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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Televisi sebagai salah satu media komunikasi massa adalah yang paling

populer dibanding dengan media komunikasi lainnya. Hingga saat ini televisi

masih menjadi “juara bertahan” sebagai media massa yang paling banyak

digunakan, khususnya di Indonesia. Pemakaian televisi sudah menjadi budaya dan

menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Tak heran, meskipun saat ini

beberapa program televisi sudah tidak menarik lagi, eksistensi media ini tetap

bertahan. Sebagai salah satu “sesepuh” media massa, televisi masih tetap tetap

eksis dan tidak kehilangan penonton setianya. Televisi merupakan media massa

yang dalam perkembangannya cukup rumit dan signifikan. Televisi menyajikan

banyak aspek yang dapat dinikmati oleh manusia, selain suara dan gambar,

televisi juga memberikan kemudahan manusia dalam melihat informasi secara

nyata lewat gambar, sehingga membawa manusia dalam pengetahuan baru di

sebuah program tertentu.

Di Indonesia, televisi pertama hadir sekitar tahun 1960-an yang dipelopori

oleh TVRI. Keran bisnis industri pertelevisian Indonesia dibuka oleh pemerintah

pada akhir tahun 1980-an melalui berdirinya RCTI (Rajawali Citra Televisi

Indonesia), sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia. Setelah

mengudaranya RCTI, kemudian disusul oleh televisi-televisi swasta lainnya,

yakni SCTV, TPI, ANTV, dan Indosiar. Di era tahun 2000-an, atau setelah era
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reformasi, muncul hampir serempak televisi swasta lainnya, yaitu Metro Tv, Tv7

(sekarang Trans7), Trans Tv, Lativi (sekarang Tv One), dan Global TV.

Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah

televisi baru di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah. Hal ini

dimungkinkan dengan munculnya televisi-televisi lokal di tiap daerah di

Indonesia. Salah satu amanat Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002

adalah tentang siaran berjaringan. Sistem siaran jaringan adalah sistem televisi di

Indonesia yang mengharuskan televisi- televisi yang memiliki daya frekuensi

siaran nasional (RCTI, SCTV, MNCTV, Indosiar, antv, Metro TV, Trans TV,

tvOne, Trans7, dan Global TV), agar melepaskan frekuensi terhadap daerah-

daerah siaran mereka dan menyerahkan pada orang / lembaga/ organisasi daerah

yang ingin menggunakannya untuk dikembangkan. Bila televisi-televisi yang

berlokasi di Jakarta menginginkan siarannya dapat diterima di daerah tertentu,

maka ia harus bekerjasama dengan televisi yang ada di daerah bersangkutan.

UU Penyiaran 2002 telah mengeluarkan amanat bagi berlangsungnya

sistem penyiaran berjaringan di Indonesia. Namun, sepuluh tahun setelah

dikeluarkannya UU, sistem pertelevisian Indonesia sama sekali belum berubah.

Kewajiban pembangunan jaringan diabaikan begitu saja. Padahal sistem televisi

berjaringan adalah sebuah sistem yang jauh lebih demokratis, adil dan lebih

membawa manfaat bagi seluruh daerah di Indonesia.

Sistem penyiaran tersentralisasi yang selama ini berlangsung di Indonesia

mengandung banyak masalah. Ada sepuluh stasiun televisi di Jakarta yang dapat

http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi
http://id.wikipedia.org/wiki/RCTI
http://id.wikipedia.org/wiki/SCTV
http://id.wikipedia.org/wiki/MNCTV
http://id.wikipedia.org/wiki/Indosiar
http://id.wikipedia.org/wiki/Antv
http://id.wikipedia.org/wiki/Metro_TV
http://id.wikipedia.org/wiki/Trans_TV
http://id.wikipedia.org/wiki/TvOne
http://id.wikipedia.org/wiki/Trans7
http://id.wikipedia.org/wiki/Global_TV
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bersiaran secara nasional dengan hanya menggunakan stasiun-stasiun relai/

transmitter di setiap daerah. Dalam sistem ini, siaran sepenuhnya disiapkan,

dibuat, dan dipancarkan dari Jakarta menuju rumah-rumah penduduk di seluruh

Indonesia dengan hanya diperantarai stasiun relai di setiap daerah tersebut.

