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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak dikenal industri televisi di Indonesia pada tahun 1962 dengan di 

mulai pengiriman teleks dari Presiden Soekarno yang berada di Wina Austria 

kepada Menteri Penerangan saat itu Maladi pada 23 oktober 1961 yang 

memerintahkan untuk segera mempersiapkan proyek televisi dan televisi pertama 

di Indonesia adalah TVRI. Tanggal 17 agustus 1962 TVRI melakukan siaran 

percobaan dengan pemancar cadangan berkekuatan 100 watt. Siaran ini 

menyiarkan upacara ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17. Pada 24 Agustus 

1962, TVRI mengudara pertama kali dan menyiarkan secara langsung pembukaan 

Asian Games ke-4 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian TVRI 

memonopoli pertelevisian Indonesia selama 3 dekade dan telah melalui berbagai 

lintas waktu dan periode masa juga sistem pemerintahan. TVRI juga merupakan 

perintis pertelevisian yang merangsang adanya televisi-televisi swasta saat ini. 

Pada masa reformasi saat ini TVRI di rasa kurang mampu berkembang dan 

bersaing dengan televisi-televisi swasta yang ada sekarang. 

Dengan di sahkannya Undang Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 

karena runtuhnya rezim Orde Baru yang saat itu begitu kuat seakan mengekang 

kebebasan pers. Diperkirakan jumlah stasiun televisi baru di Indonesia akan terus 

bermunculan khususnya di daerah, yang terbagi ke dalam empat kategori yaitu 

televisi publik, televisi swasta, televisi berlangganan dan televisi komunitas. Dari 
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empat kategori televisi hampir semua masih menggunakan format siaran analog. 

Kanal frekuensi pada siaran analog sangat terbatas, saat ini saluran analog yang 

menggunakan gelombang UHF (Ultra High Frequency) hanya mampu di gunakan 

14 kanal stasiun pemancar televisi dan bila dipaksakan akan terjadi interferensi 

yang membuat suara dan gambar yang ditampilkan menjadi rusak. Di Indonesia 

terdapat 11 televisi berizin siaran nasional, 97 televisi berizin regional, 30 televisi 

berlangganan (60 persen televisi kabel, 20 persen satelit dan 20 persen terrestrial) 

serta sekitar 300 izin baru yang tidak terlayani karena tidak tersedia lagi kanal 

televisi. Sementara dengan siaran televisi digital setiap satu kanal yang lebarnya 

7-8 MHz bisa di pakai enam program siaran televisi sehingga terjadi optimasi 

frekuensi. 

Migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital menjadi tuntutan teknologi 

internasional melalui kesepakatan ITU (International Telecommunication Union). 

Tanggal 17 juni 2015 adalah batas waktu migrasi dari penyiaran analog ke 

penyiaran digital. 

Teknologi analog ke digital membutuhkan pergantian perangkat  pemancar 

dan penerima siaran televisi. Pesawat televisi analog tidak bisa menerima sinyal 

digital maka diperlukan alat tambahan yang di sebut rangkaian converter (set-top 

box) yang berfungsi merubah sinyal digital menjadi analog. Alat ini berguna 

meminimalkan resiko kerugian baik operator televisi maupun masyarakat agar 

pesawat penerima analog dapat menerima siaran analog dari pemancar televisi 

yang sudah menggunakan format digital. Infrastruktur format digital yang relatif 

jauh lebih mahal, operator televisi yang ada sekarang dapat memanfaatkan 
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infrastruktur yang telah di bangun seperti studio, bangunan, sumber daya manusia 

dan menerapkan pola kerja dengan calon penyelenggara televisi digital. Di 

kemudian hari penyelenggara televisi digital dapat di bagi menjadi penyedia 

jaringan (Network Provider) dan penyedia isi (Content Provider).  

Melihat efisiennya format siaran digital, maka pemerintah melalui 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Peraturan MENKOMINFO Nomor 22 

Tahun 2011 ini juga memperkenalkan serta mengukuhkan dua jenis lembaga 

penyelenggara penyiaran televisi baru yaitu: 

1. LPPPS (Lembaga penyiaran penyelenggara program siaran) 

Lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada 

suatu wilayah layanan siaran melalui layanan siaran atau slot dalam kanal 

frekuensi radio. 

2. LPPPM (Lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing) 

Lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui perangkat 

multiplek dan perangkat tranmisi kepada masyarakat di suatu zona 

layanan. 

Peraturan MENKOMINFO ini juga bisa dimaknai peraturan menteri 

tentang penataan dan persiapan awal migrasi televisi analog ke televisi digital. 

Penyebutan kedua jenis lembaga penyiaran di maksud tidak terdapat dalam 

Undang Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang hanya menyebutkan 

dalam pasal 13 ayat 2 Undang Undang Penyiaran tersebut empat jenis sebagai 

berikut: 
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1. LPP (Lembaga penyiaran publik) 

Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang di dirikan oleh 

Negara yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi 

memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 

2. LPS (Lembaga penyiaran swasta) 

Lembaga penyiaran bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, 

yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan 

televisi. 

3. LPK (Lembaga penyiaran komunitas) 

Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang di 

dirikan oleh komunitas tertentu yang bersifat independen dan tidak 

komersial dengan daya pancar rendah,luas jangkauan terbatas serta untuk 

melayani kepentingan komunitasnya. 

4. LPB (Lembaga penyiaran berlangganan) 

Lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang 

usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib 

dahulu memperoleh izin penyelenggaraan berlangganan. 

 Peraturan MENKOMINFO diiringi dengan berbagai konsep yang tidak 

sesuai dengan Undang Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang sekarang 

melalui masa revisi di DPR. Revisi Undang Undang penyiaran diperkirakan 

selesai pada akhir tahun 2012. Di industri penyiaran sendiri yaitu Lembaga 

Penyiaran (televisi) khususnya harus segera melaksanakan dan mempersiapkan 

berbagai aktifitas penyiaran untuk beradapatasi dengan teknologi baru yaitu 
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digital. Dari seluruh uraian diatas peneliti terdorong untuk lebih mengulas dan 

mendalaminya dalam bentuk penelitian skiprsi yang berjudul : “AKTIFITAS 

PERSIAPAN STASIUN TELEVISI MENUJU SISTEM PENYIARAN 

TELEVISI DIGITAL  (Studi Kasus  pada MNC Group Jawa Timur) ”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

akan diteliti adalah “Apa saja aktifitas persiapan MNC Group Jawa Timur untuk 

menuju sistem penyiaran televisi digital? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apa saja aktifitas persiapan MNC Group Jawa Timur 

untuk menuju sistem penyiaran televisi digital? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi 

pengelola televisi terutama televisi daerah sehingga dapat melaksanakan 

format siaran digital. 

2. Manfaaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti serta guna menambah referensi dan informasi  
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tentang aktifitas persiapan tentang manajemen media massa terutama 

televisi, teknis, serta SOP (standar operasional prosedur) mengenai siapa 

yang bertugas sesuai tugas dan fungsinya di dalam suatu manajemen untuk 

peneliti-peneliti yang lain seperti halnya mahasiswa Ilmu Komunikasi 

terutama konsentrasi Jurnalistik dan Studi Media.  

 

E. Tinjauan Pustaka  

E.1 Manajemen Media Massa 

 Pengertian media massa adalah sebuah media yang digunakan untuk 

menyampaikan berita kepada publik secara serempak dan terbuka. Sekarang 

media massa dikenal dalam bentuk pers, film, radio, internet dan televisi. Media 

tersebut berbicara pada masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi tetapi 

menjadi pembentukan opini juga sebagai sumber berita. Unsur media massa 

adalah pendidikan, hiburan dan kampanye dalam arti yang seluas-luasnya. Media 

massa juga harus berpatokan pada kode etik.  

 Sebuah perusahaan media cetak maupun elektronik salah satunya televisi 

pada prinsipnya sama yaitu bergerak di industri boding informasi. Industri media 

juga menggunakan asas-asas manajemen yang umum diterapkan di industri-

industri bidang yang lain. Di dalam dunia manajemen menggunakan prinsip 

P.O.A.C dengan kepanjangannya Planning, Organizing, Actuating dan 

Controlling. Prinsip manajemen tersebut banyak dipakai oleh perusahaan media 

dan dijelaskan pada tabel di bawah ini: 
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 Planning Rencana awal atau tujuan pembuatan 

media massa harus jelas serta  

merumuskan visi dan misi yang 

mencakup format media massa itu 

sendiri. Barulah perencanaan 

operasional dan perencanaan perkiraan 

neraca rugi laba.   

 Organizing Pembentukan susunan organisasi 

untuk menduduki peran masing-

masing harus mengerti tugas 

fungsinya. Pimpinan media massa 

harus mampu menggerakkan roda 

organisasi.  

 Actuating Seluruh tindakan yang diambil 

pimpinan media massa sangat strategis 

dan melibatkan semua bagian secara 

keseluruhan. 

Controlling Mengawasi jalannya roda sebuah 

media massa seorang manajer atau 

pimpinan harus mengerti terlebih 

dahulu semua permasalahan yang 

dihadapi oleh semua pimpinan bagian.   

 
 

Tabel 1.1 

 Apabila P.O.A.C sudah dilaksanakan dengan baik maka kelangsungan 

hidup, laba, perluasan, prestasi dan tanggung jawab sosial perusahaan media 

massa tercapai. 

 

E.2  Komunikasi Massa dan Fungsi Komunikasi Massa 

Definisi dan pengertian komunikasi sebagai ilmu interdisipliner memang 

sangat beragam dan sangat kaya. Mendefinisikan tentang komunikasi maka akan 

mendapatkan banyak definisi dari para pakar ilmu komunikasi. Begitu juga 

dengan pendapat dan pemikiran dari para ahli komunikasi tentang komunikasi 

massa juga sangat kaya dan sangat beragam. 
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Menurut Jalaluddin Rakhmat (2002:189) dan Kuswandi (2008:34) 

komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah 

khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonym melalui media cetak atau 

elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak. Komunikasi 

massa pada hakikatnya ialah suatu transformasi sosial yang luas, yang 

menyangkut persoalan-persoalan manusia di bidang pendidikan, penerangan, 

perubahan sikap dan nilai-nilai serta masalah penjualan kembali masalah 

hubungan antar manusia, adat istiadat, kebiasaan dan lain-lain yang menyangkut 

tingkah laku sosial.  

Komunikasi massa berawal dari Lasswell yang memperkenalkan pola 

komunikasi yang menjelaskan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses 

dimana “Who says what to whom in what channel and with what effect”, atau 

dapat diartikaan sebagai “siapa berkata apa kepada siapa dalam saluran apa dan 

apa efek yang menyertainya”. Kemudian jika dicermati komunikasi massa 

berawal dari komunikasi yang menggunakan saluran atau media komunikasi. 

Menurut Gerber, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling 

luas dimiliki orang dalam masyarakat individu (mass communication is the 

technologically and institutionally based production and distribution of the most 

broadly shared continues flow of massage in industrial societies). Sedangkan 

menurut severin & Tankard, Jr. komunikiasi massa adalah sebagian ketrampilan, 

sebagian seni dan sebagian ilmu (Winarni 2003:5).  
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 Untuk mengetahui dan memahami komunikasi massa maka perlu kita 

mengerti satu-persatu karakteristik dan ciri-ciri komunikasi massa karena 

komunikasi massa dipandang berbeda dengan komunikasi-komunikasi lainnya, 

perbedaan komunikasi massa dapat dilihat dan dicermati melaui karakteristik dan 

ciri-ciri komunikasi massa. Ciri-ciri dan karakteristik komunikasi massa antara 

lain adalah komunikator dalam komunikasi massa melembaga, komunikan dalam 

komunikasi massa bersifat heterogen, pesannya bersifat umum, komunikasinya 

berlangsung satu arah, komunikasi massa menimbulkan keserempakan, 

komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis, komunikasi massa dikontrol 

oleh gatekeeper (Nurudin 2009:19). 

Pendapat dari berbagai para pakar komunikasi yang mempunyai 

persamaan dan bertitik pada satu pandangan mengenai fungsi komunikasi massa. 

Fungsi komunikasi massa  tidak dapat terlepas pada fungsi media massa karena 

komunikasi massa menggunakan media massa sebagai unsur penting dalam 

proses komunikasi. Fungsi komunikasi massa diantaranya fungsi informasi, fungsi 

hiburan, fungsi persuasi, fungsi transmisi budaya, mendorong kohesi sosial, 

fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi pewarisan sosial (Ibid., p. 63).  

Akan tetapi, kadang fungsi media massa tidak semua dijalankan oleh 

media massa. Contoh media televisi yang spade massa sekarang ini telah 

mengalihkan fungsi-fungsi penting seperti fungsi pendidikan menjadi fungsi 

hiburan. Hal demikian memang tidak melanggar hukum tetapi dalam melakukan 

siaran stasiun televisi seharusnya bertanggung jawab terhadap khalayak dengan 

menyiarkan tayangan-tayangan yang mendidik dan mencerdaskan bangsa. Arti 
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penting regulasi guna membatasi gerak stasiun televisi atau yang dalam Undang-

Undang disebut Lembaga Penyiaran agar tidak melenceng dan mengakibatkan 

keburukan pada tatanan masyarakat Indonesia. 

