemberitaan ekonomi, hiburan, dan olahraga. Boleh dibilang
detik.com adalah pioner jurnalisme online di Indonesia.
Meskipun bukan satu-satunya pioner, detik.com kemudian
tumbuh menjadi situs berita terdepan di Indonesia.
Popularitasnya di mata publik, pemerintah dan pengikan sulit
ditandingi. Meskipun muncul beberapa kritik terhadap
pendekatan jurnalistik detikcom, mesti diakui detikcom
memberikan model jurnalisme online untuk media-media
yang lain. Bagaimana merancang sebuah media siber,
bagaimana pengelolaannya dari sisi jurnalistik, teknologis dan
bisnis, banyak pihak merujuk pada apa yang telah dilakukan
detikcom. Secara bisnis, detik.com sangat matang pada jalur
periklanan langsung sehingga tidak tergantung pada skema
periklanan programatik.
Jalan hidup detikcom berubah pada 3 Agustus 2011.
Hari itu, PT CT Corpora (CT Corp) mengakuisisi detik.com (PT
Agranet Multicitra Siberkom/Agrakom). Secara resmi,
detikcom kemudian berada di bawah naungan PT Trans Corp,
salah satu anak usaha CT Corp. detikcom tidak lagi menjadi
media yang “mandiri”, alih-alih terintegrasi dalam satu
kelompok usaha yang besar. CT Corp merupakan kelompok
usaha yang bergerak pada banyak bidang. Di bawah
kepemimpinan pengusaha
Chairul Tanjung, CT Corp
mempunyai unit usaha seperti PT Mega Corpora (Mega
Corp), PT Trans Corpora (Trans Corp), PT CT Global Resources,
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PT Trans Airways, PT CT Corp Infrastruktur Indonesia, PT CT
Corp Digital Indonesia (CT Corp Digital), dan CT Arsa
Foundation.20
Bergerak pada lini perbankan dan jasa keuangan, Mega
Corp menaungi Bank Mega, Allo Bank, Bank Mega Syariah,
Mega Life Insurance, Mega Insurance, Mega Capital Sekuritas,
Mega Investama, Mega Finance. Trans Corp menaungi PT
Trans Media Corpora (Trans Media), PT Trans Lifestyle, PT
Trans Properti Indonesia (Trans Property), PT Trans Hotel
Internasional (Trans Hotel), PT Trans Retail Indonesia (Trans
Retail). Bergerak pada bidang media, Trans Media mengelola
Trans TV, Trans7, CNN Indonedsia, CNBC Indonesia,
detiknetwork dan Transvision Channels. detiknetwork sendiri
terdiri
dari
detik.com,
CNNIndonesia.com,
CNBCIndonesia.com,
HaiBunda.com,
Insertlive.com,
Beautynesia, Female Daily, CXO Media. Dapat dilihat di sini
detiknetwork beroperasi dalam rumah besar yang dihuni
banyak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang.
Namun, pemetaan kelompok usaha di atas masih belum
lengkap.
Anak perusahaan Trans Corp yang lain, yakni PT Trans
Lifestyle, menaungi PT Anta Express Tour & Travel Service
(AntaVaya), PT Trans Fashion dan PT Trans Food & Beverage
(Trans F&B).
Pada aras jasa perjalanan, AntaVaya
membawahi AntaVaya Corporate Travel, AntaVaya Leisure,
Vaya Destination (AntaVaya Destination), Malqanida Firdaus
(Anta Umroh). PT Trans Fashion membawahi PT Trans
20

Lihat https://m.merdeka.com/ct-corp/profil/ dan
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1780237/30-tahunberbisnis-chairul-tanjung-resmikan-ct-corp.
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Mahagaya yang mengelola Hugo Boss, Aigner, Geox, Furla,
Salvatore Ferragamo, Find Kapoor, serta PT Trans Fashion
Thailand Co Ltd yang mengelola Armani, Tod's, dan Canali.
Pada lini yang lain, Trans F&B menangani pengelolaan The
Coffee Bean & Tea Leaf, Wendy's, Baskin-Robbins, Beanstro,
Artiste Cafe & Lounge, Gyu Katsu Nikaido, Tasty Kitchen,
Warung Wardani Bali.
Anak perusahaan Trans Corp yang lain, yakni PT Trans
Properti Indonesia (Trans Property) mengelola jaringan Trans
Park (Cibubur, Bintaro, Juanda, Lampung, Kupang, Jember),
Trans Studio (Bandung, Bali, Cibubur), Trans Snow World
(Bintaro, Bekasi, Lampung), Trans Studio Ski World (Trans
Studio Mini, Kid City). PT Trans Retail Indonesia (Trans Retail)
mengelola jaringan retail Transmart, Transmart Express,
Multimart, Groserindo, Metro Department Store dan lain-lain.
Sementara PT Trans Hotel Internasional (Trans Hotel)
mengelola jaringan hotel yang tredidi dari The Trans Luxury
Hotel, Ibis Bandung Trans Studio Hotel (Accor), Aston Tanjung
Pinang Hotel & Conference Center, The Trans Resort Bali, Four
Star, Fashion Hotel Legian.
Untuk misi sosial kemanusiaan, CT Corp mendirikan CT
Arsa Foundation.
CT Arsa Foundation membawahi
berbuatbaik.id, Duta Bangsa, SMA Unggulan CT Arsa
Foundation Meda, SMA Unggulan CT Arsa Foundation
Sukoharjo, Yayasan Mitra Netra, Butik ARSA.
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Gambar 4: Peta Kelompok Usaha CT Corp21
Jaringan usaha yang dibangun CT Corp membentuk
suatu ekosistem terintegrasi di mana detiknetwork menjadi
salah satu bagian. Berada dalam ekosistem besar seperti ini
jelas memberikan banyak keuntungan bagi unit usaha media
massa. Misalnya saja dalam hal membangun model layanan
terintegrasi
di
mana
layanan
konten
jurnalistik
dikombinasikan dengan layanan hiburan, perjalanan,
perbankan, ecommerce dan lain-lain. Ketika pengguna
membuka aplikasi detikcom, bukan hanya layanan berita yang
didapatkan, tetapi juga layanan pendaftaran vaksinasi,
pendaftaran mengikuti webinar atau semacamnya, pembelian
tiket TransStudio, TransWorld dan lain-lain. Tidak menutup
kemungkinan pada suatu saat layanan konten tersebut juga
akan disambungkan atau disinergikan dengan layanan
perbankan, perhotelan, perbelanjaan, perjalanan dan properti
yang dikelola CT Corp secara lebih luas. Hal yang seperti ini
21

Presentasi detiknetwork dalam seri diskusi “Membangun Model Media
Massa Yang Berkelanjutan", Dewan Pers, 16/11/2021.
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tentu saja memberi nilai tambah di mata khalayak dan
pengiklan.
Dalam konteks yang sama, detikcom telah
mengembangkan layanan yang mereka sebut sebagai
“ticketing platform connected to microsite”. Di sini, detikcom
tidak sekadar menyajikan berita, tetapi juga memberikan
pengalaman lain di luar mengonsumsi berita kepada
pembacanya. Dengan mengakses detikcom, pengguna
terbantu untuk dapat menonton konser secara live streaming
atau mengikuti webinar atau workshop yang mereka
butuhkan. Hal ini dimungkinkan oleh ticketing platform yang
dinamakan detikEvent. detikEvent ini kemudian dihubungkan
dengan microsite yang menyelenggarakan konser, webinar,
workshop secara online. Apa yang dilakukan detikcom di sini
ibaratnya menyatukan tempat pembelian tiket sekaligus
tempat penyelenggaraan event.
Dalam konteks pandemi Covid-19 yang melanda
Indonesia sejak Maret 2020, masalah kesehatan tentu saja
menjadi pusat perhatian masyarakat. Kebutuhan informasi
kesehatan di seputar penanganan Covid-19 mendadak
menjadi kebutuhan primer. Keberadaan platform kesehatan
pada sebuah media kemudian menjadi sangat strategis. Hal
ini juga terjadi pada platform kesehatan yang dimiliki
detikcom, yakni detikHealth. Dibangun jauh hari sebelum
pandemi Covid-19 meledak, detikHealth kemudian menjadi
sarana bagi CT Corp untuk memberikan layanan kesehatan
yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menghadapi
pandemi tersebut. detikHealth telah melampaui fungsi
dasarnya sebagai sarana pemberitaan. “detikHealth menjadi
gerbang bagi para pembaca dan masyarakat Indonesia pada
umumnya untuk mendaftarkan diri pada program vaksinasi
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yang diselenggarakan jaringan-jaringan usaha CT Corps. Di
sini, kami telah berkontribusi pada 2 batch vaksinasi yang
dilaksanakan di 7 lokasi di 5 kota. Secara keseluruhan sampai
hari ini kami sudah mendistribusikan sekitar 500 ribu vaksin
Covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata Sena
Achari, Direktur Produk detiknetwork (PT Trans Digital Media).
Dari sisi periklanan, konsolidasi media memungkinkan
inventori iklan ditawarkan sebagai product bundle sehingga
memberikan nilai lebih kepada pengiklan. Nilai lebih itu
semakin tinggi karena aktivitas beriklan ditunjang oleh
keberadaan data pengguna yang kaya dan terpersonalisasi.
Data pengguna terpersonalisasi ini antara lain bermula dari
sistem membership pengguna yang dikembangkan
detiknetwork. Sistem membership ini ibaratnya “gerbang”
untuk proses pengumpulan data pengguna dengan skala yang
memadai untuk membangun model perilaku pengguna. Apa
yang dilakukan detiknetwork di sini kurang-lebih adalah
melacak aktivitas dan kebiasaan pengguna yang mengakses
layanan detiknetwork melalui penerapan teknologi first party
data. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis
pada level detik Analytics. Pada tahap pengumpulan dan
analisis data ini, teknologi komputasi bekerja untuk
menelusuri minat dan perilaku pengguna media pada jaringan
detiknetwork, lalu mengelompokkan mereka dalam kategori
tertentu, katakanlah pengguna yang meminati traveling,
kuliner, fashion, politik, olah-raga dan lain-lain.
Data profil pengguna dari pengolahan internal
detiknetwork ini kemudian dilengkapi atau dibandingkan
dengan data yang diperoleh dari pihak eksternal, katakanlah
dari Google Analytics. Untuk apa fungsi data itu? Untuk
membuat segmentasi pembaca, menciptakan channel yang