Dengan demikian, apa yang disaksikan oleh warga perumahan di Jakarta, sampai

ke Bangkalan, Madura, sampai ke Palangkaraya, Lubukpakam, Aceh, Ujung

Pandang, sampai ke Manokwari sepenuhnya ditentukan oleh segenap stasiun yang

berlokasi di Jakarta.

Mengingat bahwa setiap masyarakat yang menetap di berbagai daerah

berbeda akan memiliki konteks budaya, politik dan ekonomi berbeda,

penunggalan siaran yang datang dari sebuah pusat pada dasarnya  mengingkari

keberagaman tersebut. Karena itu, dalam sistem jaringan ini, setiap stasiun televisi

yang menjadi bagian dari jaringan nasional harus memuat program-program lokal,

misalnya program berita lokal atau program pendidikan lokal, dan sebagainya.

Namun yang terpenting dengan Sistem Siaran Jaringan bukan hanya soal muatan

lokal. Yang sama penting atau lebih penting lagi adalah manfaat ekonominya.

Dengan sistem siaran yang tersentralisasi, uang iklan hanya mengalir ke Jakarta.

Segenap keuntungan ekonomi hanya terpusat di Jakarta. Di daerah di luar Jakarta,

masyarakat hanya menjadi penonton. Dalam sistem pertelevisian terpusat seperti

sekarang ini, tak mungkin ada stasiun televisi di luar Jakarta yang dapat

berkembang dengan sehat. Akibatnya tak ada lapangan pekerjaan yang terkait

dengan industri pertelevisian terbuka. Tak ada dorongan untuk menumbuhkan

rumah produksi, biro iklan atau lembaga pendidikan yang terkait dengan dunia
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penyiaran di daerah-daerah. Masyarakat daerah tidak memperoleh manfaat

ekonomi apa-apa dari sistem sentralistik ini. Puluhan triliun rupiah belanja iklan

televisi setiap tahunnya hanya terserap di Jakarta. Bahkan pengusaha daerah yang

ingin beriklan di daerahnya melalui televisi harus mengirimkan uang ke Jakarta.

Segenap rumah produksi, biro iklan, dan industri pendukung pertelevisian lainnya

hanya tumbuh di Jakarta. Lapangan pekerjaan pertelevisian hanya ada di Jakarta.

Mahasiswa yang belajar disiplin ilmu komunikasi dan penyiaran di perguruan

tinggi luar Jakarta tidak akan memperoleh peluang bekerja cukup luas di

pertelevisian di daerahnya, dan harus pindah ke Jakarta bila tetap ingin bekerja di

dunia pertelevisian.

UU Penyiaran memang tidak harus dijalankan segera sesudah UU itu

diluncurkan. Karena kesadaran akan rangkaian kesulitan yang mungkin dihadapi

oleh pelaku industri, UU Penyiaran 2002 sebenarnya memberi tenggang waktu

lima tahun bagi stasiun televisi untuk melakukan penyesuaian. Para pembuat UU

nampaknya percaya bahwa dalam waktu yang cukup lama tersebut, stasiun-

stasiun televisi komersial dapat membangun sistem jaringan yang diamanatkan

UU secara perlahan-lahan.

Namun amanat ini terus menerus ditolak industri penyiaran. Sejak

kelahiran UU Penyiaran 2002, secara kolektif, stasiun-stasiun tersebut berupaya

agar UU tersebut tidak dapat dijalankan. Mereka misalnya berkampanye dengan

menuduh UU tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan

mengancam kesehatan industri pertelevisian. Mereka juga mengajukan
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permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU tersebut. Namun,

bahkan ketika MK menolak permintaan tersebut, stasiun-stasiun televisi komersial

tetap menolak untuk menjalankan kewajiban untuk menghentikan siaran nasional

dan kewajiban mengembangkan jaringan stasiun televisi di berbagai kota. (dikutip

dari http://adearmando.wordpress.com/2010/01/29).