 

E.3 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa  

Dari ciri-ciri dan karakteristik komunikasi massa maka komunikasi massa 

sangat membutuhkan media massa untuk menunjang berbagai proses 

komunikasinya. Dari seluruh uraian diatas dapat disimpulkan bahwa televisi 

merupakan media massa yang ideal dalam menunjang komunikasi massa sehingga 

jika membicarakan komunikasi massa maka tidak akan terlepas dari televisi itu 

sendiri. Media televisi yang merupakan media paling digemari, disukai dan paling 

dinikmati oleh hampir masyarakat Indonesia, sehingga menjadi media komunikasi 

massa paling penting dan berpengaruh dalam sejarah perkembangan komunikasi 

manusia. Media televisi memang sangat erat hubungannya dengan komunikasi 

massa karena memiliki kesamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh komunikasi massa.  

Televisi mempunyai kemampuan dalam menciptakan kesan (image) dan 

persepsi bahwa suatu muatan dalam layar kaca (visual maupun audio visual) 

menjadi lebih nyata dari realitasnya, mempu merefleksikan atau menggambarkan 

lingkungan sekitar, dan mampu membangun makna ritual (Liliweri 1992:94). 

Sebagai media massa, televisi dalam perkembangannya cukup komplek 

dan signifikan. Televisi menyajikan berbagai 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 
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dalam pengetahuan baru disebuah program tayangan tertentu didalam siaran 

televisi. Sebagai media massa, televisi memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu : 

1. Teknologinya yang telah menggunakan gambar dan suara, sehingga dapat 

memberikan kejelasan sebuah informasi yang terdapat di media televisi. 

Akhir-akhir ini pun muncul TV kabel, yang dengan mudah kita dapat 

menentukan tayangan apa saja yang ingin kita tonton begitu pun dengan 

perkembangannya dalam digital TV. Dibanding dengan radio dan majalah 

yang dalam teknologinya dianggap lebih menarik.  

2. Sistem prodiksi yang cukup rumit dalam memproduksi sebuah pesan untuk 

disampaikan pada khalayak yang majemuk, dibandingkan radio dan majalah.  

Dari kelebihan yang dimiliki oleh televisi maka tidak berlebihan jika 

televisi menjadi media massa yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia 

bahkan masyarakat dunia.  Sebagai media massa televisi merupakan salah satu 

media penting yang sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku masyarakat. 

Melalui fungsi dan manfaatnya televisi memberikan pengaruh terhadap cara 

berfikir manusia juga perilaku manusia secara individu dan kelompok dan bahkan 

dapat mengubah sistem sosial yang ada.  

Didalam ilmu komunikasi dikenal sejumlah saluran komuniaksi, yaitu 

bagaimana orang menyampaikan pesan atau berkomunikasi kepada orang lain. 

Berbagai upaya manusia untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan pada 

dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu: komunikasi tanpa media atau secara langsung 

(tatap muka) dan komunikasi menggunakan media. Perilaku penyampaian pesan 

atau informasi dengan menggunakan media ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu: 
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melalui media massa dan non media massa. Saluran komunikasi melalui media 

massa masih dibagi lagi menjadi dua yaitu: media massa periodik (surat kabat, 

majalah, televisi, radio dan lain-lain). Periodik berarti terbit secara teratur 

sedangkan non periodik dimaksud adalah media massa yang bersifat sementara 

tergantung event yang diselenggarakan. Media massa periodik terbagi atas dua 

jenis, yaitu: media massa elektronik dan media massa cetak. Media massa 

elektronik dapat dibagi lagi menjadi media massa penyiaran (televisi, radio) dan 

media massa non penyiaran (film, VCD, Internet). Untuk mengetahui lebih jelas 

dimana posisi media penyiaran khususnya televisi sebagai saluran komunikasi 

massa dapat dilihat pada bagan berikut ini : 

 

(Morissan 2008:13) 

Gambar Bagan 1.1 
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Sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa televisi merupakan 

media massa yang menyiarkan tayangan, informasi dalam bentuk visual dan audio 

secara bersamaan. Televisi juga disebut sebagai media penyiaran dimana televisi 

sebagai media atau alat untuk menyiarkan dan menyebarkan informasi kepada 

khalayak yang sangat banyak jumlahnya. Lalu bagaimana cara mengetahui media 

penyiaran televisi dapat dikatakan sebagai media massa, untuk itu perlu 

meruntutkan saluran atau media komunikasi yang termasuk didalamnya adalah 

televisi dalam hal ini mengetahui klasifikasi saluran media komunikasi dari awal 

agar semakin jelas kedudukan media televisi sebagai media massa seperti bagan 

diatas.  

E.4 Sistem Penyiaran Indonesia  

Penyiaran di Indonesia tidak dapat terlepas dari sistem-sistem yang lain, 

yang ada pada kehidupan bangsa Indonesia. Contoh adalah sistem politik orde 

baru yang cenderung mengarah ke otoritarian maka akan sangat berpengaruh pada 

sistem penyiaran di Indonesia pada waktu itu TVRI sebagai alat untuk 

memantapkan kekuasaan. Disebabkan pentingnya media massa khususnya televisi 

sebagi media massa yang berpengaruh dan mempengaruhi masyarakat. Pada orde 

lama pers khususnya televisi digunakan sebagai alat untuk mengukuhkan 

kebijakan pemerintah kepada masyarakat akan tetapi sangat  minim akan kritik 

dari masyarakat melalui media ini. Sistem pemerintahan akan sangat berpengaruh 

pada regulasi yang menata dan mengarahkan alur kerja dari sistem penyiaran itu 

sendiri sehingga pemerintahan dengan kekuasaannya dapat dengan seenaknya 

mengontrol media penyiaran guna kepentingan malanggengkan kekuasaan. 
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Kekuasaan pemerintahan yang otoritarian akan membentuk regulasi yang “kaku” 

dan mengekang kebebasan masyarakat dalam menyalurkan pendapat menurut 

yang dikehendaki masyarakat.  

Di era reformasi ini sistem pemerintahan berubah menjadi  demokratis dan 

cenderung memberikan kebebasan mutlak kepada masyarakat Indonesia, baik 

dalam menyalurkan aspirasinya lewat media massa mapun kepemilikan media dan 

perizinan media massa. Cenderung demikian karena dilatar belakangi oleh 

semangat reformasi yang memiliki tujuan untuk demokrasi disegala bidang. Era 

reformasi sistem penyiaran lebih bebas dan lembaga penyiaran pun lebih leluasa 

dalam menentukan kegiatan dan pola penyiaran hingga kepemilikan media massa 

itu sendiri.  

