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Indonesia Media Research Awards & Summit (IMRAS)

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat mencermati selama ini data tentang riset media 

di Indonesia masih sangat minim. Padahal perkembangan media berlangsung cepat, 

baik dari sisi perilaku konsumsi membaca, pertumbuhan bisnis media (iklan, konten, 

sirkulasi, dan tingkat kepembacaan), maupun perkembangan teknologi informasi 

yang mengikuti tren media. Menyadari kondisi tersebut dipelukan riset media seba-

gai jawaban atas kebutuhan tentang data media yang akurat, aktual, terpercaya, dan 

berkelanjutan.

Riset media dilakukan untuk mendapatkan dan memberikan data pembanding 

terhadap perkembangan media yang selama ini ada, sehingga acuan data yang terse-

dia makin kaya dan beragam. Hasil riset dapat juga dijadikan referensi dan sumber 

informasi untuk semua stakeholder media, termasuk industri media. Atas dasar itulah, 

SPS Pusat menggelar kegiatan bertajuk Indonesia Media Research Awards & Summit 

(IMRAS) yang dijadwalkan menjadi agenda tahunan SPS Pusat.

"Kegiatan Indonesia Media Research Awards & Summit (IMRAS) 2017 ini memasuki 

tahun penyelenggaraanya yang keempat. dari 87 abstrak yang lolos  terkumpul 45 

Full Paper dari 43 perguruan tinggi negeri dan swasta. Full      Paper yang masuk terdiri 

dari 2 (Dua) kategori penelitian yaitu, hasil penelitian Media Cetak 13 Paper dan hasil 

penelitian Media Online 32 Paper."
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Pola Konsumsi yang Terus Berubah 
 
Agenda tahunan Indonesia Media Research Awards & Summit (IMRAS) telah memasuki 
penyelenggaraan keempat tahun ini. Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik, khususnya 
komunitas akademisi dan mahasiswa pascasarjana ilmu komunikasi pada 2014 silam, IMRAS 
konsisten mengusung tema besar “Tren Pola Konsumsi Media di Indonesia”. Empat tahun 
berturut-turut, isu ini menjadi bahan riset hampir 200 peserta IMRAS yang datang dari berbagai 
kota di seluruh Tanah Air. 
 
Kini, di tahun keempat diselenggarakan, IMRAS hanya menyediakan dua kategori untuk 
dikompetisikan, kategori media cetak dan media online. Pada tahun-tahun sebelumnya, 
kategori media sosial masih dipertandingkan. Tentu saja kami di Serikat Perusahaan Pers (SPS) 
Pusat memiliki alasan kuat untuk hal ini. Kami ingin agar pola konsumsi pembaca media fokus 
diteliti pada dua kategori itu saja. 
 
Fakta menunjukkan, kecenderungan pola konsumsi konsumen media kini memang banyak yang 
beralih ke media sosial. Apalagi pada segmen generasi milenial (Gen Y), yang sama sekali tidak 
mengenal media cetak. Kecenderungan ini pun termanifestasi pada riset-riset para peserta 
IMRAS tiga tahun sebelumnya. Hanya sedikit peserta IMRAS yang memilih media cetak sebagai 
subyek riset mereka. Bahkan hingga tahun inipun, jumlah peserta Full Paper IMRAS yang 
mencapai 45 karya penelitian dari 88 abstrak yang lolos, hanya 13 karya meneliti tentang media 
cetak. Selebihnya media online.  
 
Sungguh sebuah kewajaran menilik era zaman digital, sehingga kajian-kajian tentang media 
online jauh lebih banyak ketimbang media cetak. Sungguh pun demikian, kami menyadari 
bahwa sejatinya masih banyak isu yang bisa jadikan bahan riset di bidang media cetak oleh para 
peneliti dan akademisi komunikasi di Indonesia. Untuk itulah, kami mengapresiasi para peneliti, 
khususnya para peserta IMRAS 2017 yang telah meluangkan energi pemikiran dan waktunya 
meriset pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap media tahun ini. Baik yang telah memilih 
kategori media cetak maupun media online. 
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Dari pengamatan kami di SPS Pusat, ada cukup banyak riset peserta IMRAS 2017 yang layak 
untuk dilakukan riset lanjutan, yang kami yakin hasilnya akan sangat berguna dan dapat 
diadaptasikan bagi keberlanjutan bisnis industri media cetak dan online. Di tengah gelombang 
perubahan lansekap bisnis media yang sedemikian cepat bahkan cenderung disruptif, karya-
karya riset peserta IMRAS 2017 adalah gagasan-gagasan segar dalam memotret perkembangan 
industri media cetak dan media online yang obyektif. 
 
Itulah sebabnya, kami menaruh harapan besar di masa depan nanti karya-karya peserta IMRAS 
bakal menjadi rujukan penting para pemangku kepentingan industri media cetak dan media 
online di Indonesia. Selamat kepada seluruh peserta IMRAS 2017. Salam sukses dari kami di SPS 
Pusat. 
 
Jakarta, 23 Oktober 2017 
Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat 
 
 
Asmono Wikan 
Direktur Eksekutif 
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Abstrak 
Media massa, khususnya media massa cetak di Madura menghadapi tekanan dalam pra dan proses 
produksi berita pemilu lokal baik dari internal maupun ekternal. Madura sebagai daerah yang memiliki 
kekhasan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang keras membuat media massa mempertimbangkan 
relasi kuasa kultural yang selama ini eksis di Madura. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis 
dengan focus pada proses dan praktik diskursus pengaruh ekstramedia dan kondisi sosiokultural yang 
berkelindan dengan eksistensi media massa di Madura. Analisis didasarkan kepada teori produksi berita 
dan ekonomi politik media yang melihat konteks kultural sebagai pintu masuk memahami produksi isi 
media.  Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor ekstra media, khususnya tekanan dari kelompok 
pemodal dan penguasa lokal melalui agen keamanan lokal (blater) memengaruhi isi media dalam 
pemberitaan pemilu lokal di Madura. Media massa lokal  lebih memilih jalan aman demi keamanan 
bisnis dan juga keselamatan para wartawan. Dalam menegakkan praktik jurnalisme pemberitaan selain 
kompetensi jurnalistik juga dibutuhkan nyali dan keberanian. Namun, dalam proses tekanan itu juga ada 
ruang negoisasi sehingga membuka peluang kerjasama untuk pengamanan masing masing pihak. 
Pemberitaan media massa akhirnya terpaksa mengkaburkan dan  menyembunyikan fakta yang 
sesungguhnya dan  menjadi ruang pemberitaan yang menguntungkan dan mengamankan para elit 
penguasa local dan para pemodal.  
Keyword: Represi, Negoisasi, Kuasa, Wartawan, Agen Keamanan Local (Blater), Produksi Berita, Pemilu 
Lokal, Media Massa Cetak, Ekonomi Politik Media, Madura. 
 