70

Dialektika Industri Media Nasional Menghadapi Disrupsi Digital
DEWANPERS

sesuai dengan minat pembaca, serta untuk menciptakan
konten terpersonalisasi. Tidak kalah penting, untuk membuat
rekomendasi konten atau rekomendasi iklan berdasarkan
minat atau kebutuhan pembaca, serta untuk mengintensifkan
interaksi media dan pengguna. “Pada tahap selanjutnya kita
bisa merekomendasikan konten sesuai dengan minat
pembaca, serta mewujudkan targeted ads yang lebih spesifik
kepada setiap pengguna. Dengan demikian, semua pengguna
memperoleh pengalaman yang berbeda sesuai dengan minat
masing-masing,” tandas Sena Achari.
Dari sisi produksi konten, konsolidasi menghasilkan
efisiensi. Trans Corp belakangan ini mengembangkan konsep
single newsroom untuk banyak media yang dikelolanya.
“Mungkin ada perbedaan karakteristik konten pada setiap
media tergantung pada platformnya. Kami secara internal
terus melakukan koordinasi dan komunikasi. Mana produk
yang cocok untuk Pay TV, mana yang cocok untuk Free to Air
TV, mana yang perlu dikembangkan oleh media siber, dan
seterusnya, kami selalu bicarakan bersama-sama. Juga dalam
menentukan mana konten yang kompatibel untuk disebarkan
melalui Twitter, Facebook, Instagram, selalu dibahas
bersama-sama,” kata Titin Rusmiyati, Direktur Utama
CNNIndonesia.com dan CNN Indonesia TV.
Bagaimana
pengguna
mengakses
media-media
detiknetwork? Menjawab pertanyaan ini, akan terlihat bahwa
yang terjadi antara media massa dan platform global
seringkali adalah kolaborasi sekaligus kompetisi. Data riset
internal detiknetwork menunjukkan pembaca detiknetwork
umumnya mengakses konten gaya hidup secara tidak
langsung (indirect access). Pertama-tama mereka akan
membuka platform mesin pencari, khususnya Google, untuk
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mendapatkan akses atas konten tertentu di website gaya
hidup di jaringan detiknetwork seperti Insertlive.com,
femaledaily.com. beautynesia.com. Setelah akses konten itu
diperoleh, barulah pengguna berselancar ke website-website
tersebut secara langsung. Akses pengguna atas konten gaya
hidup detiknetwork juga diperantarai platform media sosial
Instagram dan Youtube. Di media sosial, lifestyle itu
domainnya Instagram, kemudian You Tube. Sedikit sekali
pengguna yang mengakses konten lifestyle kami melalui
mobile apps. Ini menjadi pekerjaan rumah buat kami.
Walaupun kita sudah membuat apps, ternyata orang
Indonesia tidak terlalu suka men-download apps. Mungkin
memori gawainya terbatas dan apps memang cukup
memakan memori,” tandas Alfito Deannova Ginting, Direktur
Konten detiknetwork (PT Trans Digital Media).
Untuk konten berita atau konten lokal, riset yang sama
menunjukkan akses pengguna atas konten detiknetwork
umumnya diperantarai oleh media sosial. Pengguna
menemukan link atau nukilan berita di media sosial, lalu
mereka mengakses website yang menyajikan berita itu.
Pertama-tama ke website berita lokal, lalu ke website berita
nasional. Hal yang spesifik ditemukan pada kecenderungan
konsumsi berita detikcom. Konsumsi konten detikcom paling
banyak terjadi melalui mobile site. Pengguna detikcom dalam
hal ini pertama-tama masuk ke browser di gadget masingmasing, misalnya saja Google Chrome, lalu memasukkan kata
kunci. “Ada hal yang lucu di sini, banyak pembaca masuk ke
Google Search untuk mencari suatu konten. Namun yang
mereka masukkan kata kunci ‘detikcom’, bukan kata kunci
dari konten yang ingin dicari,” tambah Alfito Deannova.
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Ada dua hal yang dapat disimpulkan di sini. Pertama,
lokalitas dan proximity masih menentukan. Sesuatu yang
lokal, yang dekat dan memiliki sentuhan emosional dengan
pembaca daerah perlu digarap dan dipertahankan dalam
konteks pemberitaan media siber. Jika Gemiano di atas
menegaskan bahwa good content adalah hal yang tidak bisa
dijangkau dengan memadai oleh platform global sehingga
merupakan keunggulan komparatif media massa, maka Alfito
menyematkan dua variabel tambahan di sini: good content
yang bersandar pada lokalitas dan proximity. Konten lokal
memiliki daya magnitude tinggi karena khalayak pembaca
media siber senantiasa mempertahankan identitas atau
sensibilitas primodial pada diri masing-masing.

Gambar 5: Distribusi konten media detiknetwork22
22

Presentasi detiknetwork dalam seri diskusi “Membangun Model Media
Massa Yang Berkelanjutan", Dewan Pers, 16/11/2021.
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Kedua, masih tingginya proporsi indirect access
pengguna detiknetwork atau proporsi akses pengguna atas
konten detiknetwork yang difasilitasi platform digital. Seperti
terlihat dalam gambar di atas, dalam jaringan detiknetwork,
hanya detikcom yang memiliki angka direct access pengguna
di atas 50%, tepatnya 57,17%. Media yang lain, rata-rata
memiliki direct access di bawah 30%. Hanya
CNNIndonesia.com dan CNBCIndonesia.com yang memiliki
direct access yang “lumayan”, yakni pada angka 30%.
Sementara media-media gaya hidup dalam detiknetwork
masih menggantungkan diri pada pihak eksternal, yakni
platform mesin pencari atau media sosial untuk membangun
akses pengguna atas konten. Alfito dalam hal ini mengakui,
cara paling mudah untuk mengejar trafik adalah dengan
optimalisasi SEO, dengan konsekuensi membuat indirect
access mendominasi trafik website. Namun detiknetwork
berupaya sedapat mungkin agar angka direct access tetap
rasional, berada pada rentang angka 30-an %, seperti yang
dicapai CNN Indonesia.com dan CNBCIndonesia.com. Portalportal detiknetwork yang lain, karena masih relatif baru, pada
tahap awal diberi keleluasaan untuk mengejar trafik
bersandar pada SEO. Namun dalam tahap selanjutnya,
mereka juga diarahkan untuk mencapai angka direct access
30%.
”detiknetwork telah memutuskan membatasi kerjasama
dengan news agregator, web browser dan platform media
sosial. Kami akan pilih-pilih karena tidak ingin kolaborasi
dengan mereka justru meruntuhkan kami. Ada beberapa
media kami yang masih bekerjasama dengan agregator
karena memang masih mendukung dari sisi trafik dan bisnis
yang kami jalankan. Namun untuk detikcom, sampai sekarang
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belum berkerjasama dengan agregator,” tandas Alfito
Deannova.
Dari sisi produksi konten, rata-rata detikcom menyajikan
700-1000 berita per hari. detik.com memiliki belasan kanal
dengan konten yang spesifik, juga biro-biro daerah yang
berkontribusi menyajikan konten lokal.
Sementara
CNNIndonesia.com menghasilkan rata-rata 250 berita per
hari. Konten yang dihasilkan CNNIndonesia.com tidak hanya
konten tekstual, tetapi juga konten audiovisual untuk
mendukung program-program TransTV. detiknetwork terus
berusaha agar konten yang mereka produksi benar-benar
relevan dengan kepentingan public. detiknetwork mereduksi
konten-konten yang diproduksi semata-mata untuk mengejar
trafik atau page view.
Secara ringkas, strategi konten
detiknetwork dirumuskan sebagai berikut: 1) selektif memilih
jalur distribusi; 2) tidak bergabung kepada news aggregator,
web browser, atau platform yang mengambil konten secara
lengkap; 3) bekerjasama dengan produsen smartphone; 4)
sinergi jaringan media detiknetwork dan jaringan usaha CT
Corp yang lain; 5) menghindari konten-konten unrelated demi
orientasi pada Google search.
Kemandirian relatif terhadap platform digital di sini
terlihat menjadi kepedulian detiknetwork. Kemandirian relatif
di sini bukan dalam pengertian putus-sama sekali dengan
platform digital. Namun dalam pengertian pengendalian agar
kerjasama dengan platform digital tidak terlalu dominan
dalam konteks distribusi konten dan periklanan digital. Mediamedia detiknetwork tetap bekerja-sama dengan platform
digital dalam kerangka periklanan programatik, tetapi dibatasi
sedemikian rupa agar pendapatan programatik tidak dominan
dalam keseluruhan pendapatan detiknetwork. “Media-media