Untuk membahas mengenai sistem penyiaran tidak dapat terlepas dari 

beberapa sub sistem penyiaran yang ada termasuk didalamnya adalah Lembaga 

Penyiaran atau yang biasa disebut stasiun penyiaran. Didalam sebuah sub sistem 

yang disebut Lembaga Penyiaran terdapat unsur-unsur atau juga elemen penting 

dalam menjalankan sistem penyiaran yang ada yaitu: kepemilikan, perizinan, 

fungsi, kegiatan penyiaran, juga meliputi audien. Unsur-unsur tersebut kemudian 

saling terkait dan membentuk suatu bagian dalam sistem penyiaran jadi jika lebih 

diperjelas kembali bahwa sistem penyiaran terkait dengan perizinan, kepemilikan, 

kegiatan penyiaran, hingga audien sebagai komunikan dalam proses komunikasi 

massa ini.  

Didalam regulasi atau Undang-Undang terdapat tata cara yang mengatur 

bagaimana keseluruhan proses penyiaran yang ada di Indonesia. Undang-Undang 
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yang mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia adalah Undang-

Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Undang-Undang ini menggantikan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 yang sebelumnya digunakan pada masa 

pemerintahan orde baru. Undang-Undang Penyiaran Nomor  32 Tahun 2002 telah 

mendorong terjadinya sistem penyiaran yang lebih demokratis dibandingkan 

regulasi sebelumnya, walaupun pada proses perjalanannya masih banyak menuai 

kontroversi dikalangan insan penyiaran Indonesia.  

Kajian perihal sistem penyiaran Indonesia maka terdapat istilah-istilah 

penting yang berhubungan dengan organisasi penyiaran yang terdapat pada sistem 

penyiaran Indonesia. Dimana istilah-istilah ini merupakan kunci dan hal-hal yang 

perlu juga penting untuk diperhatikan. Pada Undang-Undang Pernyiaran Nomor 

32 Tahun 2002 menggunakan istilah “Lembaga Penyiaran” seperti Lembaga 

Penyiran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan 

sebagainya. Yang dimaksud dengan lembaga penyiaran adalah, menurut 

Ketentuan Umum Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pasal 1, 

butir ke 9, Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga 

Penyiaran Publik yaitu TVRI dan RRI sbagai radio milik pemerintah, Lembaga 

Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran komunitas, maupun Lembaga Penyiaran 

Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya 

berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada di Undang-Undang yang berlaku. 

Kesimpulannya bahwa Lembaga Penyiaran sama dengan Penyelenggara 

Penyiaran. sedangkan istilah “jasa penyiaran” yang dalam Undang-Undang 

Penyiaran Nomor  32 Tahun 2002 terbagi atas jasa penyiaran radio dan jasa 
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penyiaran televisi sebagaimana ketentuan Pasal 13: “Jasa penyiaran terdiri atas: a) 

jasa penyiaran radio dan; b) jasa penyiaran televisi. Istilah lain adalah “stasiun 

penyiaran.” Istilah ini hanya muncul pada Undang-Undang 32 Nomor 2002 Pasal 

31 yang menjelaskan bahwa “lembaga penyiaran yang menjalankan jasa 

penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri dari atas stasiun penyiaran 

jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal (Ibid., p. 77).  

Memang mengenai sistem penyiaran di Indonesia terdapat istilah penting 

dan kadang terdapat pengertian yang saling tumpang tindih sehingga 

membingungkan bagi orang awam yang belum mengerti sepenuhnya tentang 

sistem penyiaran Indonesia. Ada empat istilah yang disebutkan dalam Undang-

Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang harus dipahami yaitu: 

Penyelenggara penyiaran, stasiun penyiaran, Lembaga Penyiaran, dan jasa 

penyiaran. Tetapi didalam Undang-Undang ini tidak disebutkan kapan dan 

bagaimana kita menggunakan istilah tersebut. Telah disebutkan dari berbagai 

literatur dan pelaku penyiaran sepakat bahwa keempat istilah tersebut mengacu 

pada pemahaman yang sama. Oleh karena itu memahami keempat istilah tersebut 

sebagai kesatuan yang saling terkait dan bahkan merupakan satu kesamaan. 

Di Amerika Serikat, keempat istilah tersebut dirangkum menjadi satu 

istilah yang sering disebut sebagi broadcast station atau stasiun penyiaran. Head 

Sterling (1982) dalam bukunya Broadcasting In America; Survey Of Television, 

Radio, and New Technologies, Fourt Edition:327 mendefinisikan stasiun 

penyiaran sebagai: “an entity (individual, partnership, corporation, or non-

federal governmental authority) that is licensed by the federal government to 
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organize and schedule program for a specific community in accordance with an 

approved plan and to transmit them over designated radio facilities in accordance 

with specified standars”. Artinya: “suatu kesatuan (secara sendiri, bersama, 

korporasi, atau lembaga yang bukan lembaga pemerintahan pusat) yang diberi izin 

oleh pemerintahan pusat untuk mengorganisir dan menjadwal program bagi 

komunitas tertentu sesuai dengan rencana yang sudah disetujui dan 

menyiarkannya untuk penerima radio tertentu sesuai dengan standar yang sudah 

ditetapkan” (Ibid., p. 78).  

Didalam sistem penyiaran Indonesia ada beberapa jenis-jenis stasiun 

penyiaran. Khususnya televisi adalah stasiun penyiaran yang menyediakan 

informasi dalam bentuk tayangan dan program-program televisi. Dalam Undang-

Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 yang ada di Indonesia membagi stasiun 

penyiaran ke dalam empat jenis stasiun penyiaran, baik itu stasiun penyiaran 

televisi maupun radio. Keempat jenis stasiun penyiaran tersebut adalah: 

1. Stasiun penyiaran komunitas 

Merupakan bentuk stasiun penyiaran yang berbadan hukum dan didirikan 

oleh kelompok atau komunitas tertentu bersifat independen, dan tidak 

komersil dengan daya pancar yang rendah, luas jangkauan siarannya sangat 

terbatas serta hanya melayani kebutuhan siaran komunitasnya. Berazaskan 

pada komunitas dan jalinan hubungan yang kuat dan komunitas sendiri berarti 

sekumpulan orang yang bertempat tinggal tinggal atau berdomisili dan 

berinteraksi diwilayah tertentu. Stasiun komunitas merupakan stasiun yang 

didirikan tidak untuk mencari keuntungan dan tidak menjadi bagian perusahan 
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atau lembaga yang mencari keuntungan semata dan hanya melayani kebutuhan 

informasi kelompoknya. 

