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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini media penyampaian informasi yang kita 

dapat melalui berbagai media dan mudah untuk mendapatkannya. Misal 

melalui media cetak, elektronik (Televisi dan Radio) dan media online. 

Sehingga dalam penyampaian informasi dapat secara luas dan tepat waktu. 

Sejarah televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1976 dan media televisi disini 

hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil dari masyarakat di Indonesia. 

Penyebaran siaran televisi ini menggunakan satelit Palapa yang peresmiannya 

pada tanggal 17 Agustus 1976. 

Suatu perkembangan yang sangat berarti di Indonesia yaitu dengan 

diperbolehkannya siaran televisi swasta yang diawali oleh RCTI (Rajawali 

Citra Televisi) dan setelah itu SCTV (Surya Citra Televisi. Dari mulai dua 

televisi swasta tersebut kemudian pada tahun 1991 pemerintah Indonesia 

memberi ijin untuk lahirnya televisi swasta baru yaitu TPI (Televisi 

Pendidikan Indonesia). 

Salah satu contoh lain adalah Kompas TV, merupakan stasiun 

televisi swasta terestrial berjaringan di Indonesia. Kompas TV dimiliki oleh 

Kompas Gramedia. Stasiun televisi ini hadir menggantikan stasiun televisi 

yang pernah dimiliki oleh Kompas Gramedia, yaitu TV7. Sejak seluruh saham 

TV7 dibeli oleh pihak Trans Corp yang berdiri dibawah kepemimpinan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Swasta
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_terestrial
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_berjaringan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_Gramedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Trans7
http://id.wikipedia.org/wiki/Trans_Corp
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Chairul Tanjung pada tahun 2006 dan nama TV7 diganti menjadi Trans7, 

maka Kompas Gramedia tidak lagi memiliki perusahaan televisi. Pada tanggal 

11 September 2011 Kompas TV mengubah logonya yaitu dengan 

menghilangkan kata TV pada logo tersebut (Anonim a. Kompas TV. 

http://id.wikipedia.org/wiki/ Kompas_TV/, diakses tanggal 24 Oktober 2012 

pukul 19.00 WIB).  

Program acara televisi sangat beragam, salah satu diantaranya 

mengangkat tema fotografi. Fotografi merupakan kata-kata yang diambil dari 

bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu: photo yang artinya cahaya dan 

graph yang artinya lukis. Secara sederhana fotografi bisa diartikan 

menggambar dengan cahaya. Serta secara umum, fotografi bisa diartikan suatu 

proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek 

dengan merekam  pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media 

yang peka cahaya (Jurnalistik Fotografi Club UMM, 2011:65).  

Beberapa tahun belakangan ini perkembangan fotografi semakin 

pesat. Dilihat dari banyaknya komunitas-komunitas fotografi baru yang terus 

lahir. Hampir di setiap universitas memiliki komunitas fotografi tersendiri. 

Bahkan di setiap daerah pun terdapat perwakilan fotografer yang tergabung 

menjadi sebuah perkumpulan. 

Salah satunya di wilayah Pasuruan, terdapat komunitas fotografi 

yang bernama Persatuan Fotografer Pasuruan (PERFOPAS). 75% dari seluruh 

anggota PERFOPAS bekerja sebagai fotografer yang khusus di bidang 

wedding fotografi. Meskipun demikian, komunitas ini mengaku bahwa tidak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Chairul_Tanjung
http://id.wikipedia.org/wiki/2006
http://id.wikipedia.org/wiki/Trans7
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ada genre fotografi khusus yang menunjukkan ciri khas PERFOPAS. Yang 

berarti bahwa semua jenis fotografi mereka pelajari, termasuk foto jurnalistik. 

Tidak cukup hanya dengan pertemuan dan diskusi rutin yang biasa dilakukan, 

referensi fotografi lainnya juga diperlukan guna menambah dan meningkatkan 

pengetahuan dalam menghasilkan karya foto yang bagus.  

Dalam dunia fotografi sudah tidak asing lagi nama seorang Arbain 

Rambey. Seorang fotografer Indonesia yang sudah berkiprah skala nasional 

maupun internasional. Selain ratusan liputan jurnalistik yang dilakukan di 

berbagai negara di seluruh dunia, dia juga menangani fotografi untuk 

portofolio dan project dari berbagai tokoh dan artis di Indonesia. Selain 

menjadi tenaga pengajar di beberapa universitas, Arbain juga bekerja sebagai 

fotografer di Harian Kompas serta mengisi salah satu program acara di 

Kompas TV yang bernama Klik! Arbain Rambey, yaitu program acara yang 

membahas seluk beluk dan trik-trik memotret ala fotografer senior Kompas 

(Anonim b. Arbain Rambey. http://gambara.co.id/arbain-rambey/, diakses 

tanggal 24 Oktober 2012 pukul 19.30 WIB).  