 
Abstract 

The mass media, especially the print media in Madura, faced pressures in the pre and the local elections 
news production process both in internal and external. Madura as an area that has a special social, 
economic, cultural and political habits that is hard, makes the mass media consider the cultural power 
relations that had existed in Madura. This research uses a critical paradigm with a focus on the process 
and practice of discourse of extramedia influence and sociocultural condition that is related to the 
existence of mass media in Madura. The analysis is based on the theory of news production and the 
political economy of the media that sees the cultural context as the entrance to understanding the 
production of media content. The results of the study indicated that the extra-media factors, particularly 
the pressure from local investors and local government  through agent of local security (blater), 
influenced media content in local election reports in Madura. Local mass media prefer safe roads for 
business security as well as the safety of journalists. In enforcing the practice of news journalism in 
addition to journalistic competence also required guts and courage. However, in the process of pressure, 

 

there is also negotiation space so as to open cooperation opportunities for the security of each party. The 
news of the mass media is finally forced to obscure and hide the real facts and become a profitable news 
space and secure the ruling elite and the financiers. 
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Media massa cetak di Madura mulai berkembang sejak dibukanya era otonomi daerah. Salah 
satunya melalui Grup Jawa Pos yang membuka koran lokal dalam bentuk radar di berbagai 
daerah di Jawa Timur. Jawa Pos Grup membuka koran lokal Jawa Pos Radar Madura (JPRM) 
sebagai suplemen halaman koran nasional dan regional Jawa Pos. Sebagai bagian dari 
spasialisasi koran Jawa Pos, JPRM memuat berita lokal yang meliputi 4 Kabupaten yakni 
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Halaman JPRM juga disesuaikan dengan 
cakupan liputan ke empat wilayah tersebut. 
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Perkembangan Koran JPRM terbilang cukup pesat bahkan bisa menembus tiras hingga 14 ribu 
di Madura. Perkembangan ini membuat RMJP membuka biro dibeberapa kabupaten di wilayah 
Madura untuk menguatkan pangsa pasar pembaca. Sukses JPRM ini kemudian diikuti dengan 
hadirnya media cetak yang lain seperti Koran Madura, Berita Madura dan Kabar Madura. 
Dibalik keberhasilan JPRM sebenarnya pangsa pasar media cetak Koran di Madura masih 
terbuka luas mengingat hingga kini perkembangan media cetak di Madura masih terbatas 
menjangkau masyarakat urban perkotaan dan baru sebagian kecamatan urban serta belum 
mampu menjangkau masyarakat pedesaan. Dengan demikian media massa cetak masih 
didominasi pembaca masyarakat urban, khususnya kelas menengah dan atas. Sementara 
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Abstrak 
Media massa, khususnya media massa cetak di Madura menghadapi tekanan dalam pra dan proses 
produksi berita pemilu lokal baik dari internal maupun ekternal. Madura sebagai daerah yang memiliki 
kekhasan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang keras membuat media massa mempertimbangkan 
relasi kuasa kultural yang selama ini eksis di Madura. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis 
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dan ekonomi politik media yang melihat konteks kultural sebagai pintu masuk memahami produksi isi 
media.  Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor ekstra media, khususnya tekanan dari kelompok 
pemodal dan penguasa lokal melalui agen keamanan lokal (blater) memengaruhi isi media dalam 
pemberitaan pemilu lokal di Madura. Media massa lokal  lebih memilih jalan aman demi keamanan 
bisnis dan juga keselamatan para wartawan. Dalam menegakkan praktik jurnalisme pemberitaan selain 
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Keyword: Represi, Negoisasi, Kuasa, Wartawan, Agen Keamanan Local (Blater), Produksi Berita, Pemilu 
Lokal, Media Massa Cetak, Ekonomi Politik Media, Madura. 
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jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Madura, Jawa Timur hingga awal 2017 ini tercatat 
sebanyak 4.097.393 jiwa. Jika ditotal dengan koran cetak yang lain, keberadaan media cetak 
harian belum mampu menjangkau 1% jumlah penduduk Madura.  
 
Kondisi wilayah Madura memiliki topografi dan kultur masyarakat yang khas. Dalam beberapa 
studi seperti dilakukan Kuntowijoyo (2002), Jonge (2011), Rifai (2007), dan Wiyata (2013) 
kondisi geografis ini juga memberi kontribusi dalam membentuk watak tegas dan keras 
masyarakat Madura dan juga potensi konflik manifest dalam masyarakat Madura. Kondisi alam 
ini juga yang menjadi pemicu migrasi keluar daerah tinggi yang membentuk soliditas kelompok 
yang kuat sebagai warga dan keluarga Madura. Bahkan dalam beberapa studi ikatan kelompok 
keluarga Madura lebih kuat daripada ikatan individual.  
 
Budaya masyarakat Madura yang relatif tertutup juga membuat mobilisasi masyarakat bawah 
menjadi kelas menengah relatif berjalan lambat. Hal ini ditunjang dengan budaya masyarakat 
yang taat dan memiliki patron tokoh agama yang kuat membuat dinamika masyarakat Madura 
menjadi dependen, fanatik, dan amat tergantung pada para tokoh agama dan pemimpin lokal. 
Apalagi masyarakat Madura sebagian besar adalah nahdliyin menganut ahli sunnah dalam 
jamaah Nahdlatul Ulama sehingga tawadhu dan taat kepada pemimpin (kiai) itu dilakukan 
tanpa reserve. Titah kiai lebih ditaati daripada pada pemimpin formal. “Mon tak norok 
perintane kiai cangkolang”, kalau tidak ikut perintah kiai dianggap lancang, hingga masih 
dipegang teguh sebagian masyarakat, khususnya kelas bawah. Kepatuhan terhadap para kiai 
dan elit pemerintah daerah membuat peran masyarakat bawah dan menengah relatif 
dependen (Surokim, 2015). Selain itu masyarakat Madura juga memelihara adat istiadat yang 
kuat sesuai nilai-nilai dan ajaran keagamaan/Islam dan menstuktur kebudayaan berbasis agama 
islam tradisonal (Kuntowijoyo dalam Haliq, 2014). Ketaatan ini yang membuat daya kritis 
masyarakat Madura relatif berkurang. Akses informasi masih bergantung kepada tokoh elit 
agama dan pemerintah dan konsumsi media masih belum meluas. 
 
Dinamika politik di Madura juga mulai berkembang seiring dengan kebijakan pemilu langsung. 
Pemilihan pemimpin lokal selalu berlangsung semarak dan bisa berlangsung dalam tensi tinggi. 
Media massa lokal sebagai kekuatan baru juga mulai membuka informasi kepada publik dan 
berusaha menyajikan peristiwa dekat dengan warga yang menjadi pembaca utamanya. Media 
massa cetak akhirnya tampil menjadi salah satu aktor pendidik daya kritis masyarakat Madura.  
Perkembangan ini direspons oleh para elit pemegang kekuasaan lokal. Mereka juga mulai 
beradaptasi hingga dalam tahap tertentu terancam dan membuat kelompok kelompok yang 
selama ini memeroleh manfaat atas ketertutupan informasi semakin terganggu. Keberadaan 
media massa yang mengekspose berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan di 
masyarakat juga kerap menimbulkan konflik antara penguasa lokal dengan media. Media disatu 
sisi ingin berdiri teguh diatas prinsip jurnalistik, tetapi ia juga mengahadapi beragam tekanan 
dari kelompok kelompok yang selama ini berkuasa di masyarakat Madura. 
 