Didirikannya stasiun penyiaran komunitas melalui dana yang terkumpul 

dari kontribusi masing-masing anggota komunitas atau dapat di danai oleh 

sebagian anggota komunitas. Stasiun komunitas biasanya mengandalkan 

pemasukan dana dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumberlain yang sah 

dan tidak mengikat untuk kelangsungan hidupnya. Dapat dikatakan aliran 

dana yang didapatkan oleh stasiun komunitas tidak menuntut atau dituntut 

oleh kesepakatan juga keterikatan oleh pihak atau lembaga manapun yang 

mengikat mereka.  

Stasiun komunitas dengan persetujuan stasiun komunitas didirikan dengan 

persetujuan tertulis paling sedikit 51% dari jumlah penduduk dewasa atau 

paling sedikit 250 orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis 

aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat. Jangkauan untuk 

stasiun komunitas sendiri adalah dibatasi maksimal radius 2,5 km dari lokasi 

pemancar (Ibid., p. 97).  

2. Stasiun penyiaran berlangganan 

Televisi berlangganan dimulai dari tahun 1948 dari sebuah kota kecil di 

Mahony City, Pennsylvania, AS. Pemilik sebuah toko yang menjual pesawat 

televisi di kota itu mengalami kesulitan dalam menjual televisinya. Hal ini 

disebabkan pesawat televisi yang berada di Mahony City tidak dapat 

menerima sinyal televisi yang dipancarkan dari kota tetangganya Philadelphia 

karena terhambat oleh perbukitan yang berada di kota itu. Pemilik toko 
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tersebut kemudian mendapatkan ide untuk membangun antena penerima 

sinyal televisi dipuncak bukit agar dapat menerima sinyal secara baik. 

Kemudian pemilik toko tersebut menyalurkan sinyal tersebut melalui kabel 

mulai dari puncak bukit sampai ketokonya kemudian diperkuat dengan alat 

penguat sinyal yang disebut amplifier. Setelah mendapatkan sinyal yang baik 

pemilik toko tersebut menjualnya kepada tetangganya dan mengenakan biaya 

dan sang pemilik toko tersebut menjadi pengelola jaringan tersebut. (Ibid., p.  

91)  

Perkembangan stasiun penyiaran lebih berkembang pesat di dunia barat 

hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang lebih dulu diterima dunia barat 

dibandingkan dengan bagian dan wilayah lain di dunia. Di Indonesia 

ketentuan untuk stasiun penyiaran berlangganan diatur dalam Undang-Undang 

penyiaran Nomor  32 Tahun 2002 dan juga diatur dalam peraturan 

pelaksanaannya, yaitu dengan di jelaskan melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 52 Tahun 2005 (PP52/2005) tentang Penyelenggaraan Penyiaran 

Lembaga Penyiaran Berlangganan.  

Hanya sebatas penerima siaran yang dikumpulkan di Indonesia dan 

dipancarkan ke penerima langsung oleh sistem penerima stasiun berlangganan 

dan hanya ditransmisikan kepada pelanggan. Stasiun penyiaran berlangganan 

di Indonesia ini terdiri atas:  

a. Stasiun berlangganan melalui kabel. 

b. Stasiun berlangganan melalui satelit.  

c. Stasiun berlangganan melalui terestrial.  
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Karena kurangnya program yang berkualitas di Indonesia telah mendorong 

masyarakat Indonesia untuk lebih condong pada TV kabel, dan satelit. Hal 

tersebut telah mendorong perkembangan stasiun penyiaran berlangganan di 

indonesia. Masyarakat Indonesia yang mulai melek media dan kritis terhadap 

perkembangan tayangan acara televisi merupakan salah satu faktor dominan 

dalam pesatnya bisnis stasiun penyiaran berlangganan di Indonesia. Hal ini 

disebabkan mutu tayangan yang ada di televisi lokal Indonesia sangat rendah 

dinilai oleh penikmatnya yaitu masyarakat Indonesia sendiri. 

3. Stasiun penyiaran publik 

Merupakan stasiun penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan 

oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi 

memberikan informasi layanan untuk kepentingan masyarakat banyak. Di 

Indonesia stasiun penyiaran publik lebih sering dikaitkan dengan TVRI dan 

RRI hal ini dikarenakan menurut Undang-Undang Penyiaran stasiun publik 

terdiri dari TVRI dan RRI yang stasiun pusatnya berada di Jakarta. Dan ada 

jaringan yang di daerah. 

Berbagai hambatan dalam mengelola stasiun publik adalah pada masalah 

dana operasional. Awalnya stasiun publik merupakan stasiun yang sama sekali 

tidak menerima iklan sebagai sumber pendanaan seperti stasiun televisi swasta 

dikarenakan televisi publik merupakan stasiun televisi non profit atau non 

komersial.  

 Undang-Undang Penyiaran memberikan tugas kepada TVRI untuk 

memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta 
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kontrol dan perekat sosial juga melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan 

seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran yang 

menjangkau seluruh daerah dipelosok nusantara sebagai mana misi dan misi 

yang ada di TVRI.  

4. Stasiun penyiaran swasta 

Didalam ketentuan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, 

pasal 16 menyebutkan bahwa stasiun penyiaran swasta adalah lembaga 

penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang 

bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. 

Terdapat kata komersial sebagai poin penting sebagai arti stasiun penyiaran 

swasta itu sendiri. Komersial disini berarti bahwa stasiun penyiaran televisi 

didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya 

melalui penayangan iklan yang sering kita lihat pada tayangan-tayangan 

televisi selain itu juga melalui usaha lain yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan penyiaran di televisi itu sendiri.  

Permodalan pada stasiun penyiaran swasta, modal stasiun penyiaran boleh 

berasal dari pemilikan warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum yang 

ada di Negara Indonesia. Warga Negara asing tidak diperbolehkan mendirikan 

stasiun televisi dengan modal yang dimiliki sendiri. Dikarenakan agar pihak 

asing tidak mudah untuk menanamkan kepentingan dari luar dalam artian 

menyebarluaskan informasi yang mengandung kepentingan dari luar, 

mengingat stasiun penyiaran merupakan hal yang penting menyangkut 

khalayak dan jika jatuh pada kepemilikan asing merupakan kerugian dan 
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membahayakan bagi bangsa Indonesia sendiri. Tetapi hal itu tidak menutup 

kemungkinan untuk adanya modal asing dalam pendirian stasiun penyiaran. 

Dalam stasiun penyiaran diperbolehkan untuk pengembangan dan 

penambahan dalam rangka pemenuhan modal asing yang jumlahnya tidak 

lebih dari 20% dari keseluruhan modal stasiun penyiaran, hal ini dapat kita 

lihat melalui penjelasan pasal 17 Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 

2002.  