Program acara Klik! Arbain Rambey mengulas tentang tips dan 

trik bagaimana menghasilkan karya fotografi yang proposional. Mulai dari 

sekedar penjelasan teknis hingga proses penggalian data dari objek yang 

difoto. Mengenai penggalian data dalam foto tidak terlepas dari salah satu 

jenis foto yaitu foto jurnalistik. Dimana sang fotografer diharuskan 

mempertanggungjawabkan karyanya melalui penyajian fakta dan informasi 

yang jelas. 



4 
 

Seiring dengan berkembangnya citizen journalism saat ini, semua 

orang dapat menjadi bagian dari dunia jurnalistik melalui hasil laporan yang 

dikirim ke media massa dalam bentuk media visual, audio visual maupun 

tulisan. Oleh karena itu, foto jurnalistik tentu dapat dengan mudah dilakukan 

oleh siapapun. Kebutuhan akan informasi tidak terlepas dari salah satu 

kebutuhan manusia. Melalui foto jurnalistik, informasi dapat dengan cepat 

disampaikan ke khalayak. Tentu saja dengan proses eksekusi yang sesuai 

dimana salah satunya difasilitasi oleh program acara Klik! Arbain Rambey ini. 

Dari pemaparan diatas memang menunjukan adanya efek yang 

ditimbulkan setelah seseorang mengonsumsi komunikasi masa. Efek yang 

dimbulkan dari komunikasi massa memang sangat beragam. Dimana, efek 

yang timbul dari komunikasi massa berkaitan dengan penambahan 

pengetahuan (kognitif), mengubah sikap (afektif), dan menggerakan perilaku 

audiens (behavioral) (Rakhmat, 2000:217). 

Berdasarkan hasil wawancara pra survei yang sudah dilakukan 

sebelumnya, menurut pendapat dari ketua PERFOPAS, bahwa selama ini cara 

anggota dalam memperoleh referensi fotografi tidak dibatasi. Dalam artian, 

mereka dibebaskan dalam mempelajari sebanyak-banyaknya materi fotografi 

guna meningkatkan skill masing-masing. Program acara Klik! Arbain Rambey 

tidak terlepas dari salah satu daftar media referensi yang mereka gunakan. 

Setiap hal baru yang salah satu anggota pelajari, akan segera didiskusikan 

untuk sharing dengan anggota lainnya. Dengan maksud penguasaan ilmu 

merata ke setiap anggota. 
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Salah satu kegiatan rutin PERFOPAS adalah pertemuan antar 

anggota setiap minggu yang bertujuan untuk sharing tentang perkembangan 

dunia fotografi. Tidak jarang ketika selesai pertemuan, mereka melakukan 

aktivitas hunting foto baik itu secara terkonsep maupun spontanitas. Intensitas 

memotret foto jurnalistik pun cukup sering dilakukan, terutama jenis foto 

human interest. Berdasarkan fenomena tersebutlah sehingga penulis merasa 

perlu melakukan penelitian ini guna memberikan jawaban atas fenomena 

tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh terpaan acara Klik! Arbain Rambey di Kompas TV 

terhadap aktivitas memproduksi foto jurnalistik anggota Persatuan 

Fotografer Pasuruan ? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan acara Klik! Arbain Rambey di Kompas 

TV terhadap aktivitas memproduksi foto jurnalistik anggota Persatuan 

Fotografer Pasuruan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh terpaan acara Klik ! Arbain 

Rambey di Kompas TV terhadap aktivitas memproduksi foto jurnalistik 

anggota Persatuan Fotografer Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan acara Klik ! Arbain 

Rambey di Kompas TV terhadap aktivitas memproduksi foto jurnalistik 

anggota Persatuan Fotografer Pasuruan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak diantanya : 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji teori komunikasi Uses and 

Gratification, serta dapat menjadi sumbangan informasi guna menambah 

wawasan tentang kajian mengenai pengaruh terpaan acara televisi terhadap 

aktivitas memproduksi foto. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pecinta fotografi, 

khususnya anggota Persatuan Fotografer Pasuruan agar selektif dalam 

memilih program tayangan yang ditonton dan dapat mengambil manfaat 

dari tayangan televisi tersebut. Serta dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat dan dijadikan bahan masukan bagi perusahaan 

televisi dalam menghasilkan program acara.  