Dalam situasi seperti itu Koran JPRM tumbuh berkembang dengan berbagai tantangan. Kuasa 
elit lokal yang dominan juga membuat perkembangan media cetak di Madura kerap 

 

berkompromi dengan kehendak elit dan belum mampu menyerap aspirasi masyarakat bawah. 
Suara arus bawah Madura kerap nyaris tidak terdengar dan terekam dalam pemberitaan media 
cetak. Media massa cetak di Madura seolah tiarap dan tunduk kepada kehendak pasar. Media 
mengabdi kepada siapa yang berani membayar dan kepada siapa yang punya akses kuasa 
ekonomi politik (Surokim, 2016).   
 
 
Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kuasa kelompok strategis 
didalam memengaruhi isi pemberitaan pemilu lokal di media cetak Jawa Pos Radar Madura? 2) 
Bagaimana motif dan orientasi produksi pemberitaan media massa cetak Koran Jawa Pos Radar 
Madura?.  
 
 
Metode penelitian 
Metode penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Adapun pendekatan penelitian ini adalah 
kualitatif. Data dikumpulkan dengan beberapa metode  yaitu pengamatan terlibat (participant 
observation), wawancara mendalam (deepht interview), dan penelusuran pustaka (literature). 
Menurut Bodgan dan Taylor (1975), penelitian dengan metode kualitatif menghasilkan data 
deskriptif berupa kata kata lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. Data diperoleh 
dari catatan lapangan, literatur, dan dokumen resmi. Wawancara mendalam dengan subyek 
penelitian dilakukan sebagai pengembangan bahan data berdasarkan jawaban subyek. Untuk 
mendapat gambaran mengenai proses produksi berita, pertama tama menurut Dedy N Hidayat 
(2005) harus dipisahkan dari teknis produksi jurnalistik dan menelisik aspek makro dalam hal ini 
budaya dan politik kekuasaan baru kemudian melihat praktik di level produksi. Diharapkan 
melalui pembongkaran budaya itu bisa ditemukan realitas dibalik fakta yang nampak dalam 
memberi pengaruh terhadap proses produksi berita.  
 
Perspektif Teori 
Teori Ekonomi Politik 
Teori teori ekonomi politik mengarahkan penelitian tentang media pada kontrol media dan 
kekuatan pasar. Institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga 
bertalian erat dengan sistem politik (McQuail, 1991:82). Menurut Max, media massa pada 
hakikatnya adalah alat kontrol kelas karena berhubungan langsung dengan kepemilikan 
kekuasaan ekonomi dan penyebaran pesan yang menegaskan legitimasi dan nilai nilai kelas 
dalam masyarakat, dalam hal ini kelas kapitalis. (Lasti, 2005: 145) 
 
Marx menegaskan bahwa efek idiologi media terhadap kepentingan kelas penguasa dan 
penciptaan ulang hubungan pada dasarnya eksploratif dan manipulatif serta mempertegas 
dominasi kapitalisme. Media juga merefleksikan ideologi yang membiayai media tersebut. Saat 
kekuatan tertentu mendominasi seluruh sumber daya ekonomi dan politik didalam masyarakat, 
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maka kekuatan itu juga yang akan mendominasi sistem komunikasi yang ada. Hal itu terwujud 
dalam beragam cara, termasuk didalam pembentukan struktur organisasi media untuk 
memastikan suara dominan dikuasai pihak yang berkepentingan social politik dan memiliki 
akses terhadap media (Chesney, 1998:50). Beragam cara terwujud dalam pembentukan 
struktur organisasi media guna memastikan bahwa suara dominan dikuasai oleh pihak yang 
berkepentingan social politik dan memiliki akses terhadap media (Chesney, 1998:50 dalam 
Lasti: 2005). 
 
Faktor yang Memengaruhi isi media  
Shoermaker dan Reese melihat bahwa isi media media dilatarbelakangi ide besar yaitu ideologi 
yang mempengaruhi faktor ekstramedia, organisasi, rutinitas media, dan individual pekerja 
media.(Chesney, 1998:23 dalam Lasti:2005). Faktor faktor tesebut yang menjadi dasar dalam 
menyusun sebuah media dalam menyajikan berita. Faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri 
karena merupakan pondasi sebuah media. Secara berjenjang faktor tersebut dimulai dari yang 
terluar adalah ideologi, ektra media, organisasi, media rutin, dan paling dalam adalah individu. 
 
Hegemoni Aktor 
Hegemoni terjadi ketika ide atau gagasan kelompok dominan atau penguasa diterima sebagai 
suatu common sense. Melalui hegemoni, ideologi dapat disebarkan dan dipelihara hingga 
membentuk nilai dan kepercayaan. Hegemoni kekuaasaan media dapat dilihat bagaimana 
media memproduksi identitas, membentuk wacana dan pengalaman, bagaimana media 
menciptakan situasi. 
 
Dalam memengaruhi produksi berita, proses hegemoni itu terjadi melalui cara halus sehingga 
apa yang terjadi dan apa yang diberitakan media tampak menjadi kebenaran dan logis serta 
bernalar hingga semua orang mneganggap sebagai sesuatu yang bisa dan tidak perlu 
dipertanyakan. (Lasti, 2005) Proses itu juga bisa berlangsung koersif. Aktor aktor strategis 
biasanya akan memiliki akses langsung terhadap media massa dan dapat memengaruhi proses 
produksi melalui berbagai cara hingga pemberitaan dapat sesuai dengan kepentingan mereka. 
 
 
Pembahasan 
Isi Media: Aktor Strategis, Keselamatan, dan Melanggengkan Kekuasaan  
Isi pemberitaan senantiasa merefleksikan kepentingan, yakni kepentingan para pihak yang 
paling kuat memengaruhi media. Para aktor yang memiliki surplus kuasa baik ekonomi, politik, 
maupun budaya memiliki potensi kuat untuk bisa memengaruhi isi media cetak di Madura. 
Aktor ekonomi adalah para pengusaha, pemilik modal baik yang berada di Madura maupun 
yang berada di daerah lain, tetapi masih punya koneksi dengan kepentingan ekonomi dan 
politik dengan masyarakat Madura. Dari aktor politik selain tokoh partai, ada elit kekuasaan 
pemerintah lokal mulai dari Bupati hingga kepala desa (klebun) menjadi aktor potensial yang 
bisa memengaruhi isi media. Aktor berikutnya yang kuat di Madura adalah para kiai dan guru. 

 

Aktor-aktor itu bisa memengaruhi isi media di Madura karena menjadi patron utama bagi 
masyarakat.   
 