Dialektika Industri Media Nasional Menghadapi Disrupsi Digital
DEWANPERS

75

detiknetwork menggunakan Google DFV untuk delivery iklan.
Namun iklan yang masuk dari Google Ads atau programatics
ads kami kendalikan. Sehingga ketergantungan detiknetwork
secara keseluruhan terhadap skema periklanan programatik
dan semacamnya masih minim, hingga saat ini hanya sekitar
5% dari keseluruhan pendapatan iklan kami,” kata Sena
Achari.
Keputusan ini bukan tanpa harga. Membatasi diri dalam
bekerja-sama periklanan dengan platform digital membuat
detiknetwork sempat kehilangan pemasukan iklan sebesar 3040 milyar setahun. Namun kehilangan ini tergantikan oleh
arus pendapatan baru (revenue stream) yang dikembangkan
dalam waktu bersamaan. Ticketing platform, detikEvent,
virtual activities, microsite untuk live streaming konser,
webinar dan semacamnya secara akumulatif telah
menghasilkan pemasukan yang hampir 2 kali lipat dari
pemasukan yang hilang akibat membatasi kerja-sama dengan
platform digital itu.
Membangun kemandirian relatif menjadi pilihan yang
tak terelakkan karena detiknetwork juga mengidentifikasi
platform digital sebagai kompetitor. Siapakah sebenarnya
kompetitor detiknetwork? Pertama adalah media-media siber
lokal yang lain. Kedua, adalah platform digital seperti mesin
pencari dan media sosial. Kompetitor yang satu ini sulit
dihadapi karena sekaligus merupakan mitra detiknetwork
dalam mendistribusikan konten. Menurut Alfito, hubungan
media dengan Google bagaikan hubungan benci tapi rindu.
Media massa membutuhkan teknologi pendistribusian konten
dan periklanan digital milik Google. Google sebenarnya juga
membutuhkan konten media massa.
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Namun hubungan yang semestinya setara itu kemudian
berubah menjadi hubungan yang sangat asimetrik. Secara
teknologis, Google menjadi jauh menentukan proses distribusi
konten. Konten media siber secara umum tak pelak lagi
adalah konten yang terdistribusikan dalam ekosistem Google.
Google pada sisi lain juga memiliki inventori iklan yang sangat
besar dan bersaing secara langsung dengan media massa
untuk memperebutkan kue iklan. Google juga adalah
penyedia teknologi perantara periklanan yang dalam
praktiknya menggerogoti pendapatan iklan media massa.
Media massa tidak memiliki pilihan lain karena teknologi
perantara periklanan itu memang hanya dimiliki dan
dikembangkan perusahaan platform digital.
“Walaupun
tetap berpartner dengan Google merupakan pilihan yang sulit
dihindari, keadaan-keadaan faktual mengharuskan kami
membatasi kerja-sama tersebut karena mereka adalah
kompetitor,” tandas Alfito Deannova.
Siapa kompetitor berikutnya? Jawabannya adalah Me
Channel. Para figur publik, selebritis, influencer dan netizen
yang membuat dan mengelola channel sendiri di platform
Youtube, Tiktok, Facebook dan lain-lain. Mereka sebelumnya
bersentuhan langsung dengan media konvensional, dengan
menjadi host talkshow televisi, menjadi narasumber talkshow,
dan semacamnya. Lalu sekarang mereka membuat konten
sendiri dan program sendiri di media sosial. “Mereka
menjadikan diri mereka sendiri sebagai program, tidak
tergantung lagi dengan stasiun televisi atau media
mainstream lainnya. Mereka bisa tumbuh dan kemudian kita
harus berbagi kue iklan dengan mereka. Nah, fenomena
terkini yang menarik adalah semakin banyak pejabat kita yang
lebih tertarik untuk berdiskursus, membagikan informasi ke
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para influencer itu daripada ke media konvensional,” kata
Alfito Deannova.
3.e.ii. Kapanlagi Youniverse/Grup EMTEK23
Didirikan tahun 1983 dengan nama PT Elang Mahkota
Komputer, EMTEK awalnya adalah perusahaan penyedia
layanan komputer pribadi dan distributor produk komputasi
untuk pasar Indonesia. Tahun 1997, PT Elang Mahkota
Komputer bertransformasi menjadi PT Elang Mahkota
Teknologi sebagai langkah awal untuk mengembangkan
perusahaan komunikasi dan teknologi berkonsep one-stop
solution. Sejak saat itu, EMTEK terus berkembang menjadi
kelompok usaha terintegrasi yang memiliki bidang usaha
utama media massa, telekomunikasi, teknologi informasi,
serta rumah sakit. Bidang media usaha media massa EMTEK
dikelola oleh PT Surya Media Citra (SCM). SCM mengelola
media televisi free to air SCTV, Indosiar, dan O Channel,
jaringan media siber dan lini usaha produksi konten. Pada lini
media siber, SCM membawahi vidio.com, sebuah
platform over the top (OTT) untuk konten video yang
dikembangkan terutama sekali untuk memasok dan
mengelola seluruh konten audio-visual yang dimiliki atau yang
dibutuhkan media-media Grup EMTEK sejak 2014. November
2018, vidio.com meluncurkan vidio premier, sebuah layanan
konten premium untuk jenis konten video on demand dan live
streaming. Juli 2020, aplikasi vidio.com berada pada ranking
teratas aplikasi lokal Indonesia yang paling banyak diunduh
23

Disarikan dan dikutip dari diskusi “Membangun Model Media Massa
Yang Berkelanjutan", Dewan Pers, 28 Desember 2022.
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(the most downloaded application) di App Store dan
PlayStore. vidio.com juga terpilih sebagai aplikasi OTT
terdepan di Indonesia tahun 2021 menurut ComScore pada
kwartal kedua 2021, serta aplikasi OTT nomor 5 di Asia
Tenggara menurut Media Partners Asia pada periode yang
sama.
SCM juga membawahi Kapanlagi Youniverse atau KLY
(PT Kapanlagi Dot Com Networks). KLY mengidentifikasi diri
sebagai jaringan media terbesar di Indonesia yang
menghadirkan
solusi
informasi
tak
terbatas
dan multiplatform. Asal mula KLY adalah portal berita
Kapanlagi.com yang berdiri di Malang tahun 2003. Para
pemilik Kapanlagi.com kemudian mendirikan portal berita
merdeka.com
yang
dalam
perkembangannya
juga
menggandeng investor Singapore Media Corps. Maret 2018,
Kapanlagi.com merger dengan salah satu anak perusahaan
EMTEK, yakni KMK (PT Kreatif Media Karya). Hasil merger ini
kemudian melahirkan KLY. KLY mengelola media siber dengan
kategori general news, gaya hidup, olahraga dan hiburan.
Pada kategori general news, terdapat Liputan6.com dan
merdeka.com. Pada kategori media gaya hidup terdapat
Fimela.com dan Dream.co.id. Pada kategori media olahraga
terdapat Bola.com dan Bola.net. Pada kategori media hiburan
terdapat Kapanlagi.com, Brilio.net, bintang.com, Famous.id.
Untuk kategori otomotif, terdapat otosia.com.
SDM utama di KLY adalah wartawan. Jumlahnya hampir
400 orang, terdiri dari 242 wartawan general news, 105
wartawan hiburan dan gaya hidup, dan 43 wartawan
olahraga. Mereka tersebar di Jakarta (268 wartawan),
Yogyakarta (63 wartawan) dan Malang (54 wartawan). KLY
rata-rata menghasilkan 1500 berita sehari, masing-masing
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1050 berita dari KLY Jakarta, 300 berita KLY Malang, 150
berita KLY Yogyakarta. Hingga Desember 2021, secara
akumulatif, KLY memiliki unique user 90 juta orang dan 1,5
miliar page views per bulan. “Kami bernaung di bawah rumah
besar Grup EMTEK. Sebuah jaringan beberapa media televisi
saluran utama di Indonesia, media-media siber dan
perusahaan-perusahaan teknologi informasi yang membentuk
kekuatan yang sangat powerful. Beragam jenis media dan
layanan lain terkait media dan teknologi informasi telah
membentuk ekosistem Grup EMTEK. Ke depan, persaingan
tidak hanya terjadi antar media, tetapi juga antar ekosistem
media,” kata Wenseslaus Manggut, Chief Content Officer KLY.
Media dalam jaringan KLY menghasilkan konten
tekstual, foto dan video. Konten video antara lain
dikembangkan secara khusus dalam format konten talkshow.
Misalnya saja Liputan6 memiliki talkshow daring
“#BeraniBerubah”. Talkshow ini juga ditayangkan secara live
streaming di vidio.com, serta disiarkan di SCTV, Indosiar, dan
Merdeka.com. Program “#BeraniBerubah” memberi ruang
untuk mereka yang berani berubah selama masa pandemi
Covid-19. Mereka yang kehilangan pekerjaan karena krisis
ekonomi dan berani mencoba jenis pekerjaan lain. Ada
mantan pilot yang jualan mie instan, ada direktur eksekutif
bank yang ganti profesi menjadi pengelola warung, dan
seterusnya. Konten seperti ini selain inspiratif juga efektif
untuk menarik trafik. Satu video “#BeraniBerubah” dapat
ditonton hingga dua juta orang.
Terkonsolidasi dalam suatu kelompok usaha,
menghasilkan kemungkinan kolaborasi antar media yang di
satu sisi menghasilkan efisiensi, dan di sisi lain menghadirkan
potensi monetisasi yang lebih beragam. Hal inilah yang
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tercermin dalam jaringan media Grup EMTEK. Terkait dengan
konten live streaming misalnya, media-media EMTEK dapat
memproduksi dan mengelolanya secara lintas media.
Platform vidio.com menjadi pusatnya. Masing-masing media
berusaha memanfaatkan betul seluruh potensi, kemampuan,
dan fasilitas di dalam grup EMTEK untuk menciptakan hal-hal
yang bisa menjadi sarana baru penyajian konten sekaligus
sarana monetisasi konten.
Di bawah manajemen SCM, juga terdapat perusahaan
media luar EYE (PT Estha Yudha Ekatama) dan layanan televisi
satelit berlangganan Nex Parabola (PT Mediatama Televisi).
SCM juga membawahi Samara (PT Benson Media Kreasi),
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing
influencer, talent management dan offline events. Dengan
demikian, diasumsikan bahwa manajemen SCM dapat
menawarkan layanan konten general news, hiburan, gaya
hidup, olah raga dan televisi satelit kepada khalayak
pengguna. Sementara kepada para rekanan, SCM dapat
menawarkan layanan periklanan, media luar ruang, event
organizer dan marketing influencer sekaligus.
Cerita mengenai potensi kolaborasi dan diversifikasi
layanan tidak berhenti di sini. Masih di bawah SCM, kita juga
dapat menemukan anak-anak perusahaan yang secara
keseluruhan ingin menempatkan diri sebagai pusat produksi
dan distribusi konten atau Content Hub. Fungsi dari Content
Hub ini adalah memproduksi konten untuk kebutuhan mediamedia dalam lingkaran EMTEK. Begitu banyak media di dalam
rumah besar EMTEK, begitu besar kebutuhan kontennya.
Khususnya konten audio-visual, jika dapat digarap sendiri,
tentu akan menghasilkan efisiensi. Content Hub juga berfungsi
untuk: memfasilitasi distribusi konten pihak eksternal untuk

