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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pada hakikatnya, setiap orang yang saling berkomunikasi dan saling 

bekerja sama di dalam suatu wadah organisasi formal, perlu diarahkan untuk 

mencapai tujuan atau target yang diinginkan. Wadah formal untuk 

menghimpun proses komunikasi dan kerjasama kelompok atau himpunan 

orang-orang yang bergerak dibidang bisnis baik barang atau jasa, disebut badan 

usaha Niaga, termasuk didalamnya: Perseroan Terbatas (PT), Commaditaire 

Vernonshaft (CV), Firma, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Daerah, dan lain sebagainya.  

Untuk membentuk suatu badan usaha yang kokoh dan solid, mutlak 

diperlukan adanya komunikasi yang bagus. Dalam melaksanakan pekerjaan, 

karyawan tidak lepas dari komunikasi dengan sesama rekan kerja, dengan 

atasan dan dengan bawahan. Komunikasi yang baik dapat menjadi sarana yang 

tepat dalam meningkatkan kinerja karyawan. Melalui komunikasi, karyawan 

dapat meminta petunjuk kepada atasan mengenai pelaksanaan kerja. Melalui 

komunikasi juga karyawan dapat saling bekerja sama satu sama lain 

Salah satu perusahan yang signifikan membutuhkan komunikasi dan saling 

bekerja sama adalah televisi. Televisi dalam perkembangannya membutuhkan 

komunikasi dan kerja sama yang solid. Sebuah televisi juga semakin 

dibutuhkan keberadaannya di masyarakat luas, baik itu televisi nasional 

maupun televisi lokal.  

Faktor kepemimpinan dari atasan dapat memberikan pengayoman dan 

bimbingan kepada karyawan dalam menghadapi tugas dan lingkungan kerja 
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yang baru. Pemimpin yang baik akan mampu menularkan optimisme dan 

pengetahuan yang dimilikinya agar karyawan yang menjadi bawahannya dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik.  

Menurut Robbins (1996) kepemimpinan merupakan kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya suatu tujuan. Kartini 

(1994) menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, 

membimbing, membangun, atau memberi motivasi kerja, dan membuat 

jaringan komunikasi dan membawa pengikutnya kepada sasaran yang ingin 

dituju dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Sehingga setiap pimpinan 

akan memperlihatkan gaya kepemimpinannya lewat ucapan, sikap tingkah 

lakunya yang dirasa oleh dirinya sendiri maupun orang lain. 

Pada awal berdirinya, Citra TV sebagai stasiun televisi lokal atau daerah 

bermaksud untuk memberi hiburan yang berbeda kepada masyarakat di 

Lamongan dan sekitarnya. Produksi atau siaran yang disuguhkan kebanyakan 

adalah meniru dari program-program televisi nasional. Sehinga acara yang 

mengangkat tentang budaya lokal masih sangat kurang.  

Berbagai macam cara digunakan ntuk menarik simpati masyarakat, salah 

satunya adalah memperbanyak acara in house yang seluruh akomodasi dan 

biaya produksinya ditanggung oleh perusahaan. Hingga pada akhirnya dengan 

beban biaya produksi dan operasional yang semakin lama semakin 

membengkak, Citra TV mulai memikirkan cara untuk dapat bisa bertahan. 

Dengan kondisi keuangan yang selau minus, manejemen Citra TV 

kemudian berbenah dan memutar otak untuk mencari cara agar keuangan bisa 
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lebih baik. Hingga pada akhinya, Jawa Pos Multimedia Corporation atau yang 

saat itu dikenal dengan sebutan JTV mengakuisi Citra TV.  

Dengan statusnya sebagai Grup dari Jawa Pos Multimedia Corporation, 

Citra TV Lamongan berusaha untuk selalu meningkatkan mutu siarannya agar 

masyarakat setia dan terus menyaksikan stasiun televisi tersebut. Salah satunya 

dengan cara mencari iklan sebanyak-banyaknya serta membuat program yang 

lebih bisa diterima masyarakat di Kota Lamongan. Manajemen harus sekreatif 

mungkin mengambil alternatif lain, apakah memanfaatkan media lain atau  

melakukan reportase untuk kepentingan publik di media televisi tersebut untuk 

mendapatkan simpatik publik, mengadakan program off air, melakukan kerja 

sama dengan merk lain (co-branding), dan yang terakhir adalah menyiapkan 

program yang menarik. Melalui acara yang dibuat sekreatif mungkin serta tidak 

monoton dari hari-kehari diharapkan dengan hal tersebut dapat meningkatkan 

perhatian jumlah penonton terhadap acara di Citra TV dapat membantu 

membangun citranya. 

Di sisi lain juga merupakan sebab perusahaan yang tidak lepas dari 

orientasi ekonomi. Untuk menarik para sponsor, televisi selalu berusaha 

menghadirkan acara-acara yang digemari masyarakat. 

Dengan beralihnya manajemen dari Citra TV, terlihat Citra TV mampu 

bangkit dari keterpurukannya. Pimpinan perusahaan yang didatangkan 

langsung oleh Jawa Pos Multimedia Corporation mampu membuat program 

dan membangkitkan semangat karyawan. Ini terbukti dengan pendapatan Citra 

TV yang semakin mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

Dan saat ini dalam proses pembuatan Biro di Kota Tuban. 
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Dengan latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Komunikasi Kepemimpinan dalam Pengembangan 

Perusahaan PT Citra Televisi – Jawa Pos Multimedia Corporation (JPMC)”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Komunikasi Kepemimpinan PT Citra Televisi – Jawa Pos 

Multimedia Corporation dalam menyebarkan informasi kepada karyawanya?  

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Komunikasi kepemimpinan di 

PT Citra Televisi – Jawa Pos Multimedia Corporation? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berkenaan dengan pokok pemasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a.    Ingin mengetahui Komunikasi Kepemimpinan PT Citra Televisi Jawa 

Pos Multimedia Corporation dalam menyebarkan informasi kepada 

karyawanya. 

b.   Ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Komunikasi 

kepemimpinan di PT Citra Televisi – Jawa Pos Multimedia Corporation  

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:  

1. Kegunaan secara akademis 

Untuk pengembangan Ilmu komunikasi, sehingga diharapkan penelitian ini 

dapat menjadi tambahan referensi, dan peningkatan wawasan akademis dalam 

bidang komunikasi khususnya yang terkait dengan kepemimpinan. Serta dapat 
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memperkaya dunia pustaka terutama bagi pengembangan dan pengamalan 

tentang dunia komunikasi. 

2 Kegunaan secara praktis 

a) Sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi dunia stasiun Televisi 

khususnya di PT Citra TV Lamongan . Selain itu untuk PT Citra TV 

Lamongan sebagai bahan informasi dan evaluasi mengenai penerapan 

komunikasi dalam perusahaan. 

b) Sebagai wacana tambahan bagi peneliti, mahasiswa maupun praktisi 

lain megenai komunikasi kepemimpinan. 