Dalam praktiknya di Madura para aktor yang memiliki kuasa kuat untuk memengaruhi langsung 
isi media cetak di Madura adalah agen keamanan lokal yang menjadi pengaman bagi  para 
investor (pemodal) dan aktor politik dalam hal ini elit pemerintah. Kepanjangan tangan atas 
kuasa dan legitimasi elit pemerintahan tersebut dilakukan melalui para kepala desa (klebun) 
dan diperkuat oleh para blater.  
 
Posisi aktor tersebut semakin kuat jika terjadi pemusatan kekuasaan yaitu mereka yang 
memegang kekuasaan pemerintahan (modal politik), memiliki kekuatan modal ekonomi, modal 
simbolik sebagai tokoh agama (kiai atau keturunan kiai), dan juga modal sosial menguasai agen 
keamanan lokal (blater).  Jika actor tersebut memiliki keempat modal ini, bisa dipastikan bahwa 
kekuasaan yang ia miliki lengkap dan sangat kuat di Madura. Sekaligus ia akan memiliki banyak 
pengaman pengaman dalam lingkar kekuasaan yang ia jalankan. 
 
Jika dicermati dalam pemberitaan JPRM selama ini masih besar mengambarkan aspirasi elit dan 
kelas menengah juga tidak lepas dari pilihan strategi memberi porsi pemberitaan kelas 
menengah ke atas. Apalagi elit di Madura bisa memberi tekanan kepada media melalui 
berbagai kepanjangan tangan keamanan lokal dan isi media mencerminkan kepentingan elit. Isi 
media JPRM lebih banyak merepresentasikan kepentingan elit dan media lebih banyak menjadi 
aparatus birokrasi dan kelompok elit lokal yang berkuasa. Elit bisa membargai pemilik atau 
pemimpin media dengan imbalan ekonomi atau kompensasi usaha yang menguntungkan 
secara ekonomi. Suara arus bawah menjadi samar samar (absurd) dan terhegemoni kelompok 
elit yang terus melanggengkan kuasa dan legitimasi. 
 
 
 

Isi berita kita memang lebih banyak mengcover peristiwa di perkotaan, sesuai 
dengan segmen pembaca kita yang sebagian besar berada di perkotaan. Jika porsi 
narasumber itu banyak bersumber pada birokrasi dan elit kekuasaan, ya karena 
mereka yang memiliki informasi dan bisa memberi dukungan ekonomi kepada 
penerbitan koran kita. (Informan 3, Wawancara 8 September 2017) 

 
 
 
Pemberitaan politik termasuk salah satu desk pemberitaan yang sering mendapat sorotan dan 
menarik perhatian pembaca. Berita politik juga berkaitan dengan kepentingan langsung dari elit 
kekuasaan. Dalam konteks berita politik JPRM bisa langsung berhubungan dengan elit 
pemerintahan dan kekuasaan. Pemberitaan tentang penyelewengan dan penyalahgunaan 
kekuasaan dalam kasus tertentu juga bisa membuat gerah dan dianggap merugikan 
kepentingan politik. Hal ini membuat aktor keamanan lokal (blater) memanfaatkan situasi 
dengan menjadi jembatan untuk memberi tekanan kepada wartawan.   
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maka kekuatan itu juga yang akan mendominasi sistem komunikasi yang ada. Hal itu terwujud 
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Dalam memengaruhi produksi berita, proses hegemoni itu terjadi melalui cara halus sehingga 
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Kami diminta berhati hati didalam membuat berita yang menyangkut kekuasaan 
seseorang karena bisa menimbulkan tuntutan dan kekecewaan dari para 
pendukung lingkar inti kekuasaan. Dalam proses liputan kami pun lebih 
memperhatikan aspek ancaman sosial dari para tim sukses atau salah satu calon 
politik termasuk para blater. Sejauh ini Alhamdulillah setiap masalah masih bisa 
terselesaikan meski dalam beberapa momen cukup menegangkan. (Informan2, 
Wawancara 16 Agustus 2017) 

 
 
 
Sejauh ini dalam pemberitaan pemilu lokal memang masih banyak dilakukan oleh kandidat yang 
punya kekuasaan di daerah. Jadi Pemberitaan pemilu lebih banyak berasal dari aktor politik dan 
elit pemerintahan dan melalui mekanisme membayar iklan advertorial.  
 
 

Isi pemberitaan politik memang banyak dari kalangan politisi dan pejabat daerah. 
Ya mereka punya anggaran untuk memasang iklan dan berita advertorial. 
Sepanjang itu tidak menganggu estetika pemberitaan, kami akan mengakomodasi. 
Saya pikir itu bukan pesanan, karena kami bisa membedakan antara berita dan 
advertorial. (informan 4 Wawancara 8 September 2017) 

 
 
Dalam proses produksi memang tidak ada arahan secara khusus, tetapi para wartawan hanya 
diberi pesan agar berita tidak membuat perusahaan menjadi rugi. Pemberitaan diusahakan 
yang tidak memiliki resiko untuk menjadi konflik dengan elit kekuasaan dan massa. 
 

 
 
 
Terkait pemilu local, seperti pilkades saya dulu pernah mencoba menulis, tetapi 
tidak dinaikkan sama redaktur. Percuma juga kalau menulis tentang itu karena 
tidak mungkin bisa diterbitkan.  Jadi kalau peristiwa pemilu local seperti pilkades 
biasanya kami memilih aman dan tidak menulis. Kecuali kalau ada kericuhan, 
seperti penganiayaan atau pembunuhan. Baru kita ditulis dari sisi tindak 
kriminalnya. (Informan 3 Wawancara 23 Agustus 2017) 

 
 
 
 
Sebagai institusi bisnis, JPRM dalam posisi untuk mengamankan bisnis media ini agar survive, 
aman, dan tidak tergantung pada induk perusahaan. Koran JPRM diharapkan dapat mandiri dan 

 

bisa tumbuh berkembang hingga memberi pendapatan bagi perusahaan. Apalagi pada tahun 
2013 JPRM pernah mengalami peristiwa penyerangan oleh sekelompok orang karena 
pemberitaan dan pernah harus berpindah kantor karena persoalan politis pemberitaan JPRM. 
Pengalaman ini menjadikan pihak manajemen berhati hati dan kebijakan itu ditransformasikan 
kepada para redaktur untuk memikirkan akibat pemberitaan. Tekanan kelompok yang 
berakibat kepada terhentinya produksi, dirasakan merugikan perusahaan secara langsung dan 
membawa dampak negatif bagi survivalitas perusahaan.  
 
Represi dan Bentuk Tekanan kepada Wartawan  
Biasanya tahap awal keterlibatan para blater dalam produksi pemberitaan dimulai dari rasa 
tidak terima dengan pemberitaan. Pemberitaan tersebut dianggap negatif dan merugikan elit 
dan pihak tertentu yang punya kekuasaan. Lalu pihak keamanan local (blater) memanfaatkan 
peluang untuk menjadi solutif dengan melakukan pengamanan melalui penekanan kepada 
wartawan. Dari usaha itu mereka melakukan penekanan sebagai bentuk pengamanan dan 
kemudian memeroleh kepercayaan dari elit yang ia bela.  
 