Bisnis penyiaran merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan dan 

mendatangkan keuntungan yang berlimpah dikalangan pengusaha Indonesia 

bahkan dunia. Sehingga banyak pengusaha yang kemudian beramai-ramai 

mendirikan stasiun penyiaran di Indonesia. Akan tetapi frekuensi yang ada di 

Indonesia sangat terbatas maka  semua pengusaha stasiun penyiaran haruslah 

memiliki izin sehingga tidak terjadi kekacauan selain itu segala sumber daya 

alam yang ada di Indonesia dikelola oleh Negara guna kepentingan rakyat. 

Frekuensi yang ada merupakan sumber daya alam yang dikelola Negara untuk 

kepentingan rakyat oleh karena itu diperlukan perizinan guna mengelola 

sumber daya alam tersebut untuk kepentingan rakyat. 

Terdapat pembatasan terhadap kepemilikan stasiun penyiaran agar tidak 

terjadi monopoli dalam usaha penyiaran juga tidak terjadi monopoli terhadap 

penyebaran informasi yang dapat berpengaruh dalam penguasaan informasi 

yang kadang disalah gunakan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi bahkan 

golongan yang sering merugikan masyarakat banyak. 
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Jika ditinjau menurut jangkauan siarannya maka stasiun penyiaran dapat 

dibagi kedalam tiga jenis yaitu : 

1. Stasiun penyiaran lokal  

Stasiun penyiaran lokal termasuk didalamnya adalah radio lokal dan 

televisi lokal. Stasiun penyiaran lokal merupakan stasiun penyiaran dengan 

wilayah siaran terkecil yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten. 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan, bahwa 

stasiun penyiaran lokal dapat didirikan pada lokasi tertentu dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan terbatas pada lokasi 

tersebut (Pasal 31 (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran). Ini dapat diartikan bahwa syarat atau kriteria suatu stasiun 

dikategorikan sebagai penyiaran lokal adalah: lokasi sudah ditentukan dan 

jangkauan terbatas. Perusahaan lokal tentu saja tidak perlu memasang iklan 

pada media massa yang memilki daya jangkau siaran yang meliputi sebagian 

besar wilayah Negara karena tidak efektif dan membuang-buang biaya. 

Perusahaan lokal dapat beriklan distasiun penyiaran seperti radio atau televisi 

lokal (Ibid., p. 105). 

2. Stasiun penyiaran jaringan  

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, TRANS 7, dan Global TV), agar melepaskan frekuensi terhadap 

daerah-daerah siaran mereka dan menyerahkan pada orang/lembaga/organisasi 
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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. Sistem ini diberlakukan di Indonesia pada 28 Desember 2009. 

TV nasional dapat bertindak sebagai induk stasiun jaringan dan TV lokal 

bertindak sebagai anggota stasiun jaringan, stasiun induk bertindak sebagai 

koordinator yang siarannya direlai oleh anggota (pasal 34 ayat 1 dan 2 PP 

Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta). Dalam TV berjaringan spirit 

dasar dari siaran berjaringan adalah terpenuhinya aspek diversity of 

ownership, diversity of content, dan kearifan lokal (Wikipedia “sistem televisi 

berjaringan”, 2010). 

Sistem penyiaran berjaringan coba diterapkan melalui kandungan dari 

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Sistem ini kurang lebih 

sama dengan sistem penyiaran yang ada di Amerika dimana Negara tersebut 

sangat mengagung-agungkan demokrasi dan kebebasan. sistem stasiun 

berjaringan ini memiliki manfaat untuk menciptakan sistem penyiaran yang 

berkeadilan dan berpihak pada publik. Karena selama ini dominasi isi siaran 

televisi dipegang oleh para televisi yang berlokasi di Jakarta. Bahkan isi 

siarannya sudah sampai pada level pemusatan dan lebih mengedepankan 

informasi dan tingkah laku masyarakat yang ada di Jakarta.   

3. Stasiun penyiaran nasional 

Merupakan stasiun penyiaran berbentuk radio maupun televisi yang 

menyiarkan program dan tayangannya ke sebagian besar wilayah Negara 
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Indonesia dari hanya satu stasiun penyiaran saja. Pada tahun 2007 Indonesia 

setidaknya ada 10 stasiun televisi nasional yang berlokasi di Jakarta yang 

melakukan siaran nasional. Dengan menyebarkan program siarannya melalui 

berbagai stasiun pemancar yang ada di berbagai wilayah di daerah (stasiun 

relai). 

Dan memiliki keuntungan dari siarannya yang mencakup wilayah yang 

luas hampir menyeluruh di kawasan Indonesia. Karena jangkauan yang luas 

tersebut maka pemasang iklan memanfaatkan stasiun televisi nasional untuk 

menyebarluaskan produknya agar dikenal masyarakat yang melihat televisi 

nasional secara bersamaan di seluruh Indonesia. Dengan ini hampir dipastikan 

penghasilan terbesar televisi nasional berasal dari iklan yang disiarkan disela-

sela program acara yang disiarkan oleh stasiun nasional dan diterima penikmat 

televisi. 

Indonesia selama bertahun-tahun telah menerapkan sentralisasi dalam 

sistem penyiarannya. Dengan banyaknya stasiun penyiaran khususnya televisi 

yang berlokasi di ibu kota Jakarta mendapatkan hak yang lebih baik dengan 

menyiarkan program acara secara nasional. Sistem penyiaran terpusat ini 

dinilai banyak kalangan penyiaran yang kritis sebagai sistem penyiaran yang 

tidak adil, hal ini dikarenakan karena bertentangan dengan sistem demokrasi 

yang telah diterapkan di Indonesia, dimana hak mayarakat daerah kurang 

diperhatikan. Seharusnya masyarakat yang berada di luar ibu kota dan kota-

kota besar memiliki peluang yang sama dalam mengelola penyiaran dan 
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program acaranya sendiri. Sedangkan budaya lokal tempat masyarakat itu 

berasal lebih ditonjolkan. 

 

E.5 Format Siaran Media Televisi 

Untuk menunjang kualitas siaran dalam dunia penyiaran format siaran 

televisi di bagi menjadi dua yaitu: 

1. Siaran analog 

Televisi analog mengkodekan informasi gambar dengan memvariasikan 

voltase atau frekuensi dari sinyal. Seluruh sistem sebelum televisi digital 

dapat di masukkan ke analog. Sistem yang dipergunakan dalam televisi 

analog NTSC (national television sistem committee), PAL dan SECAM. Pada 

sistem analog, semakin jauh dari stasiun pemancar televisi, sinyal akan 

melemah dan penerimaan gambar akan menjadi buruk dan terbayang. Sistem 

tranmisi pemancarnya dengan cara memodulasikannya langsung pada 

frekuensi carrier. Seperti di uraikan latar belakang diatas maka siaran televisi 

analog menggunakan satu frekuensi kanal saluran hanya untuk satu program 

siaran atau satu stasiun televisi saja. 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang berkaitan dengan 

aktifitas persiapan tentang migrasi sistem penyiaran analog ke sistem 

penyiaran digital atau migrasi dari televisi analog ke televisi digital. Sehingga 

sebagaimana lebihnya mengenai migrasi sistem penyiaran analog ke sistem 

penyiaran digital akan di bahas pada bab-bab selanjutnya pada penelitian ini. 