Dialektika Industri Media Nasional Menghadapi Disrupsi Digital
DEWANPERS

81

kebutuhan internal EMTEK maupun yang lain, mewadai para
kreator konten dan youtuber, menghubungkan produser
konten dan pemegang brand, menghadirkan layanan jasa
manajemen artis, manajemen pemesanan artis internasional
dan talent incubation.
Unit usaha SCM yang terhimpun dalam Content Hub
adalah sebagai berikut. Sinemart (PT Sinemart Indonesia),
sejak tahun 2003 menjadi lini usaha SCM yang memproduksi
program televisi dan film layar lebar. Hingga Desember 2021,
Sinemart telah menghasilkan 150 judul program televisi dan
20 film layar lebar. Didirikan pada tahun 2010, Screenplay (PT
Screenplay Produksi) adalah anak usaha SCM yang
memproduksi konten televisi, khususnya untuk kebutuhan
televisi free to air di internal SCM. Didirikan pada tahun 2015,
PT Screenplay Sinema Film (SSF) bergerak di bidang jasa
produksi dan distribusi film layar lebar. PT Indonesia
Entertainmen Studio (IES) adalah anak usaha SCM yang
berfokus pada penyewaan dan pengelolaan peralatan dan
fasilitas siaran televisi dan produksi film. Hingga Desember
2021, IES mengelola lebih dari 60.000 fasilitas studio untuk
mendukung kegiatan proses produksi di internal EMTEK. PT
Indonesia Entertainmen Produksi (IEP) didirikan tahun 2015
untuk produksi acara-acara unggulan SCTV dan Indosiar
melalui mekanisme inhouse production. Dari sini tampak jelas
bahwa SCM tidak hanya menjadi “media siaran”, tetapi juga
ingin menjadi produsen konten yang mandiri dan tidak
tergantung pada pasokan konten dari pihak lain.
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Gambar 6: Ekosistem EMTEK24
Di luar lingkaran usaha SCM, EMTEK juga membawahi
anak-anak perusahaan yang menyediakan infrastruktur dan
jasa informasi, layanan komunikasi dan informatika, serta
solusi teknis untuk industri telekomunikasi, perbankan dan
pembayaran ritel. Pada aras ini, terdapat PT Abhimata Citra
Abadi (ACA) yang bergerak di bidang pengadaan jasa layanan
telekomunikasi dan sistem jaringan. Jasa yang dimaksud
adalah layanan telekomunikasi seluler, infrastructure
managed access system, transmission VSAT, transmission
microwave, distribusi dan retail, serta teknologi penunjang
konten dan aplikasi. PT Sakalaguna Semesta adalah anak
perusahaan EMTEK yang menjadi dealer resmi Indosat untuk
penyediaan paket perdana dan voucher melalui grosir dan
eceran yang beroperasi di kota-kota besar di Indonesia. PT
Tangara Mitrakom adalah anak usaha EMTEK lainnya yang
24

Presentasi EMTEK dalam seri diskusi “Membangun Model Media Massa
Yang Berkelanjutan", Dewan Pers, 28 Desember 2022.
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sejak tahun 1998 berfokus pada penyediaan solusi jaringan
dan layanan telekomunikasi. Tangara memberikan layanan
solusi komunikasi di berbagai segmen, termasuk lebih dari
2.000 perbankan terpencil, operator seluler untuk 750 desa,
perusahaan tambang dan minyak, perusahaan swasta,
penyedia layanan internet dan pemerintah. PT Bitnet
Komunikasindo (Bitnet) merupakan salah satu perusahaan
penyedia layanan internet (ISP) pertama di Indonesia yang
juga dimiliki EMTEK. Masih pada aras yang sama, juga
terdapat PT Indopay Merchant Services, sebuah perusahaan
e-payment yang memfasilitasi sistem transaksi non-tunai
elektronik seperti electronic data capture (edc), internet
payment, mobile payment, Aplikasi EDC Perbankan (Mini
ATM), smart card solution, dan lain-lain.25
Pada aras jasa rumah sakit, EMTEK menjadi pemegang
saham mayoritas PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
(SAME) yang antara lain mengelola Rumah Sakit OMNI
Pulomas, Alam Sutera, dan Cikarang, PT Elang Medika Corpora
(EMC) yang mengoperasikan dua rumah sakit EMC di area
Jabodetabek, serta PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK) yang
mengoperasikan Rumah Sakit Grha Kedoya Jakarta dan
Rumah Sakit Grha MM2100 di Cikarang, Jawa Barat. Tahun
2016, EMTEK melalui KMK Online melaksanakan joint venture
dengan Grup Kalbe untuk memberikan layanan kesehatan
melalui jasa konsultasi online yaitu Klikdokter.com, dan
pesanan layanan antar obat yaitu Klik-apotek.com.
Pada aras layanan keuangan digital, EMTEK memiliki PT
Espay Debit Indonesia Koe (DANA). DANA adalah dompet
digital yang menyediakan platform terbuka yang membantu
25

Lihat https://www.emtek.co.id/company-overview.
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konsumen dapat melakukan transaksi secara non tunai
bahkan non kartu secara mudah, aman dan efisien. Anak
usaha EMTEK yang lain adalah PT Elang Prima Retailindo yang
menjalankan bisnis home shopping bernama O Shop. EMTEK
juga mengoperasikan Bank FAMA (PT Bank Fama
International) yang memiliki jaringan kantor secara online di
Kota Bandung, Jakarta, dan Tangerang, dengan layanan
berfokus kepada kebutuhan nasabah retail, khususnya Usaha
Kecil Menengah (UKM). EMTEK juga merupakan pemilik
bukalapak (PT Bukalapak.com Tbk), platform ecommerce
Indonesia yang menyandang status unicorn sejak tahun 2017.
Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta Pelapak, 5 juta
Mitra Bukalapak dan 90 juta pengguna aktif.
Juni 2021, EMTEK telah menambah kepemilikan saham
sebanyak 311.274.193 juta saham --dengan nilai nominal Rp
1.000 per saham-- pada perusahaan ride-hailing dan
pembayaran Grab Indonesia (PT Grab Teknologi Indonesia).
Jumlah itu setara dengan 3,29 persen dari keseluruhan saham
GTI dengan nilai penyertaan Rp Rp 3,08 triliun. Sebelumnya,
EMTEK sudah memegang 244.572.589 juta saham GTI, setara
dengan 2,59 persen dari keseluruhan saham GTI. Setelah
transaksi pada Juni 2021 itu, EMTEK praktis memiliki 5,88
persen saham Grab Indonesia.26 Seperti diketahui, Grab
adalah super app terkemuka di Asia Tenggara yang
menghadirkan solusi kebutuhan sehari-hari masyarakat
dengan layanan transportasi, pengiriman barang dan
makanan, pembayaran mobile, serta hiburan digital.
26

