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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Informasi merupakan sumber yang begitu bernilai.  Pertumbuhan 

ekonomi turut didorong oleh pengetahuan dan informasi. Setiap teknologi 

canggih selalu memiliki informasi didalamnya. Namun kebanyakan informasi 

informasi tersebut adalah produk barat. Negara barat mampu menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan dunia industri melalui penelitian dasar dan 

terapan. Hingga pada akhirnya, kemajuan dibidang industri tersebut turut 

memberikan dampak positif terhadap perekonomian mereka. Maka terjadilah 

hubungan simbiosis mutualisme antara bidang penelitian, industri dan 

ekonomi. Mereka terus melakukan ekspansi ke belahan bumi lain guna 

mempertahankan siklus tersebut. 

“This capability has in fact spilled over from the territorial 

confines of the developed world when, for example, biologists and 

pharmacologists from the West come to countries like Brazil or 

Thailand searching for biological samples that could be developed for 

new drugs” (Hongladarum, 2007:2) 

 

Pertumbuhan informasi masyarakat juga diikuti dengan perluasan dan 

peningkatan arus informasi secara internasional dimana pengaruh antar 

budaya menjadi semakin besar. Teknologi komunikasi banyak memberikan 

kontribusi pada proses internasionalisasi, bahkan mereka disusupi dengan 

berbagai kepentingan. Negara-negara di dunia ini dikelompokan menjadi dua 

blok besar yaitu utara dan selatan. Negara-negara blok utara seperti Amerika,  
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Eropa, Australia diidentikan sebagai negara yang lebih kaya (Developed 

Countries atau North Countries), sedangkan negara-negara blok selatan 

seperti Asia dan Afrika dicirikan sebagai negara miskin atau negara dunia 

ketiga (Developing Countries atau South Countries).  

Empat agen berita besar dari barat seperti Associated Press (AP), 

United Press International (UPI), Routers, dan Agence France-Press (AFP) 

telah menjadi jantung dunia pemberitaan. Mereka memasuki seluruh ruang 

berita (newsroom) negara-negara di berbagai penjuru dunia. Adanya kerajaan 

bisnis multinasional merupakan bentuk usaha persaingan blok kekuasaan 

untuk menyebarkan kekuasaan dan pengaruhnya terhadap blok selatan. Agen 

berita tersebut membungkus produk mereka dengan berbagai format, bahasa, 

dan jenis ceritanya agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Komunikasi 

internasional adalah gejala, refleksi dan juga instrumen dari jenis budaya dan 

gaya hidup “modern”. 

Mayoritas produk media massa di dunia ini seperti buku, musik, film, 

berita, komik, foto dan lain-lain adalah produk blok utara. Hal ini 

dikarenakan mereka memiliki modal dan teknologi modern. Dua hal tersebut 

sangatlah mahal, sehingga negara dunia ketiga lebih memilih untuk 

mengimpor produk jadi dibandingkan memproduksi sendiri. 

“...Bahkan, foto demonstrasi di Jakarta yang seharusnya bisa difoto 

oleh wartawan Indonesia sendiri justru berasal dari kantor berita AFP 

(Prancis)...” (Nurudin, 2009:176) 

Amerika sebagai salah satu negara yang berada di blok utara memiliki 

media yang disebut dengan Voice of America (VOA) yang tersebar di 
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berbagai penjuru dunia. Melalui slogan “Menceritakan Amerika kepada 

Dunia”, VOA berusaha menyampaikan berbagai kejadian secara cepat yang 

terjadi di Amerika kepada dunia. Dalam melancarkan visinya, VOA memiliki 

rekanan media yang disebut dengan stasiun afiliasi yang hadir dibelahan 

dunia seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Asia. Dan salah satu 

negara di Asia yang menjadi target VOA adalah Indonesia. 

Amerika Serikat melancarkan propagandanya dalam berbagai bidang, 

terutama komunikasi. Dalam tataran Internasional, Amerika Serikat 

mempunyai lembaga propaganda yang diberi nama Committee for Public 

Information (CPI). CPI berhasil dalam operasinya sehingga membentuk 

Badan Informasi Amerika (USIA). Badan ini difungsikan sebagai bisnis 

ekspor kebudayaan, ekonomi, dan politik Amerika. Badan koordinasi dan 

informasi Amerika di Indonesia yang menjadi jembatan USIA adalah USIS 

(United State Information Services) yang di Indonesia disebut Pelayanan 

Informasi Amerika (PIA). USIS di Indonesia memiliki program Fulbright, 

kunjungan internasional, program informasi, dan siaran Internasional yang 

meliputi jaringan televisi, internet, dan radio VOA (Voice of America). 

(Nancy, 2003: 4-5) 

Sementara itu, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sistem 

media penyiaran Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. 