Dalam perjalanannya, pemerintah sendiri nampak mudah sekali disetir

oleh kepentingan industri pertelevisian tersebut. Ade Armando (2011:62)

mencontohkan pada tahun 2005, Menkominfo mengeluarkan peraturan

pemerintah tentang lembaga penyiaran swasta yang tidak mewajibkan

berlangsungnya perubahan mendasar tersebut. Pemerintah seperti membiarkan

saja perkembangan tersebut. Ketika pada 2007 disadari bahwa sebenarnya amanat

UU tersebut sudah harus diterapkan, pemerintah kembali mengeluarkan keputusan

yang menyatakan menunda kewajiban pelaksanaan sistem televisi bejaringan

sampai Desember 2009. Akhirnya, di akhir 2009, Menkominfo Tifatul Sembiring

menyatakan, amanat itu harus segera dijalankan. Masalahnya, kerangka waktunya

juga tak ditetapkan secara tegas.

Setelah sepuluh tahun Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002

disahkan, implementasi siaran berjaringan belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh

karena itu, Sakti TV hadir sebagai salah satu televisi berjaringan di Indonesia.

Dengan konsep berjaringan lokal Jawa timur pada awalnya, cukup menarik untuk

dilihat konsep dan strategi manajemen penyiarannya. Bekerja sama dengan pihak-

pihak lokal di empat kota Jawa Timur, yakni Madiun, Malang, Surabaya, dan

http://adearmando.wordpress.com/2010/01/29
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Jember, Sakti TV sebagai stasiun jaringan menyediakan program-program siaran

yang berkualitas nasional dengan tetap mengedepankan aspek kearifan budaya

lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, masalah

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “bagaimanakah konsep dan manajemen

penyiaran pada persiapan Sakti TV sebagai stasiun televisi berjaringan sesuai UU

Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ?”

C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan tujuan

penelitian ini adalah “untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep serta

manajemen penyiaran Sakti TV sebagai stasiun televisi berjaringan sesuai UU

penyiaran Nomor 32 tahun 2002”.

D. Konsep dan Teori

D.1 Konsep

Konsep adalah ide abstrak untuk mengklasifikasi objek-objek yang

biasanya dinyatakan dalam suatu istilah kemudian dituangkan ke dalam contoh

nyata, sehingga seseorang dapat mengerti suatu ide dengan jelas. Menurut A.F

Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.
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Menurut J.B Wahyudi (1994:39), manajemen penyiaran dalah manajemen

yang diterapkan dalam organisasi penyiaran, yaitu organisasi yang mengelola

siaran, yang juga berarti “motor penggerak” organisasi penyiaran dalam usaha

pencapaian tujuan bersama melalui penyelenggaraan siaran.

Yang dimaksud dengan konsep dan manajemen siaran dalam penelitian ini

dapat diartikan sebagai suatu ide yang dikemukakan untuk dikerjakan secara

sistematis agar siaran dapat berjalan dengan lancar sehingga bisa dinikmati oleh

khalayak umum. Dalam penelitian ini, implementasi dari konsep dan manajemen

siaran yang dibicarakan berupa bagaiamana konsep dan manajemen yang diusung

oleh Sakti TV melalui kegiatan program yang dijalankannya serta struktur

keorganisasiannya sekaligus juga berbicara langkah-langkah atau strategi lain

yang dilakukan Sakti TV guna mendukung kegiatan penyiaran sebagai televisi

berjaringan.