“Grup EMTEK Investasi Rp 5,44 Triliun di Grab Indonesia”,
https://bisnis.tempo.co/read/1487499/grup-EMTEK-investasi-rp-544triliun-di-grab-indonesia/full&view=ok, 26/07/2021, diakses 12/01/2022.
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Apa yang telah dimiliki EMTEK sejauh ini? Salah-satu
jawabannya adalah formasi media multi platform. EMTEK
tidak lagi melulu mampu menghadirkan layanan televisi free
to air, layanan konten jurnalistik atau layanan konten nonjurnalistik. EMTEK dapat menghadirkan kombinasi antara
layanan-layanan itu dengan layanan ecommerce, home
shopping, keuangan elektronik dan lain-lain. Kepada
perusahaan-perusahaan rekanan, bukan hanya menjual
inventori iklan televisi dan media siber yang dapat dilakukan
EMTEK, melainkan juga menyediakan jasa event organizer,
layanan ISP, infrastruktur sistem akses (infrastructure
managed access system), transmisi VSAT, marketing
influencer dan lain-lain. “Jika dulu EMTEK atau SCM titik
beratnya di media konvensional, televisi free-to-air, sekarang
telah bertransformasi. Kami seperti melakukan disrupsi
terhadap diri sendiri, menjadi multi platform media, serius
menggarap produksi konten dan juga layanan periklanan. Dan
kalau kita lihat ekosistem EMTEK secara lebih luas, yang ingin
dicapai adalah konsep one stop service atau end-to-end
service untuk konsumen dan klien,” kata Retno Pinasti,
Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar.
Berbagai peluang telah dimiliki oleh EMTEK sebagai
sebuah ekosistem yang menempatkan media massa sebagai
bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri dari berbagai
perusahaan yang terkait langsung maupun tidak langsung
dengan fungsi media massa. Sebuah ekosistem yang
berpeluang untuk mengombinasikan antara fungsi jurnalistik
dengan fungsi hiburan, layanan kesehatan, teknologi
informasi, ecommerce, keuangan digital dan lain-lain dalam
suatu kesatuan layanan yang terintergasi. Sejauhmana
peluang itu dimaksimalkan untuk membangun kemandirian
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relatif, terutama katakanlah terhadap platform digital global,
dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mewujudkannya.
Namun, sebagai suatu ekosistem, EMTEK memiliki
kesempatan yang lebih besar dalam hal tersebut.
Berada dalam kelompok usaha yang besar, dengan unit
usaha dan layanan konsumen yang beragam seperti EMTEK,
sesungguhnya juga menghasilkan peluang penambangan dan
pengelolaan data pengguna. Integrasi layanan menghasilkan
integrasi pengelolaan data pengguna. Demikian kira-kira
prinsipnya. Seperti telah dijelaskan dalam laporan ini, data
pengguna sangat strategis dalam upaya mengembangkan
mode periklanan yang lebih efektif dalam hal penargetan
khalayak secara individual. Penyatuan data mining lintas
media dalam Grup EMTEK memang belum dilakukan, belum
terintegrasi. Namun secara mandiri, beberapa media sudah
melakukan pelacakan profil pengguna itu. Misalnya saja
vidio.com yang berbasis pada langganan atau registrasi awal
pengguna. Para pengguna dan pelanggan vidio.com mesti
melakukan registrasi dengan memasukkan data pribadi.
Peluang untuk membangun “ekosistem” data pengguna yang
mandiri sempat mengemuka ketika pada tahun 2016, EMTEK
melakukan ekspansi bisnis dengan membentuk aliansi
strategis dengan Blackberry Limited. Dengan aliansi ini,
EMTEK memegang izin atas jasa kirim pesan BBM secara lintas
platform global.27
Kembali ke lingkup KLY sebagai unit usaha EMTEK yang
menjalankan fungsi jurnalistik, bagaimana mereka beroperasi
sebagai entitas bisnis? Pertanyaan ini perlu diajukan untuk
melihat sejauhmana kemandirian KLY terhadap mode
27

Lihat https://www.emtek.co.id/company-overview.
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distribusi konten dan periklanan yang dioperasikan platform
digital global. Sundjoyo Sukowijoyo, VP Sales & Operation KLY
menjelaskan revenue terbesar KLY berasal dari iklan display
dan iklan video. Keduanya menduduki porsi 55% dari seluruh
pendapatan KLY. Selanjutnya adalah pendapatan iklan
advertorial dengan porsi 30%, pendapatan event organizer
berkontribusi 10%, lalu pendapatan lain-lain sebesar 5%.
Sejauhmana pendapatan iklan KLY diperoleh dari skema
periklanan programatik? Proporsi pendapatan programatik
berkisar antara 10-20% dari total pendapatan iklan KLY, tetapi
terus mengalami pertumbuhan. “Kami tetap mengutamakan
direct placement (iklan non programatik). Namun kami juga
menyadari iklan programatik terus berkembang, dan bukan
hanya sarana untuk menjual inventori yang nggak laku.
Beberapa direct sales pun sudah mulai pindah ke
programatik” tandas Sundjoyo Sukowijoyo.
Iklan programatik semakin memudahkan pengiklan
dalam melakukan lelang, tawar-menawar, dan transaksi iklan.
Tidak diperlukan proses tatap muka langsung antara
pengiklan dan pemilik inventori iklan, karena semua proses
berlangsung serba otomatis, cepat dan simultan. Namun,
seperti ditambahkan Wenseslaus Manggut, tetap saja suatu
media dapat dikatakan sehat jika nilai periklanan langsungnya
lebih tinggi dari periklanan programatik. Dengan periklanan
langsung, media ibaratnya menentukan nasibnya sendiri.
Media dapat menentukan sendiri tarif iklan dan bernegosiasi
secara langsung dengan pengiklan. Dalam periklanan
programatik, media bahkan tidak mengetahui secara persis
berapa sesungguhnya nilai transaksi iklan yang mereka muat
karena media tidak bernegosiasi secara langsung dengan
pengiklan.

88

Dialektika Industri Media Nasional Menghadapi Disrupsi Digital
DEWANPERS

Telah dijelaskan di atas, KLY menghimpun media-media
yang menggarap general news, gaya hidup, olahraga dan
hiburan. Terutama sekali dengan memperhitungkan reputasi
Liputan6.com dan merdeka.com, jurnalisme masih cukup
dominan dalam representasi media-media KLY. Namun
keadaan agak berbeda dalam lingkup yang lebih besar, di
mana media-media KLY bersandingan dengan media yang lain
dalam lingkup SCM. SCM selama ini cukup identik dengan
SCTV dan Indosiar, dua stasiun televisi yang termasuk terbesar
di Indonesia. Sebagai stasiun televisi non-berita, SCTV dan
Indosiar memiliki keterbatasan durasi pemberitaan, yakni
hanya sekitar 3,5 jam sehari. Selebihnya, SCTV dan Indosiar
lebih meneguhkan diri sebagai stasiun televisi hiburan.
3.f. Konsisten Mengembangkan Konten Berbayar
3.f.i. Tempo28
Berbagai sumber menegaskan bahwa menyajikan berita
berkualitas yang dikelola melalui skema konten berbayar atau
berita berlangganan adalah keniscayaan jika media massa
ingin hidup berkelanjutan dalam jangka panjang. Dua studi
yang banyak dirujuk belakangan, The Cairncross Review, A
Sustainable Future for Journalism, The Impact of Digital
Platforms on News and Journalistic Content menegaskan dan
merekomendasikan pentingnya konten berbayar itu. Dengan
catatan, mengembangkan konten berbayar adalah jalan yang
terjal untuk industri media. Para penerbit akan menghadapi
dampak sistemik free-online-culture. Masyarakat yang sudah
28