Upaya represi itu dimulai dengan cara peringatan dan ancaman yang halus. Adapun bentuk 
bentuk tekanan kepada media dan wartawan selama ini dilakukan oleh keamanan lokal (blater) 
kepada para wartawan antara lain berupa ancaman sms, telp, didatangi rumahnya dan atau 
dicelakakan. Tekanan ini sebagai bentuk usaha mereka untuk bisa menunjukkan bukti dan hasil 
kepada klien dan membela kepentingan orang orang yang membayarnya. 
 
 
 

Kalau pelarangan seperti tidak. Mereka hanya melakukan ancaman, tetapi itu 
cukup menakutkan. Bagi yang baru pertama itu rasanya seperti film horror. Kita 
bisa  disodori dua pilihan di atas meja antara uang dan senjata. Kalau uang yg 
diambil maka beritakan yang baik, tetapi kalau senjata, ya sudah pasti nyawa dan 
keluarga melayang.  Ya akhirnya rasional kita memilih uang (Informan 2 
Wawancara 16 Agustus 2017) 

 
 
 
Secara teknis tekanan kepada wartawan dalam proses pengamanan itu tidak hanya setelah 
pemberitaan,  tetapi lebih banyak sebelum produksi berita. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 
antisipasi agar pemberitaan tidak semakin keras dan merugikan kliennya. 
 
Tekanan simbolik juga jauh lebih berbahaya karena akan dilakukan berulangkali. Tekanan 
simbolik tidak hanya kepada personal, tetapi juga melalui keluarganya. Mereka menggunakan 
tekanan segala cara agar berhasil untuk memberi pesan kepada wartawan yang bersangkutan. 
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Keluarga saya juga didatangi agar orang tua menasehati saya agar tidak menulis 
yang keras keras dan lebih mementingkan keselamatan karena mereka bisa 
menggunakan segala cara untuk mencelakai saya. (Informan 2 Wawancara  16 
Agustus 2017) 
 
Kami sering dibuntuti dan diawasi orang orang tidak dikenal. Menurut teman 
mereka akan merampas sepeda motor saya atau mencelaki saya diperjalanan. Hal 
itu setiap hari saya rasakan. Ya bagaimanapun itu menganggu konsentrasi saya 
dalam melakukan liputan dan mencari berita. (Informan 2 Wawancara  16 Agustus 
2017) 

 
 
 
Ancaman dan tekanan blater bagi para jurnalis bisa jadi menjurus kepada tindak kriminal. 
Mereka bisa melakukan perampasan dan juga gangguan peliputan. Namun, posisi Blater juga 
kerap dilematis bagi masyarakat. Ia tidak saja identik dengan cara kekerasan, tetapi dalam 
posisi tertentu ia bisa menjadi pengayom dan melindungi serta actor penyelesai masalah dalam 
beberapa problem masyarakat di Madura. Mereka bisa melakukan tugas untuk menjaga 
keamanan masyarakat Madura dan dipelihara dan dijaga oleh blater. Dengan adanya rasa 
aman, nyaman dan sejahtera, maka masyarakat Madura akan meningkatkan kepercayaan 
kultural kepada blater.  
 
Rachmad (2015) mencatat bahwa bantuan blater tidak hanya dilakukan dalam bidang sosial 
saja, namun bisa dalam segala hal termasuk bidang politik dan budaya. Dalam politik juga peran 
blater nyata dan menentukan. Ketatnya persaingan membuat beberapa oknum politik 
melakukan kecurangan. Dalam hal ini para oknum politik memegang teguh kepercayaannya 
kepada kaum blater untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Hal ini terkait dengan 
kultur budaya masyarakat yang masih menganggap blater sosok yang harus ditaati dan 
dipatuhi.  
 
Rachmad (2015) menambahkan relasi blater dengan klebun biasanya kuat karena dalam 
beberapa kasus menunjukkan bahwa setiap calon pemimpin yang berada dipihak blater 
kemungkinan akan menang. Mereka, melalui jaringan yang luas dan kuat, sering kali menjadi 
penentu sukses tidaknya acara pilkades, dan juga menjadi penentu terpilih tidaknya calon 
kepala desa. Bahkan tidak jarang lagi, dengan dalih keamanaan dan gengsi, kepala desa justru 
dipilih dari kalangan blater. Kepala desa terpilihpun yang tidak berasal dari kalangan blater 
harus bisa bersahabat dengan mereka. Jadi keterlibatan blater ini pun akan sangat menjadi 
pengaruh besar dalam arena pilkades. Hal inilah yang membuat kuasa blater menjadi kuat dan 
terpelihara karena juga mendapat dukungan masyarakat. 

 

Informan 2 juga pernah bercerita bahwa dirinya hampir dianiaya oleh oknum yang tidak 
dikenal. Ketika itu, dia pernah memberitakan kasus penggelapan sertifikat tanah yang 
melibatkan elit kekuasaan. Elit kekuasaan tidak segan-segan untuk mengntimidasi dan 
mengkooptasi para awak media yang terkesan kritis dan mencoba mengguncang kekuasaanya. 
 
 
Kuasa Hegemonik Elit, Blater, dan Klebun Kepada Media  
Media selama ini menjadi salah satu sumber informasi yang diyakini bisa membentuk opini 
publik di Madura. Posisi strategis itu dipahami para aktor (blater) sehingga bisa menjalin relasi 
kuasa dengan media tetap menjadi pilihan strategis. Dalam praktiknya tidak semua wartawan 
bisa ditekan dengan ancaman verbal. Jika cara itu tidak berhasil mereka baru menggunakan 
cara koersif.  
 
Blater dan Klebun termasuk salah satu kekuatan kultural di dalam masyarakat Madura. Demi 
menjaga eksistensi  kuasa masyarakat pemilik kuasa juga mencoba memengaruhi isi media agar 
tidak mengancam eksistensi mereka. Dalam banyak kasus, klebun yang telah menjabat 
mendapat dukungan penuh dari blater. Karena kekuasaan blater di setiap desa, wilayah, antar 
kecamatan, begitu kuat. Di samping itu, blater memang harus memiliki kuasa di atas para 
klebun yang ada. Kenapa harus berkoalisi, menurut Rachmad (2015) karena klebun ingin 
desanya aman dan tak mau ambil risiko. Klebun biasanya bayar upeti setiap tahun ke blater 
dengan tujuan keamanan desa. Peran Blater dan kepala desa dalam kekuasaan Madura relatif 
kuat dan juga otonom. Hal ini terjadi karena diperlihara dan mendapat legitimasi dari 
masyarakat dan berlangsung lama. Relasi ini yang membuat hubungan klebun dan blater 
semakin dekat dalam memelihara kekuasaan mereka di Madura. 
 