D.1.1 Televisi Berjaringan

Sistem televisi berjaringan di Indonesia adalah sistem televisi berjaringan

yang mengharuskan televisi- televisi yang memiliki daya frekuensi siaran nasional

(SCTV, RCTI, MNCTV, Indosiar, antv, Metro TV, Trans TV, tvOne, Trans7, dan

Global TV) agar melepaskan frekuensi terhadap daerah- daerah siaran mereka dan

menyerahkan pada orang/lembaga/organisasi daerah yang ingin menggunakannya

untuk dikembangkan. Bila televisi-televisi yang berlokasi di Jakarta

menginginkan siarannya dapat diterima di daerah tertentu, maka ia harus

bekerjasama dengan televisi yang ada di daerah bersangkutan.
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Dalam telaah lebih lanjut, Undang-Undang No.32 Tahun 2002 lahir

dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas

dari berbagai kepentingan karena merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-

besarnya untuk kepentingan publik. Kedua, semangat untuk menguatkan entitas

lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem berjaringan.

Hal ini berarti,setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya

di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga

peniaran lokal yang ada di daerah tersebut. Ini untuk menjamin tidak terjadinya

sentralisasi dan monopoli informasi. Padahal masyarakat lokal berhak untuk

memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik, sosial ,dan

budayanya. Selain itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah

mapan dan beskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga

penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal.

D.2 Teori

Teori dapat digunakan sebagai landasan kerangka untuk berpikir dalam

pembahsan. Untuk itu penulis menggunakan salah satu teori dalam komunikasi

massa, yakni teori Uses anda Gratifications Theory. Teori yang dikembangkan

oleh Blumer dan Katz ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran

aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Pengguna media berusaha

untuk mencari sumber media mana yang paling baik dalam memenuhi

kebutuhannya.
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Katz dan Blumer (dalam Baran dan Davis, 2000) menguaraikan lima

elemen atau asumsi-asumsi dasar dari Uses and Gratifications Theory :

1. Audiens adalah aktif, dan penggunaan media berorientasi pada tujuan

2. Inisiatif yang menghubungkan antara kebutuhan kepuasan dan pilihan

media spesifik terletak di tangan audiens

3. Media bersaing dengan sumber-sumber lain dalam upaya memuaskan

kebutuhan audiens

4. Orang-orang mempunyai kesadaran diri yang memadai berkenaan

penggunaan media, kepentingan dan motivasinya yang menjadi bukti bagi

peneliti tentang gambaran keakuratan penggunaan itu

5. Nilai pertimbangan seputar keperluan audiens tentang media massa

spesifik atau harus dibentuk (dikutip dari

http://adiprakosa.blogspot.com/2007/11/uses-gratification.html)

Penulis menggunakan teori ini untuk mendukung alasan mengapa Sakti

TV Surabaya memilih sistem berjaringan dalam konsep penyiarannya serta teori

ini mendukung semangat UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yakni

pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan

karena merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kepentingan publik. Kedua, semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam

semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem berjaringan.

Sesuai dengan teori Uses and Gratification, masyarakat lokal berhak untuk

mendapat informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik, sosial ,dan budayanya.
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Oleh karena itu Sakti TV yang berjaringan dengan televisi-televisi lokal mencoba

menghadirkan program-program yang memungkinkan masyarakat untuk memilih

apa yang sesuai dengan kebutuhannya.

E. Manfaat Penelitian

Bertolak dari tujuan penelitian, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat

memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai konsep

dan manajemen penyiaran Sakti TV sebagai stasiun televisi

berjaringan sebagai implementasi UU Penyiaran Nomor 32 tahun

2002 .

b. Sebagai bahan acuan dan bahan pendukung dalam penelitian yang

lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Televisi, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi stasiun

televisi sebagai bahan acuan dan memberikan motivasi untuk lebih

mengembangkan jaringannya.

b. Bagi peneliti, penelitian dapat memperkaya wawasan mengenai

manajemen siaran televisi berbasis sistem berjaringan

c. Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, hasil penelitian dapat

menambah khasanah dalam dunia ilmu pengetahuan tentang
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manajeman penyiaran televisi, sehingga dapat dijadikan referensi

untuk penelitian selanjutnya.