Disarikan dan dikutip dari seri diskusi “Membangun Model Media Massa
Yang Berkelanjutan", Dewan Pers, 11/11/2021
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terlanjur termanjakan oleh segala rupa informasi yang
tersedia secara cuma-cuma di jagat maya, akan sulit untuk
didorong untuk “berinvestasi” demi menghidupi jurnalisme
yang berkualitas.
Namun di saat yang sama, juga muncul kesadaran
bahwa penyebaran konten jurnalistik secara cuma-cuma itu
dalam jangka panjang memberikan banyak kerugian untuk
penerbit. Free-online-culture lebih banyak menguntungkan
platform digital (media sosial, mesin pencari, agregator) yang
menggunakan dan memonetisasi konten penerbit kuranglebih secara “cuma-cuma” pula. Platform digital tidak perlu
memiliki redaksi, memperkerjakan wartawan, memberi
fasilitas yang layak kepada mereka. Namun, mereka dapat
menginstrumentalisasi jerih-payah para wartawan itu tanpa
mekanisme bagi hasil yang saling menghidupi. Seperti telah
dibahas dalam buku ini, platform digital pada praktiknya tidak
hanya berperan sebagai perantara konten, tetapi juga
bertindak sebagai publisher. Platform digital melakukan
beberapa intervensi editorial atas konten pihak ketiga yang
mereka sebarkan sekaligus mengambil keuntungan optimal
dari proses tersebut. Lebih dari itu, pendistribusian konten
gratis melalui platform digital juga menghasilkan angka akses
tak langsung (indirect traffic) pengguna yang tinggi terhadap
website penerbit. Akses tidak langsung pengguna semakin
lama semakin menggerus reputasi penerbit di mata khalayak
pembaca dan pengiklan, serta menghilangkan potensi
penambangan dan pengelolaan data pengguna.
Dalam konteks ini, konsistensi Tempo –juga beberapa
media yang lain-- untuk mengembangkan skema konten
berbayar perlu mendapatkan apresiasi dan menjadi referensi.
Apresiasi perlu diberikan bukan hanya karena skema konten
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berbayar lebih memiliki perspektif media berkelanjutan,
melainkan juga karena konten berbayar adalah solusi untuk
trend tabloidisasi ruang pemberitaan media sebagaimana
dibahas pada bagian awal bab ini.
Wahyu Dhyatmika, CEO Tempo Digital menjelaskan
keadaan-keadaan disruptif yang sedang dihadapi Tempo dan
strategi untuk menghadapi. Problem utamanya adalah
dominasi platform media sosial dalam mendistribusikan
konten Tempo atau dalam menghubungkan Tempo dengan
khalayak. Nyaris separuh dari seluruh kunjungan pembaca ke
website Tempo berasal dari berbagai platform media sosial
dan mesin pencari. Jika dibandingkan dengan keadaan yang
dihadapi media lain di Indonesia pada umumnya, keadaan
yang dihadapi Tempo ini sesungguhnya relatif lebih baik.
Angka direct traffic dan indirect traffic pembaca ke website
Tempo relatif berimbang. Sungguh pun demikian, tetap saja
komposisi ini merupakan suatu pertanda bahaya.
“Terdesaknya direct traffic oleh indirect traffic mengancam
brand recognition media arus utama seperti Tempo,” kata
Wahyu Dhyatmika.
Kekuatan merek media arus utama sedang diuji di sini.
Tingginya indirect traffic berarti semakin banyak konten
media yang diakses pengguna melalui platform media sosial
maupun mesin pencari. Hal ini sesungguhnya tidak
sepenuhnya buruk. Distribusi konten melalui platform digital
juga memfasilitasi penerbit untuk meraih trafik atau page
views yang tinggi dalam waktu yang cepat. Dalam konteks
skema periklanan programatik, trafik dan page views yang
tinggi berkorelasi dengan pendapatan yang tinggi pula.
Permasalahannya, tidak ada transparansi soal bagi hasil
antara penerbit dan platform digital terkait dengan periklanan
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programatik. Penerbit juga menjadi sangat tergantung pada
sistem distribusi konten dan skema periklanan yang secara
sepihak ditetapkan platform digital. Begitu platform digital
mengubah sistem itu secara mendadak, trafik dan
pendapatan penerbit bisa kacau-balau dalam semalam. Lebih
dari itu, skema periklanan programatik mendorong
munculnya trend jurnalisme klikbait atau tabloidisasi ruang
pemberitaan media seperti dijelaskan di atas.
Permasalahan berikutnya adalah ketimpangan akses
terhadap data pengguna. Berbagi konten antara penerbit dan
platform bukan hanya belum menghasilkan fakta berbagi
pendapatan yang bermakna, melainkan juga tidak melahirkan
fakta berbagi data pengguna yang adil. Platform digital
ibaratnya memanfaatkan konten penerbit sebagai “umpan”
untuk melacak aktivitas dan perilaku pengguna. Namun ketika
terbangun profil pengguna dari proses tersebut, platform
digital memperlakukannya sebagai aset mereka sendiri.
Penerbit mesti membayar mahal untuk mengakses profil
pengguna itu. Padahal profil pengguna ini sangat fundamental
sebagai titik-tolak efektivitas penargetan iklan, optimalisasi
langganan digital, dan proses machine learning untuk
menghasilkan teknologi dan aplikasi tingkat lanjut.
Maka yang terjadi kemudian adalah ketimpangan akses
terhadap pengiklan. Pada era supremasi analisis big data dan
algoritma dewasa ini, pengiklan menjadi semakin penuntut
dalam hal penargetan pesan pariwara secara cepat, otomatis,
massif sekaligus personal. Oleh karena itu, data pengguna
menjadi sangat penting untuk menentukan strategi
monetisasi yang tepat. Ketimpangan akses terhadap data
pengguna menghasilkan ketimpangan akses terhadap
kebutuhan pengiklan di sini. Dengan keunggulan penguasaan
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data pengguna dan teknologi penunjang periklanan yang
dikuasainya, platform digital global semakin merajai pasar
periklanan digital global. Sebaliknya, para penerbit harus
berjuang lebih keras untuk mengejar ketertinggalannya dalam
hal mode periklanan yang selaras dengan arus evolusi ekologi
media. Satu hal yang secara langsung berpengaruh dalam
efektivitas strategi bisnis penerbit. “Keunggulan data dan
teknologi yang dmiliki platform digital global menyebabkan
pengiklan meninggalkan media yang tidak bisa menarget
pasar dengan segmen yang lebih presisi,” tandas Wahyu
Dhyatmika.
Persoalan berikutnya adalah maraknya hoaks dalam
jagat digital Indonesia. Kemudahan dalam menciptakan dan
menyebarluaskan konten menyebabkan banjir informasi yang
tak semuanya berkualitas di jagat maya. Publik yang tingkat
literasinya masih rendah, dapat dengan mudah termakan
informasi palsu dan menyesatkan. Mereka tidak sepenuhnya
dapat membedakan berita dan desas-desus, informasi dan
disinformasi. Bahkan cukup sering terjadi, publik tidak bisa
membedakan antara media massa dan media sosial, atau
antara media profesional dan media abal-abal. Situasi
nihilistik ini merugikan media-media yang berusaha konsisten
dengan good journalism seperti Tempo.
Di tengah keadaan seperti di atas, Tempo tetap fokus
pada strategi mengembangkan model bisnis konten
berlangganan secara digital. Tempo percaya model bermedia
yang mengaitkan keberhasilan bisnis dengan kualitas konten
adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jurnalisme
publik. Perlu ditambahkan di sini, konten berkualitas bukan
hanya perlu diwujudkan untuk memenuhi fungsi sosial pers,
tetap juga agar pers memiliki nilai diferensiasi di hadapan
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kompetitor terbesarnya hari ini: platform media sosial. Jika
pada platform media sosial, khalayak dapat memperoleh
segala rupa informasi, dari yang paling baik hingga yang paling
buruk, maka nilai diferensiasi itu adalah jika media massa
mampu memilah kebaikan dan keburukan itu, lalu kemudian
fokus untuk hanya menyajikan informasi yang baik kepada
pembaca. Jika media massa sama saja dengan media sosial
dalam menyajikan campuran antara keburukan dan kebaikan
informatif, niscaya khalayak akan migrasi ke media media
sosial yang lebih interaktif, gemerlap, berskala mondial.
Memiliki banyak pengguna tetapi tidak loyal dan kurang
berinteraksi dengan konten sesungguhnya merupakan
keadaan yang tidak sehat bagi sebuah media. Maka yang
dilakukan Tempo kemudian bukan sama sekali menghindari
orientasi atas trafik, melainkan mencoba mengejar trafik
berkualitas tinggi. Dengan kata lain, mengejar khalayak
pembaca dengan intelektualitas lebih tinggi, dengan durasi
mengakses konten lebih panjang, serta dengan perhatian
yang lebih besar terhadap konten. Kemauan pembaca untuk
berlangganan atau membayar konten adalah sebuah tolok
ukur tentang kualitas pembaca itu. Kualifikasi pembaca inilah
yang kiranya menjadi landasan bagi Tempo untuk
membangun model bisnisnya.
Untuk mengembangkan konten berlangganan secara
digital, kuncinya terletak pada keberhasilan mengenal
khalayak pembaca. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi
yang tepat untuk menganalisa pola perilaku pembaca dan
menawarkan paket produk yang sesuai dengan segmen
pembaca tersebut. Hal inilah yang sedang dikerjakan Tempo.
Di samping skema konten berlanggaran, Tempo juga
menguatkan diferensiasi konten melalui jalan jurnalisme
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investigasi yang independen. Sejak lama, jurnalisme
investigatif telah menjadi keunggulan komparatif Tempo.
Transformasi digital tidak mengubah hal itu. Jurnalisme
investigatif tetap menjadi menu utama Tempo ketika
berusaha memperluas produk dan layanan ke segmen
pembaca baru. Tempo juga melakukan kolaborasi dengan
berbagai pihak untuk menjalankan jurnalisme yang lebih baik.
Salah-satu kolaborasi itu terjadi dalam konteks pemeriksaan
fakta atas simpang-siur informasi yang cenderung
meresahkan masyarakat. Bersama media-media terkemuka
Indonesia lainnya, Tempo terlibat dalam gerakan Cek Fakta.
Untuk memperkuat lini bisnis informasinya, Tempo juga
menggarap jasa pelatihan melalui TEMPO Institute. TEMPO
Institute adalah unit usaha TEMPO Inti Media Group yang
berfokus pada pengembangan kualitas jurnalistik, media, dan
komunikasi di Indonesia. Berdiri pada 21 Mei 2009, TEMPO
Institute menggelar pelatihan jurnalistik, media, atau
komunikasi, serta kegiatan riset, penerbitan, serial video dan
podcast, diskusi, seminar hingga festival. Pelatihan menulis
jurnalistik, komunikasi, dan media yang diselenggarakan
TEMPO Institute bersifat terbuka bagi siapa pun yang ingin
meningkatkan keterampilan bermedia. Alumni pelatihan ini
memiliki beragam latar belakang, mulai dari pekerja swasta,
pemerintahan, pekerja kreatif, pelajar, hingga pensiunan.
Puluhan perusahaan telah mempercayai TEMPO Institute
untuk secara internal melakukan pelatihan strategi
menghadapi media, menulis laporan efektif, menulis konten
media internal (feature dan opini), menulis laporan audit,
pelatihan fotografi, hingga pelatihan infografis.
Selain itu, Tempo juga membangun lini bisnis riset,
dengan mentransformasi Pusat Data dan Analisa Tempo
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menjadi TEMPO Data Science. Unit usaha ini memiliki
keunggulan di bidang data, analisa dan penelitian. TEMPO
Data Science mengoah kembali arsip penerbitan Tempo sejak
1971 ke dalam berbagai penerbitan buku digital. Koleksi foto
dan video jurnalistik yang pernah diproduksi Tempo juga
dimonetisasi kembali untuk berbagai klien. Layanan unggulan
TEMPO Data Science adalah penelitian yang cepat untuk
melayani kebutuhan spesifik pelaku pasar. Reputasi dan
pengalaman Panjang Tempo dalam melakukan liputan
mendalam, investigasi, dan jurnalisme data memberi fondasi
untuk berbagai penelitian yang dilaksanakan TEMPO Data
Science untuk berbagai pihak.
4.