Seiring dengan perkembangan zaman, motif Blater kini tidak sekadar soal harga diri, tetapi juga 
motif ekonomi. Saat ini telah terjadi pergereran motif dalam peran blater yang menjaga 
kehormatan kultural bergeser ke motif ekonomi semata. Akhirnya, terjadi degradasi peran 
blater didalam menjaga peran di masyarakat. Belum lagi saat ini masyarakat juga semakin kritis 
dan melihat para blater hidup bermewah mewah memiliki fasilitas yang mencolok sehingga 
respek masyarakat rasional mulai mengalami penurunan.  
 
Posisi dilematis masyarakat terhadap blater juga disebabkan oleh adanya kuasa ekonomi 
kepada masyarakat sekitar. Selama ini charity social mereka dikenal tinggi ke masyarakat 
sekitar. Posisi ini memberi ketergantungan kepada masyarakat untuk bisa memberi dukungan 
secara tidak langsung kepada keberadaan blater. Apalagi mereka juga tidak merugikan 
kepentingan amsyarakat sekitar secara langsung dan menganggap itu sebagai pekerjaan. 
Dalam konteks media, karena motif mereka lebih banyak karena ingin mendapat kompensasi 
ekonomi untuk mengamankan seseorang yang bisa membayar maka ia harus bisa membargain 
para wartawan agar bisa melakukan pemberitaan yang menguntungkan para bos elit yang ia 
bela. Selama ini blater dalam posisi menjaga dan memelihara kuasa para pihak sehingga ia juga 
harus bisa mengontrol media  
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Keluarga saya juga didatangi agar orang tua menasehati saya agar tidak menulis 
yang keras keras dan lebih mementingkan keselamatan karena mereka bisa 
menggunakan segala cara untuk mencelakai saya. (Informan 2 Wawancara  16 
Agustus 2017) 
 
Kami sering dibuntuti dan diawasi orang orang tidak dikenal. Menurut teman 
mereka akan merampas sepeda motor saya atau mencelaki saya diperjalanan. Hal 
itu setiap hari saya rasakan. Ya bagaimanapun itu menganggu konsentrasi saya 
dalam melakukan liputan dan mencari berita. (Informan 2 Wawancara  16 Agustus 
2017) 

 
 
 
Ancaman dan tekanan blater bagi para jurnalis bisa jadi menjurus kepada tindak kriminal. 
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keamanan masyarakat Madura dan dipelihara dan dijaga oleh blater. Dengan adanya rasa 
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Rachmad (2015) menambahkan relasi blater dengan klebun biasanya kuat karena dalam 
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pengaruh besar dalam arena pilkades. Hal inilah yang membuat kuasa blater menjadi kuat dan 
terpelihara karena juga mendapat dukungan masyarakat. 

 

Informan 2 juga pernah bercerita bahwa dirinya hampir dianiaya oleh oknum yang tidak 
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tidak mengancam eksistensi mereka. Dalam banyak kasus, klebun yang telah menjabat 
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blater didalam menjaga peran di masyarakat. Belum lagi saat ini masyarakat juga semakin kritis 
dan melihat para blater hidup bermewah mewah memiliki fasilitas yang mencolok sehingga 
respek masyarakat rasional mulai mengalami penurunan.  
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kepada masyarakat sekitar. Selama ini charity social mereka dikenal tinggi ke masyarakat 
sekitar. Posisi ini memberi ketergantungan kepada masyarakat untuk bisa memberi dukungan 
secara tidak langsung kepada keberadaan blater. Apalagi mereka juga tidak merugikan 
kepentingan amsyarakat sekitar secara langsung dan menganggap itu sebagai pekerjaan. 
Dalam konteks media, karena motif mereka lebih banyak karena ingin mendapat kompensasi 
ekonomi untuk mengamankan seseorang yang bisa membayar maka ia harus bisa membargain 
para wartawan agar bisa melakukan pemberitaan yang menguntungkan para bos elit yang ia 
bela. Selama ini blater dalam posisi menjaga dan memelihara kuasa para pihak sehingga ia juga 
harus bisa mengontrol media  
 



TREN POLA KONSUMSI MEDIA DI INDONESIA TAHUN 2017
The 4th Indonesia Media Research Awards & Summit (IMRAS) 2017

92  

 
 
 

 
Bagan Ilustrasi 1 
Model Hegemoni 

 
 
 
Negoisasi dalam produksi pemberitaan 
Proses tekanan, intimidasi, dan juga ancaman ternyata tidak selalu melahirkan ketegangan. 
Dalam konteks tertentu dalam produksi pemberitaan juga terjadi negoisasi antaraktor hingga 
menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan dan saling mengamankan kedua belah 
pihak. Dari kalangan wartawan juga merasa lebih aman dan tidak terancam, sementara dari sisi 
elit kekuasaan juga pemberitaan lebih soft. Sementara pihak keamanan local memeroleh 
kepercayaan (trust) dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Sebagaimana dipaparkan 
informan 5 berikut ini 
 
 

“ya itu bagian dari cara kami menghormati profesi mereka. Khan akhirnya sama 
sama kita baik dan untung. Wartawan bisa menjalankan tugasnya, saya juga bisa 
mendapat kepercayaan dari bos” (Informan 5 Wawancara 22 September 2017) 

 
 
Kesejahteraan wartawan juga menjadi peluang untuk bisa mengiming-imingi wartawan agar 
ikut masuk dalam skema pengamanan. Jika wartawan tidak memiliki pertahanan diri dan 
integritas yang kuat ia bisa masuk dalam skema pengamanan. Informan 2 mengemukakan 
pengakuan sebagai berikut 
 
 

Karena pendapatan yang minim, maka banyak wartwan yang juga tergiur iming-
iming kerjasama itu. Apalagi para senior juga sudah banyak yang terkontaminasi. 
Kami sulit bersuara lantang kalau  jurnalis lain juga terus menggembosi. 
(Wawancara 16 Agustus 2017) 

 

 
 
Proses negoisasi itu juga memiliki implikasi terhadap kemudahan dari berbagai pihak. Hal ini 
yang teramati dalam proses negoisasi wartawan radar Madura dengan pihak keamanan lokal 
(blater). Kepada pihak pemerintah dan elit kekuasaan mereka bisa memberi akses dan 
kemudahan dalam pelayanan yang melibatkan badan layanan pemerintahan.  
 

 
“Semata-mata pertimbangan keamanan saja, saya tetap menjalankan tugas 
jurnalistik dan demi menjaga hubungan baik” (Informan 3 Wawancara 23 Agustus 
2017) 

 
 
Mereka bisa menjalin komunikasi untuk mengamankan misi dan kepentingannya masing 
masing. Pihak wartawan bisa menyampaikan bahwa tugas ia adalah meliput dan terikat kepada 
tugas jurnalistik. Sementara pihak blater bisa memberi pesan agar berita yang diproduksi bisa 
soft dan tidak menganggu klien yang ia bela.  
 