Penelitian ini akan membahas lebih mendalam mengenai televisi daerah Jawa 
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Timur yaitu MNC Group berkaitan dengan proses untuk menuju siaran 

digital.  

2. Siaran digital 

Sebagai media komunikasi baru siaran digital sekarang sedang 

berkembang. Menurut Severin dan Tankard (2005:5) menyatakan bahwa “kita 

hidup di tengah derasnya perkembangan sistem komunikasi. Internet 

berkembang dengan cepat dan menjadi bagian terpenting dalam bidang 

ekonomi. Di pihak lain perkembangan teknologi baru, termasuk televisi 

digital, menawarakan perubahan besar di bidang lain. Istilah media konvergen 

digunakan dalam arti bergabungnya layanan yang dahulu terpisah, termasuk 

internet, televisi kabel, dan telepon. Salah satu faktor penyebab terjadinya 

media konvergen adalah masalah teknis-lebih banyak isi media dimasukkan 

dalam format digital dalam bentuk bit. 

Jenis televisi dengan sistem yang mengirimkan sinyal televisi dalam 

bentuk bit dan menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk 

menyiarkan sinyal video, audio dan data ke pesawat televisi. Penyiaran digital 

lebih pada sinyal yang di kirimkan adalah sinyal digital atau yang lebih tepat 

adalah siaran digital (digital broadcasting). Televisi resolusi tinggi dan 

ketajaman tinggi atau high definition television (HDTV)  yaitu standar televisi 

digital internasional yang disiarkan dalam format 16 banding 9 sedangkan 

televisi analog 4 banding 3 dan surround sound 5 banding 1 Dolby Digital. 

Televisi dgital memiliki resolusi yang jauh lebih tinggi dari standar lama. 

Penonton dapat melihat kontur yang sangat jelas dengan warna-warna 
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matang, dan depth of field yang lebih luas. Memiliki jumlah pixel hingga 5 

kali dari televisi analog. 

Aplikasi teknologi digital pada sistem penyiaran televisi yang di 

kembangkan pertengahan tahun 90an dan di uji coba pada tahun 2000. 

Pengoperasian sistem digital di lakukan secara bersama dengan televisi 

analog sebagai masa transisi. Untuk mendapatkan hasil penerapan televisi 

secara ekonomis yang sesuai dengan kebutuhan Negara. Teknisnya, pita 

spektrum frekuensi radio yang digunakan televisi analog dapat dipergunakan 

untuk sistem penyiaran digital. Kombinasi dari pengubahan ke dalam format 

digital dan pemampatan (kompresi) memungkinkan 6 saluran televisi bisa 

dipancarkan sekaligus di angkasa yang dulunya hanya untuk 1 saluran. 

Perbandingan pita frekuensi yang digunakan televisi analog dengan televisi 

digital 1 banding 6.Artinya bila pada teknologi televisi analog memerlukan 

pita sebesar 8 Mhz untuk satu kanal tranmisi, sedangkan pada teknologi 

digital dengan lebar frekuensi yang sama dengan teknik multiplex, dapat 

memancarkan sebanyak 6 hingga 8 kanal tranmisi dengan program atau 

stasiun televisi yang berbeda. 

Teknologi digital ditunjang teknologi penerima yang mampu beradaptasi 

dengan lingkungan yang berubah dan tidak terpengaruh oleh cuaca. Selain itu 

televisi digital juga ditunjang oleh produksi peralatan audio visual yang 

menggunakan format digital dan pemancar yang membentuk jaringan 

berfrekuensi sama sehingga daerah cakupan dapat diperluas. Teknologi 

digital sangat efisien dalam pemanfaatan spektrum, satu penyelenggara 
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televisi digital memanfaatkan spektrum dalam jumlah yang sangat besar. 

Tidak hanya satu kanal pembawa akan tetapi lebih. Penyelenggara berfungsi 

sebagai operator penyelenggara jaringan, yang mentransmisikan secara 

terrestrial program dari stasiun televisi lain menjadi satu paket layanan seperti 

penyelenggara televisi kabel. 

Di seluruh dunia ada tiga standar televisi digital yaitu; Digital Television 

(DTV) di USA, Digital Video Broadcasting Terestrial (DVB-T) di Eropa dan 

Integrated Service Digital Broadcasting Terestrial (ISDB-T) di Jepang. 

Semua standar televisi digital  berbasiskan OFDM dengan error correcting 

code reed Solomon atau convolutional coding dan audio codingnya adalah 

MPEG-2 Audio ACCISDB-T dan DTV sedangkan MPEG-1 layer 2 untuk 

DVB-T. Televisi digital juga melibatkan kompresi sinyal televisi dengan 

teknik yang disebut MPEG-2. 

Kebijakan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi, para penyelenggara 

televisi digital berfungsi sebagai operator penyelenggara jaringan televisi 

digital. Program atau content disediakan oleh operator khusus 

menyelenggarakan program/content televisi digital (operator lain). Aspek 

regulasi, terdapat izin penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa 

program/content sehingga dapat menampung perusahaan baru yang digital 

mengalami perubahan dari pemanfaatan kanal maupun teknologi jasa 

pelayanannya. Pemanfaatan kanal frekuensi akan terjadi efisiensi penggunaan 

kanal. Satu kanal frekuensi yang saat ini hanya bisa di isi oleh satu program 
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atau stasiun televisi saja tetapi nanti akan bisa di isi antara empat hingga 

enam program atau stasiun televisi sekaligus. 

Desain dan implementasi sistem siaran digital ditujukan pada peningkatan 

kualitas gambar. Televisi digital memungkinkan pengiriman gambar dengan 

akurasi dan resolusi tinggi. Televisi digital mampu menghasilkan penerimaan 

gambar yang jernih, stabil dan tanpa efek bayangan atau gambar ganda, 

walaupun pesawat penerima dalam keadaan bergerak dengan kecepatan 

tinggi. Sistem digital tidak mengenal gambar tidak jelas, gambar ganda dan 

kualitas gambar buruk lainnya, pada teknik digital hanya di kenal YES or 

NO. Gambar bagus atau tidak ada sama sekali. 