Kemandirian Relatif Media Massa

Transformasi digital adalah sesuatu yang tak bisa
dihindari. Semua sektor mengalaminya. Menolaknya jelas
bukan pilihan yang realistis. Mempersiapkan diri untuk
menghadapinya adalah sebuah keharusan. Keniscayaan itu
juga berlaku untuk industri media massa. Untuk para
pengelola media saat ini, semakin sulit menghindari integrasi
ke dalam ekosistem distribusi konten, data pengguna dan
periklanan yang dikendalikan platform digital global.
Persinggungan jurnalisme dengan teknologi penunjang
distribusi konten, penambangan data dan layanan periklanan
yang dioperasikan platform digital sesungguhnya hanya soal
waktu dan intensitas. Semua penerbit di mana pun
mengalaminya. Transformasi digital menghadirkan berbagai
peluang baru yang sangat menjanjikan untuk memproduksi
konten, menciptakan interaksi di sekitar konten, menjangkau
khalayak secara lebih intim, serta untuk menjalankan mode
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pariwara yang lebih kuat dalam presisi dan akurasi
penargetan.
Meskipun demikian, tergantung sepenuhnya kepada
platform digital bukanlah pilihan yang bijak. Penerbit tidak
semestinya hanya mengandalkan kerjasama dengan platform
digital dalam mendistribusikan konten, meraih pendapatan
dan mengelola data pengguna. Penerbit harus senantiasa
memiliki opsi lain di luar opsi bekerjasama dengan platform
digital untuk tiga hal tersebut. Kemandirian relatif penerbit di
hadapan platform digital di sini sangat fundamental sifatnya
untuk keberlanjutan hidup penerbit dalam jangka panjang.
Platform digital memang memiliki kepedulian terhadap
kualitas jurnalisme dan demokratisasi arus informasi. Namun,
perlu ditegaskan bahwa motif utama di balik uluran tangan
platform digital ke kalangan penerbit sebenarnya bukan di
situ. Platform digital sesungguhnya adalah kekuatan bisnis
dengan orientasi utama meraih keuntungan ekonomi
semaksimal mungkin untuk diri mereka sendiri. Jika perlu, hal
ini akan mereka lakukan dengan memanfaatkan “jerih-payah”
pihak lain, termasuk memanfaatkan konten, jaringan dan
kekuatan merek para penerbit.
Dalam konteks membangun kemandirian relatif
terhadap platform digital global, apa yang mesti dilakukan?
Para penerbit atau pengelola media di Indonesia semestinya
tidak hanya berkutat dengan eksploitasi target yang mudah
tercapai (low hanging fruits), orientasi untuk bertahan hidup
dalam jangka pendek dan mengembangkan inisiatif strategis
secara top down untuk memberi respon cepat terhadap
terpaan disrupsi. Tiga hal ini menyelamatkan media dalam
jangka pendek, tetapi akan menghadirkan disrupsi yang lebih
mendalam pada jangka panjang. Para penerbit harus berani
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mengeksplorasi potensi pertumbuhan dengan membangun
strategi yang tetap berbasis pada penempatan jurnalisme
berkualitas sebagai keunggulan komparatif media massa. Hal
ini dilakukan dengan tetap, pada sisi lain, secara transformatif
melakukan optimalisasi teknologi informasi, penyesuaian diri
terhadap ekologi baru konsumsi media dan mengintensifkan
interaksi langsung dengan pengguna dan pengiklan dengan
cara yang baru.
Dari sisi produksi konten, orientasi jangka panjang mesti
diwujudkan dengan komitmen penerbit untuk lebih banyak
menyajikan berita berkualitas yang memiliki nilai diferensiasi
di mata konsumen atau pengiklan. Hal ini untuk mengimbang
realitas banjir berita klikbait bermutu rendah dewasa ini.
Seperti telah dijelaskan di atas, saat melakukan
pengembangan konten, penerbit di Indonesia cenderung
berorientasi “apa yang bisa kita raih hari ini”. Maka yang
mereka lakukan adalah bagaimana menyajikan berita dengan
maksud mendulang page view sebanyak-banyaknya.
Meskipun sadar ini adalah komoditi konten yang tidak
memiliki nilai tambah dan tidak memiliki nilai diferensiasi,
mereka tetap melakukannya sebagai cara untuk meraih
pendapatan dari iklan programatik. Pemberitan kecelakaan
maut Vanessa Angel menjadi contoh di sini seperti telah
dibahas di atas. Banyak media mendulang page view yang
besar dari kecelakaan maut itu bukan terutama karena
beritanya memang bagus, tetapi karena kemurahan Google
dalam menyediakan teknologi yang memungkinkan suatu
konten muncul di daftar top search.
Realitas yang seperti ini tentu saja tidak kondusif bagi
pengembangan jurnalisme berkualitas. Ruang publik media
dilanda gelombang tabloidisasi, dalam arti dibanjiri konten-
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konten yang mungkin saja menarik, menghibur, menebus rasa
penasaran masyarakat, tetapi tidak benar-benar relevan
dengan kebutuhan untuk membangun ruang publik yang
mencerahkan dan memberdayakan. Dalam jangka panjang,
tabloidisasi ruang media membuat publik sulit membedakan
media massa dan media sosial, karena toh apa yang mereka
sajikan hampir serupa. Tentu saja hal ini berdampak negatif
terhadap citra media di hadapan publik, juga di hadapan
pengiklan. Dengan kata lain, tabloidisasi ruang media
merupakan model bermedia yang tidak berkelanjutan secara
sosial maupun secara bisnis.
Dari sisi investasi, para penerbit perlu didorong untuk
melakukan investasi pada sumber daya manusia, teknologi
dan riset yang dapat mendatangkan keuntungan kompetitif
berkelanjutan (sustainable competitive advantage). Hal ini
penting untuk mengoreksi kecenderungan investasi jangka
pendek yang tidak membuat penerbit semakin mandiri, alihalih justru semakin terhegemoni oleh cara hidup yang
dikehendaki platform digital global. Cara hidup yang
membuat penerbit selalu terdorong untuk terus menambang
profit secara instan, katakanlah melalui jurnalisme klikbait
guna mengejar skema pendapatan programatik. Jika masih
berkutat dengan investasi dalam kerangka ini, dan tidak
segera beranjak menuju investasi jangka panjang, penerbit
sesungguhnya sedang mengembangkan model bermedia yang
justru semakin memperkuat posisi kompetitor utama mereka,
yakni perusahaan platform digital.
Seperti telah dijelaskan, para penerbit di Indonesia
sedang menghadapi masalah serius berupa semakin
menurunnya hubungan langsung (direct relationship) dengan
pengiklan. Iklan programatik sekali lagi adalah skema
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periklanan yang semakin menjauhkan penerbit dan pengiklan.
Hubungan keduanya secara “robotik” diperantarai oleh
berbagai perusahaan penyedia teknologi periklanan. Hal ini
dalam jangka panjang semakin meredupkan citra penerbit di
mata pengiklan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu
dipertimbangkan langkah optimalisasi transaksi langsung
dengan agen-agen periklanan besar, tentu di luar skema
programatik. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan
atau menjaga direct marketing? Bagaimana meraih iklan
tanpa perantara perusahaan layanan periklanan digital? Hal
yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah penerbit harus
menjalin kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan
teknologi periklanan tanpa perantara (direct ads platform).
Penerbit membutuhkan teknologi yang dapat membantunya
meraih transaksi iklan secara langsung dari pengiklan.
Pentingnya membangun hubungan langsung (direct
relationship) dengan pengiklan paralel dengan pentingnya
menjaga hubungan langsung penerbit dengan pembaca. Ini
adalah dua hal yang saling berkaitan. Problem yang dihadapi
mayoritas penerbit yang berbasis digital hari ini adalah
semakin banyaknya pengguna yang mengakses berita secara
tidak langsung melalui perantaraan mesin pencari, agregator
konten atau media sosial. Platform digital memberikan
kesempatan yang begitu menggiurkan bagi penerbit untuk
mendistribusikan berita dalam berbagai format dan
kemungkinan bentuk interaksi dengan khalayak. Namun, apa
yang oleh disebut Nikos Smyrnaios sebagai fungsi
newsinfomediation ini juga memiliki konsekuensi serius.29
29