Dalam proses tertentu ada nego demi menghormati tugas wartawan dan memberi respek jika 
wartawan agar bertindak sopan. Para blater hanya meminta para wartawan tidak merugikan 
dan membuat berita yang lebih soft termasuk mengaburkan fakta untuk kepentingan klien dan 
bosnya. Langkah ini diminta agar mereka juga bisa memahami peran agar terjalin mutual 
simbiosis sehingga memberi keuntungan pada kedua belah pihak. Perantara kepada wartawan 
agar lebih soft dan tidak menyerang klien secara langsung. Selain itu pihak Blater juga bisa 
menawarkan kompensasi untuk mempermudah dalam semua urusan terkait pihak yang 
dibelanya. Pihak yang dibela dalam hal ini adalah pemodal dan elit kekuasaan. 
 
 
Motif Keamanan dan Kelangsungan Bisnis Media 
Media sebagai institusi bisnis selain mengemban misi sosial juga dituntut untuk dapat hidup 
sehat secara bisnis sehingga dapat melakukan pembiayaan produksi dan menghasilkan 
keuntungan. Sebagai korporasi yang terikat dengan kebijakan induk perusahaan maka JPRM 
pertama-tama harus bisa memastikan bahwa secara bisnis aman dan tidak terganggu. Dengan 
demikian ia bisa menghidupi dirinya sendiri dan dapat menyumbang keuntungan kepada induk 
perusahaan. 
 
Sebagai konsekuensi atas motif bisnis tersebut maka pemberitaan sosial sering kalah dari 
pemberitaan advertorial dan pesanan dari pihak tertentu. Dalam konteks ini JPRM di Madura 
mengakui bahwa pendapatan itu lebih penting didahulukan sebagai dukungan atas pembiayaan 
penerbitan. Hal ini diakui informan wartawan 1 yang menyatakan bahwa beritanya sering 
digusur berita pesanan dan advertorial kendati berita yang dihasilkan dari lapangan jauh lebih 
memiliki nilai berita dan manfaat sosial. 
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Dalam konteks tertentu dalam produksi pemberitaan juga terjadi negoisasi antaraktor hingga 
menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan dan saling mengamankan kedua belah 
pihak. Dari kalangan wartawan juga merasa lebih aman dan tidak terancam, sementara dari sisi 
elit kekuasaan juga pemberitaan lebih soft. Sementara pihak keamanan local memeroleh 
kepercayaan (trust) dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Sebagaimana dipaparkan 
informan 5 berikut ini 
 
 

“ya itu bagian dari cara kami menghormati profesi mereka. Khan akhirnya sama 
sama kita baik dan untung. Wartawan bisa menjalankan tugasnya, saya juga bisa 
mendapat kepercayaan dari bos” (Informan 5 Wawancara 22 September 2017) 

 
 
Kesejahteraan wartawan juga menjadi peluang untuk bisa mengiming-imingi wartawan agar 
ikut masuk dalam skema pengamanan. Jika wartawan tidak memiliki pertahanan diri dan 
integritas yang kuat ia bisa masuk dalam skema pengamanan. Informan 2 mengemukakan 
pengakuan sebagai berikut 
 
 

Karena pendapatan yang minim, maka banyak wartwan yang juga tergiur iming-
iming kerjasama itu. Apalagi para senior juga sudah banyak yang terkontaminasi. 
Kami sulit bersuara lantang kalau  jurnalis lain juga terus menggembosi. 
(Wawancara 16 Agustus 2017) 

 

 
 
Proses negoisasi itu juga memiliki implikasi terhadap kemudahan dari berbagai pihak. Hal ini 
yang teramati dalam proses negoisasi wartawan radar Madura dengan pihak keamanan lokal 
(blater). Kepada pihak pemerintah dan elit kekuasaan mereka bisa memberi akses dan 
kemudahan dalam pelayanan yang melibatkan badan layanan pemerintahan.  
 

 
“Semata-mata pertimbangan keamanan saja, saya tetap menjalankan tugas 
jurnalistik dan demi menjaga hubungan baik” (Informan 3 Wawancara 23 Agustus 
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Mereka bisa menjalin komunikasi untuk mengamankan misi dan kepentingannya masing 
masing. Pihak wartawan bisa menyampaikan bahwa tugas ia adalah meliput dan terikat kepada 
tugas jurnalistik. Sementara pihak blater bisa memberi pesan agar berita yang diproduksi bisa 
soft dan tidak menganggu klien yang ia bela.  
 
Dalam proses tertentu ada nego demi menghormati tugas wartawan dan memberi respek jika 
wartawan agar bertindak sopan. Para blater hanya meminta para wartawan tidak merugikan 
dan membuat berita yang lebih soft termasuk mengaburkan fakta untuk kepentingan klien dan 
bosnya. Langkah ini diminta agar mereka juga bisa memahami peran agar terjalin mutual 
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menawarkan kompensasi untuk mempermudah dalam semua urusan terkait pihak yang 
dibelanya. Pihak yang dibela dalam hal ini adalah pemodal dan elit kekuasaan. 
 
 
Motif Keamanan dan Kelangsungan Bisnis Media 
Media sebagai institusi bisnis selain mengemban misi sosial juga dituntut untuk dapat hidup 
sehat secara bisnis sehingga dapat melakukan pembiayaan produksi dan menghasilkan 
keuntungan. Sebagai korporasi yang terikat dengan kebijakan induk perusahaan maka JPRM 
pertama-tama harus bisa memastikan bahwa secara bisnis aman dan tidak terganggu. Dengan 
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Sebagai konsekuensi atas motif bisnis tersebut maka pemberitaan sosial sering kalah dari 
pemberitaan advertorial dan pesanan dari pihak tertentu. Dalam konteks ini JPRM di Madura 
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penerbitan. Hal ini diakui informan wartawan 1 yang menyatakan bahwa beritanya sering 
digusur berita pesanan dan advertorial kendati berita yang dihasilkan dari lapangan jauh lebih 
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Pemilik media di Madura hanya mementingkan kepentingan korporasi saja yaitu 
untuk meningkatkan perekonomian pribadi dan perusahaannya melalui 
komodifikasi berita yang diterbitkan setiap harinya. Akibatnya, kadang-kadang 
banyak berita wartawan yang telah diperoleh di lapangan hilang begitu saja dan 
diganti dengan berita pesanan dari berbagai golongan yang sedang memiliki 
kepentingan untuk memuluskan tujuannya. (Informan 4 Wawancara 8 September 
2017) 

 
 
Motif mendirikan media di daerah juga lebih dominan motif bisnis (ekonomi) dan kekuasaan 
(politik) ketimbang menjalankan motif memperkuat peran publik. Dengan demikian media 
banyak melayani kepentingan elit dan bukan kepentingan bersama dan bermanfaat bagi 
pengembangan dinamika sosial budaya di tingkat lokal. Sementara media publik yang ada 
masih dominan menyuarakan kepentingan pemerintah dan elit penguasa di Madura. Media 
lokal terjerumus pada kepentingan produksi kapital dan tekanan pasar untuk memenuhi 
kebutuhan induk perusahaan. Fungsi bisnis korporate lebih mengedepan jika dibandingkan 
fungsi sosial media.  
 