Pertumbuhan media penyiaran di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak 

zaman kolonialisme Belanda. Pada masa tersebut, radio siaran swasta yang 

dikelola oleh warga asing digunakan untuk menyiarkan program-program 

guna menunjang kepentingan usaha dagang mereka. Sementara itu, radio 
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siaran swasta yang dikelola oleh masyarakat pribumi lebih digunakan untuk 

memajukan kesenian, kebudayaan dan mengobarkan semangat juang 

melawan penjajah. Semasa pendudukan Jepang pada tahun 1942, semua 

stasiun swasata kemudian diambil alih pemerintah dan program-program 

yang disiarkan bertujuan untuk propaganda pada perang Asia Timur Raya. 

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, maka stasiun Radio Republik 

Indonesia (RRI) resmi pada tanggal 11 September 1945 dan difungsikan oleh 

pejuang Indonesia untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia (RI) pada 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut menjadi tonggak 

berdirinya media penyiaran Indonesia, khususnya radio. Namun sejak 

proklamasi kemerdekaan RI sampai akhir masa pemerintahan Orde Lama 

tahun 1965, radio siaran hanya digenggam oleh Pemerintah, dalam hal ini 

RRI. 

Berdasarkan website Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional 

Indonesia (PRSSNI), sampai pada tahun 2012, Indonesia memiliki 1 stasiun 

radio nasional dan 204 stasiun radio lokal milik pemerintah dibawah RRI dan 

760 stasiun radio swasta yang terhimpun dalam PRSSNI. 

Sementara diranah pertelevisian, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia 

(ATVSI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) melalui websitenya 

menyebutkan bahwa hingga tahun 2012 Indonesia memiliki 1 stasiun televisi 

nasional dan 27 stasiun televisi lokal milik pemerintah yaitu TVRI. Ditambah 

10 stasiun televisi swasta nasional dan 42 stasiun televisi lokal yang 

tergabung dalam ATVSI dan ATVLI. 
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Fakta yang menarik tentang VOA Indonesia saat ini adalah VOA 

sendiri telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1942. Sampai saat ini ada 282 

stasiun afiliasi VOA di Indonesia. Stasiun afiliasi tersebut terdiri dari 230 

stasiun radio dan 52 stasiun televisi ditingkat lokal maupun nasional. Selain 

itu, dari hasil survei pendengar dan pemirsa tahunan terbaru yang dipaparkan 

dalam website VOA Indonesia tahun 2012, VOA Indonesia telah menjangkau 

16,2% populasi dewasa di Indonesia, atau sekitar 26 juta orang.  

Sebagai sebuah organisasi media yang besar VOA Indonesia tidak 

terlepas dari proses manajemen yang rapi. Proses tersebut meliputi 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan 

(actuating), kontrol (controlling) atau yang biasa disebut POAC. Manajemen 

siaran sangatlah menentukan keberhasilan sebuah institusi media dalam 

mencapai tujuannya.  

VOA yang notabene adalah media asing, namun produknya (isi acara) 

telah banyak menyebar di berbagai stasiun radio dan televisi di tanah air. 

Dengan menggunakan metode studi manajemen siaran maka diharapkan akan 

mampu melihat bagaimana penyebaran program acara radio dan televisi di 

Indonesia yang dilakukan oleh VOA Indonesia. 

Oleh karena itu peneliti mengganggap bahwa sangat penting untuk 

meneliti tentang “Manajemen Siaran pada Voice of America (VOA) Indonesia 

(Studi Tentang Pengolahan dan Penyebaran Program Acara Radio dan 

Televisi Oleh VOA Indonesia). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas tentang 

perkembangan teknologi yang mempengaruhi arus penyebaran informasi 

secara internasional serta keterkaitan VOA dalam proses penyebaran 

informasi di Indonesia, maka dapat diidentifikasikan masalah tentang 

bagaimana manajemen siaran yang dilakukan oleh VOA Indonesia dalam 

rangka penyebaran program acara radio dan televisi di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, 

yaitu menjelaskan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan dalam penyebaran program acara radio dan televisi yang 

dilakukan oleh VOA Indonesia.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai pengayaan bidang ilmu 

komunikasi dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

yang lebih mendalam berikutnya, terutama dalam bidang menajemen 

penyiaran lembaga penyiaran asing. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

Sebagai wujud pemahaman konsep dan teori yang dipelajari 

penulis selama masa kuliah yang kemudian diaplikasikan untuk 
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mengkaji fenomena riil disekitar penulis, khususnya mengenai 

manajemen penyiaran lembaga penyiaran asing. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan cara pandang yang lain dalam melihat fenomena 

yang terjadi disekitar masyarakat tentang pentingnya memahami 

manajemen penyiaran lembaga penyiaran asing. 

 