Emily Bell dan Taylor Owen, The Platform Press: How Silicon Valley
reengineered journalism, laporan penelitian Platforms and Publishers
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Distribusi konten penerbit semakin tergantung pada platform
digital. Bahkan lebih dari itu, berita penerbit yang
terdistribusikan melalui platform digital juga dirancang untuk
secara langsung diakses (natively) oleh pengguna pada
platform seperti Apple News, Facebook Instant Articles,
Instagram, dan Snapchat, alih-alih diakses pada website
penerbit. Produk penyajian konten secara langsung di
platform (native) ini terjadi pada Google AMP, Facebook
Instant Articles, Twitter Moments, Apple News, Snapchat
Discover, dan Instagram Stories.
Akses konten melalui platform digital, juga penyajian
konten secara langsung (natively) pada platform digital
seperti dalam kasus seperti Facebook Instant Articles dan
Apple News sekilas menguntungkan penerbit. Namun dalam
perkembangannya hal ini ternyata memberi dampak yang
memukul. Seperti telah dipaparkan pada Bab Transformasi
Paltform Digital Menjadi Penerbit, Pew Research Center
tahun 2016 menemukan bahwa hanya 56 persen dari
konsumen berita online di seluruh dunia yang telah mengklik
tautan berita dapat mengingat penerbit yang memproduksi
berita itu. Media Insight Project (2017) yang dilaksanakan
American Press Institute menemukan bahwa di Facebook,
hanya 2 dari 10 orang yang dapat mengingat penerbit yang
memproduksi berita yang mereka akses di platform Facebook,
dan bahwa pengguna jauh lebih memperhatikan siapa
pembagi berita (Facebook) daripada siapa pembuat berita
Research Project yang diselenggarakan Tow Center for Digital Journalism,
Columbia University Graduate School of Journalism, 29 Maret 2017,
https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-siliconvalley-reengineered-journalism.php#platformspublishers, diakses 24 Mei
2021, hlm. 27.
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(penerbit). Artinya, dalam ekosistem berita yang dikendalikan
platform digital, pembaca justru semakin menjauhi penerbit.
Ketika konten dipindahkan dari website penerbit ke etalase
platform, katakanlah Facebook, sesungguhnya yang juga
terjadi adalah pudarnya elemen merek penerbit di mata
pembaca Facebook.
Para penerbit di Amerika Serikat dan Eropa belakangan
sedang bekerja lebih keras untuk mengembalikan ingatan
atau kepercayaan pembaca pada merek penerbit. Masalah
yang sama sesungguhnya juga sedang dialami penerbit di
Indonesia. Dalam seri diskusi “Membangun Model Media
Massa Yang Berkelanjutan" yang diselenggarakan Dewan Pers
November-Desember 2021, para pengelola media yang
menjadi pembicara mengakui ketergantungan mereka
terhadap platform mesin pencari dan media sosial dalam
mendistrubusikan konten secara tidak langsung kepada
khalayak. Jumlah akses tidak langsung pembaca atas website
berita dengan perantaraan platform digital memang berbeda
antar media. Namun secara umum porsinya masih dominan,
melampaui porsi akses langsung pembaca atas website berita.
Semakin lama hal ini semakin menimbulkan kekhawatiran
tentang memudarnya citra penerbit di hadapan khalayaknya.
Perlu langkah-langkah konkrit untuk mempertahankan
kedekatan penerbit dengan pembaca. Perlu dijaga agar akses
langsung pembaca ke website penerbit tetap lebih tinggi
daripada akses tidak langsung melalui perantaraan platform
digital. Interaksi pembaca dan redaksi perlu diintensifkan.
Pembaca mesti dilibatkan dalam proses penentuan temantema liputan sehingga rasa memiliki mereka terhadap media
semakin tinggi. Sebaliknya, penerbit mesti kembali kepada
prinsip proximity dan locality, dengan memfokuskan diri pada
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liputan permasalahan sehari-hari pembaca, dengan lebih
fokus pada isu-isu lokal. Jika proximity dan locality dapat
diwujudkan, jika kualitas jurnalisme dapat dijaga, akan
mempermudah
langkah
selanjutnya,
yakni
mentransformasikan pembaca menjadi pelanggan, mengubah
pelanggan menjadi anggota (member). Konsep membership
ini adalah tahap paripurna hubungan penerbit dengan
pembaca. Pembaca benar-benar ditempatkan sebagai
stakeholder. Mereka bukan hanya diarahkan untuk membaca
berita, tetapi juga berlangganan tetap. Bukan hanya menjadi
pelanggan, mereka juga didorong untuk turut memiliki
sebuah media. Sebagai member, pembaca diharapkan untuk
tak segan-segan mengeluarkan atau mengumpulkan dana
untuk liputan khusus media tersebut.
Good content yang bersandar pada prinsip proximity
dan locality menjadi kunci untuk membangun kedekatan
dengan pembaca. Dalam kerangka mengarusutamakan good
content, selanjutnya perlu dijajaki pembentukan aliansi antar
penerbit untuk membangun konsorsium data nasional dan
konsorsium distribusi konten terkurasi. Inilah proyek jangka
menengah yang mesti dilakukan para penerbit di Indonesia.
Konsorsium data bertolak dari keprihatinan atas fenomena
data walled garden platform digital. Telah dijelaskan pada
Bab 4 Penguasaan Data Pengguna Oleh Platform Digital,
platform digital menggunakan konten penerbit untuk
menambang beragam data pengguna. Namun, data pengguna
ini kemudian dikuasai secara ekslusif oleh platform digital.
Meskipun konten penerbit berkontribusi dalam melahirkan
data tersebut, penerbit harus membayar untuk dapat
mengaksesnya. Data pengguna sangat penting untuk
membangun profil pengguna sebagai fondasi utama
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periklanan digital.
Seperti telah dijelaskan di atas, kemandirian data adalah
kunci untuk mengembalikan kredibilitas penerbit, khususnya
di mata pengiklan. Kemandirian data adalah fundamen untuk
membangun hubungan langsung (direct relation) penerbit
dengan pengiklan. Hanya penguasaan data yang mampu
menghasilkan profil atau prediksi perilaku pengguna yang
membuat pengiklan kembali menoleh ke penerbit. Hanya
kemandirian data itu yang membuat pengiklan yakin akan
kemampuan penerbit dalam melakukan optimisasi pesan
pariwara. Namun, penguasaan dan pengolahan data
pengguna jelas tidak bisa dilakukan penerbit secara sendirisendiri. Para penerbit mesti mampu menekan ego masingmasing dan membuka diri untuk inisiatif kolaborasi, misalnya
dengan membentuk konsorsium nasional kemandirian data.
Hal ini selaras dengan pembahasan tentang perlunya
membangun data walled garden yang terpisah dari data
walled garden platform digital global, melalui inisiasi aliansi
login dan semacamnya, seperti telah dibahas pada pada Bab
V: Data Walled Garden Dan Aliansi Login. Unsur
pembentuknya bukan hanya penerbit media, melainkan juga
pelaku usaha di bidang teknologi, e-commerce, perbankan,
dan lain-lain yang sama-sama memiliki kebutuhan untuk
mengelola data pengguna secara lebih mandiri dan bermakna.
Gagagan tentang konsorsium distribusi konten terkurasi
bertolak dari kesadaran bahwa konten-konten berkualitas
sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar. Ada
kebutuhan di pasar akan jenis-jenis konten berkualitas.
Namun untuk sampai pada level dapat dimonetisasi,
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volumenya harus besar dan tersaji secara jaringan. Oleh
karena itu media-media perlu membentuk konsorsium dalam
hal ini. Media yang berbasis pada konten berlangganan atau
konten terkurasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Proses
produksi, alih wujud dan monetisasinya mesti dilaksanakan
secara bersama-sama. Konsorsium distribusi konten terkurasi
ini juga perlu segera diwujudkan dengan pertimbangan untuk
mengatasi persoalan “banalitas” praktik pemanfaatan dan
monetisasi konten penerbit oleh pihak ketiga secara sepihak
dan liar. Sudah jamak terjadi, berita suatu penerbit diagregasi,
disajikan ulang, bahkan dimonetisasi oleh agregator berita
atau penerbit lain tanpa perjanjian, tanpa bagi hasil, bahkan
tanpa izin sama sekali. Konsorsium distribusi konten terkurasi
diharapkan menghadirkan solusi terkait masalah hak cipta
dan keadilan distribusi konten. Namun sekali lagi perlu
ditegaskan, diperlukan kerjasama antar media untuk
mewujudkan gagasan konsorsium ini.
Hal berikutnya yang tak kalah penting adalah
menciptakan keberagaman pemain (diversity of player) pada
lini perantara periklanan digital. Untuk mengantisipasi atau
mereduksi praktik monopoli yang tidak sehat pada pasar
perantara periklanan digital, perlu ada platform periklanan
lain di luar platform Google. Tujuannya bukan melawan
Google, melainkan untuk menciptakan keberagaman pemain
guna menyehatkan iklim persaingan bisnis di bidang
periklanan digital. Pemain baru pada lini ini yang telah dimiliki
Indonesia adalah platform periklanan Tadex. Didirikan oleh
Telkomsel, Tadex mencoba menempatkan diri sebagai
platform periklanan digital nasional yang hadir dengan
keberpihakan terhadap industri media massa lokal. Di luar
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Tadex, juga ada beberapa perusahaan lokal maupun
perusahaan global yang menawarkan platform iklan. Mereka
melihat para penerbit merasa tidak nyaman dengan sistem
periklanan digital yang ada dan terus berusaha mencari cara
untuk keluar dari ekosistem Google. Mereka lalu menawarkan
platform alternatif di luar Google yang layak untuk
dipertimbangkan para penerbit.
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