Adapun manfaat dari sistem penyiaran digital 

a. Televisi digital digunakan untuk siaran interaktif, masyarakat dapat 

membandingkan kualitas siaran digital dengan siaran analog serta dapat 

berinteraksi dengan siaran televisi digital. 

b. Teknologi siaran digital menawarkan integrasi dengan layanan interaktif 

di mana televisi digital memiliki layanan komunikasi dua arah layaknya 

internet. 

c. Siaran televisi digital terestrial dapat diterima oleh sistem penerimaan 

televisi tidak bergerak maupun sistem penerimaan televisi bergerak. 

Kebutuhan daya pemansar televisi digital yang lebih kecil menyebabkan 

siaran dapat diterima dengan baik meski alat penerima siaran bergerak 

dalam kecepatan tinggi seperti di dalam mobil dan kereta. 
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d. Televisi digital memungkinkan penyiaran saluran dan layanan yang lebih 

banyak dari pada televisi analog. Penyelenggara siaran dapat menyiarkan 

program mereka secara digital dan member kesempatan terhadap peluang 

bisnis pertelevisian dengan konten yang lebih kreatif, menarik, dan 

bervariasi.  

Orang pada umumnya menganggap bahwa penyiaran digital atau televisi 

digital sama dengan televisi berlangganan, akan tetapi anggapan itu sebenarnya 

tidak tepat karena terdapat perbedaan. Dan di jelaskan sebagai berikut 

1. Televisi satelit 

Televisi berlangganan yang penerimaan  siaran yang langsung dari 

pemancar satelit ke penerima televisi, contoh televisi ESPN, Starsport 

2. Televisi kabel  

Televisi berlangganan berbatas dari provider luar negeri dikumpulkan di 

decoder Indonesia dan diseleksi, kemudian dipancarkan ke rumah-rumah 

melalui penerima parabola dan alat televisi, contoh Indovision, OK TV. 

3. Televisi terestrial 

Televisi yang menggunakan penyiaran digital pengganti penyiaran analog, 

contoh di televisi publik maupun swasta yang ada di Indonesia. 

 Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa selambat-lambatnya 

implementasi penyiaran digital di mulai tahun 2012 dan di tahun-tahun berikutnya 

dilaksanakan di kota-kota besar telah bersiaran digital, selanjutnya dilakukan 

analog switch off (mematikan siaran analog). Sebenarnya pada tahun 2009, ada 

beberapa televisi yang sudah mengikuti tender TAHAP I menuju penyelenggaraan 
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izin penyiaran digital diantaranya  TRANS TV, TRANS 7, Indosiar, SCTV, 

ANTV, Metro TV, TVone  juga  termasuk televisi publik TVRI. Sedangkan MNC 

Group tidak ikut dalam proses tender TAHAP I untuk menuju 

izinpenyelenggaraan televisi digital tersebut. Dilihat dari izin tersebut proses 

penyiran digital sudah dimulai akan tetapi belum terlaksana sampai sekarang.  

 

F. Definisi Konsep 

 Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif jadi memerlukan sebuah definisi 

konsep untuk menerangkan gambaran sebuah penelitian. Kandungan Undang-

Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mengimplementasikan sistem 

penyiaran berjaringan dan pada tanggal 28 Desember 2009 sistem berjaringan 

diberlakukan. Mekanismenya televisi nasional sebagai induk stasiun jaringan 

sedangkan televisi lokal sebagai anggota stasiun jaringan. Stasiun induk bertindak 

sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggotanya. 

Berbagai aktifitas persiapan untuk melakukan sistem televisi berjaringan 

ini dipakai oleh SUN TV yang sekarang  Sindo TV membeli M&h TV sebagai 

anggota jaringan. Hak milik MH TV untuk mempersiapkan proses menuju system 

televisi berjaringan, Persiapan  JTV Surabaya mendirikan JTV Malang yang 

berbadan hukum sendiri di daerah untuk mengangkat program dan sumber daya 

manusia lokal yang ada di anggota jaringan sebagai bentuk persiapan sistem 

berjaringan. Sistem penyiaran berjaringan ini bermanfaat menciptakan sistem 

penyiaran yang adil dan berpihak ke publik. 
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Judul penelitian “Aktifitas persiapan MNC Group Jawa Timur menuju 

sistem penyiaran televisi digital” berparadigma yaitu: 

1. Aktifitas persiapan 

Kegiatan sebelum melakukan atau dilaksanakannya sebuah Undang-

Undang/peraturan yang telah disepakati bersama untuk diterapkan. Namun 

peraturan kadang kala tidak sejalan dengan Undang-undang. 

2. Sistem penyiaran televisi digital 

 Sistem ini sudah banyak dijelaskan di siaran digital, sistem ini adalah 

pengganti sistem lama analog untuk diganti dengan sistem baru digital. Sistem 

penyiaran televisi digital merupakan kovergensi media yang menggunakan teknik 

multipleksing yaitu 1 frekuensi siaran bisa digunakan 6 hingga 8 kanal tranmisi 

siaran televisi. Di Indonesia sendiri melalui Peraturan MENKOMINFO Nomor 22 

dan 23 Tahun 2011 yang mengatur  persiapan proses migrasi dari sistem 

penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran televisi digital. 

 

F.1 Konsep Aktifitas  

 Sebuah tanda kesehatan dengan adanya kemampuan seseorang dalam 

melakukan aktifitas. Kemampuan itu tidak terlepas dari kekuatan sistem saraf dan 

muskuloskeletal. Aktifitas merupakan suatu energi begitu juga system tubuh yang 

berperan dalam kebutuhan aktifitas. 

F.2 Konsep Manajemen 

 Merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih, bekerjasama untuk 

mencapai suatu tujuan. Terdapat proses kegiatan seperti proses perencanaan, 
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pengorganisasian kepemimpinan serta pengawasan untuk mencapai tujuan, itulah 

yang terjadu di dalam manajemen. 

  Sedangkan tentang aspek-aspek dari penelitian ini untuk mendukung 

analisis data sebagai berikut: 

1. Kajian komunikasi yang dipakai merupakan komunikasi massa dan 

komunikasi manjemen. 

2. Aktifitas yang ada di MNC Group merupakan aktifitas komunikasi karena 

di MNC Group sendiri terjadi aktifitas di dalam manajemen, teknis, 

penyajian berita dan hiburan. 

3. Alasan utama untuk saat ini menerapkan digitalisasi adalah keterbatasan 

kanal frekuensi siaran. 

4. Ide penulisan skripsi ini adalah sesuatu hal baru untuk di kaji, dibahas dan 

di tulis dalam bentuk skripsi. Buku yang membahas tentang sistem 

penyiaran digital masih belum ada yang membahas secara detail dan buku 

tentang sistem penyiaran digitalpun hampir tidak ada. 

 

  

 

 

 

 

 