Hal ini sungguh berbeda dengan semangat awal pendirian media lokal untuk mendorong 
desentralisasi dan otonomi daerah masih terlihat kuat. Namun, kini media lokal di daerah hanya 
menjadi kepanjangan bisnis induk media dan memperkukuh fenomena konglomerasi. Media 
daerah menjadi kepanjangan tangan bisnis dari induk yang ada di pusat. Karakteristik media di 
daerah lebih banyak menjadi alat untuk menghasilkan modal dari periklanan media. 
 
Sebagai korporasi media, selama ini JPRM dituntut untuk bisa mandiri dan mampu 
menyumbang keuntungan kepada induk perusahaan. Tuntutan itu membuat media JPRM 
memberi porsi yang besar untuk iklan dan sumber pendapatan yang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kesimpulan 
Media massa cetak di Madura menghadapi tekanan  ektra media, khususnya dari para 
kelompok penguasa lokal seperti elit pemerintah local dan keamanan local (blater). Mereka 
akan memberi tekanan dan  memengaruhi produksi dan isi media dalam pemberitaan pemilu 
lokal di Madura karena terkait dengan pemeliharaan eksistensi dan legitimasi kuasa mereka di 
tingkat lokal.  
 
Media massa cetak  memilih jalan aman demi menjamin keamanan bisnis dan juga keselamatan 
wartawan. Hal ini ditempuh mengingat kuasa dan tekanan itu kerap masuk hingga ke ruang 
redaksi dengan wujud tekanan fisik maupun non fisik baik secara komunal maupun individual 
dan mengarah kepada keselamatan nyawa. Akhirnya, media dalam proses produksi berita dan 
mengambil jalan aman untuk tidak mematik konflik dengan penguasa lokal. 
 
Terjadi proses negoisasi dalam konteks pemberitaan sehingga membuka peluang kerjasama 
untuk pengamanan masing masing pihak. Pemberitaan media massa akhirnya terpaksa 
mengkaburkan dan pada taraf tertentu bisa menyembunyikan fakta yang sesungguhnya dan  
menjadi ruang pemberitaan yang menguntungkan dan mengamankan para elit penguasa dan 
pemodal. 
 
Negoisasi kuasa itu dilakukan untuk saling menguatkan antarpenguasa dan saling memberi 
jaminan secara simbiosis mutualis guna memelihara kuasa dan dan melegitimasi kekuasaan 
masing-masing.  Tekanan Blater dan klebun dalam pemberitaan pemilu lokal cukup besar dalam 
pemberitaan pemilu lokal karena terkait langsung dengan kepentingan mereka yang telah 
terjalin baik selama ini. Kuasa hegemonik elit, blater, dan klebun terhadap media merupakan 
salah satu bagian dari cara mereka memelihara peran dan pengaruh di masyarakat mengingat 
media juga menjadi aktor pemberi pengaruh opini publik. 
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desentralisasi dan otonomi daerah masih terlihat kuat. Namun, kini media lokal di daerah hanya 
menjadi kepanjangan bisnis induk media dan memperkukuh fenomena konglomerasi. Media 
daerah menjadi kepanjangan tangan bisnis dari induk yang ada di pusat. Karakteristik media di 
daerah lebih banyak menjadi alat untuk menghasilkan modal dari periklanan media. 
 
Sebagai korporasi media, selama ini JPRM dituntut untuk bisa mandiri dan mampu 
menyumbang keuntungan kepada induk perusahaan. Tuntutan itu membuat media JPRM 
memberi porsi yang besar untuk iklan dan sumber pendapatan yang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kesimpulan 
Media massa cetak di Madura menghadapi tekanan  ektra media, khususnya dari para 
kelompok penguasa lokal seperti elit pemerintah local dan keamanan local (blater). Mereka 
akan memberi tekanan dan  memengaruhi produksi dan isi media dalam pemberitaan pemilu 
lokal di Madura karena terkait dengan pemeliharaan eksistensi dan legitimasi kuasa mereka di 
tingkat lokal.  
 
Media massa cetak  memilih jalan aman demi menjamin keamanan bisnis dan juga keselamatan 
wartawan. Hal ini ditempuh mengingat kuasa dan tekanan itu kerap masuk hingga ke ruang 
redaksi dengan wujud tekanan fisik maupun non fisik baik secara komunal maupun individual 
dan mengarah kepada keselamatan nyawa. Akhirnya, media dalam proses produksi berita dan 
mengambil jalan aman untuk tidak mematik konflik dengan penguasa lokal. 
 
Terjadi proses negoisasi dalam konteks pemberitaan sehingga membuka peluang kerjasama 
untuk pengamanan masing masing pihak. Pemberitaan media massa akhirnya terpaksa 
mengkaburkan dan pada taraf tertentu bisa menyembunyikan fakta yang sesungguhnya dan  
menjadi ruang pemberitaan yang menguntungkan dan mengamankan para elit penguasa dan 
pemodal. 
 
Negoisasi kuasa itu dilakukan untuk saling menguatkan antarpenguasa dan saling memberi 
jaminan secara simbiosis mutualis guna memelihara kuasa dan dan melegitimasi kekuasaan 
masing-masing.  Tekanan Blater dan klebun dalam pemberitaan pemilu lokal cukup besar dalam 
pemberitaan pemilu lokal karena terkait langsung dengan kepentingan mereka yang telah 
terjalin baik selama ini. Kuasa hegemonik elit, blater, dan klebun terhadap media merupakan 
salah satu bagian dari cara mereka memelihara peran dan pengaruh di masyarakat mengingat 
media juga menjadi aktor pemberi pengaruh opini publik. 
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Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat mencermati selama ini data tentang riset media 

di Indonesia masih sangat minim. Padahal perkembangan media berlangsung cepat, 

baik dari sisi perilaku konsumsi membaca, pertumbuhan bisnis media (iklan, konten, 

sirkulasi, dan tingkat kepembacaan), maupun perkembangan teknologi informasi 

yang mengikuti tren media. Menyadari kondisi tersebut dipelukan riset media seba-

gai jawaban atas kebutuhan tentang data media yang akurat, aktual, terpercaya, dan 

berkelanjutan.

Riset media dilakukan untuk mendapatkan dan memberikan data pembanding 

terhadap perkembangan media yang selama ini ada, sehingga acuan data yang terse-

dia makin kaya dan beragam. Hasil riset dapat juga dijadikan referensi dan sumber 

informasi untuk semua stakeholder media, termasuk industri media. Atas dasar itulah, 

SPS Pusat menggelar kegiatan bertajuk Indonesia Media Research Awards & Summit 

(IMRAS) yang dijadwalkan menjadi agenda tahunan SPS Pusat.

"Kegiatan Indonesia Media Research Awards & Summit (IMRAS) 2017 ini memasuki 

tahun penyelenggaraanya yang keempat. dari 87 abstrak yang lolos  terkumpul 45 

Full Paper dari 43 perguruan tinggi negeri dan swasta. Full      Paper yang masuk terdiri 

dari 2 (Dua) kategori penelitian yaitu, hasil penelitian Media Cetak 13 Paper dan hasil 

penelitian Media Online 32 Paper."
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