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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Televisi merupakan salah satu dari sekian banyak sumber hiburan yang 

sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Televisi juga merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Saat ini televisi tidak lagi menjadi 

kebutuhan sekunder, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer bagi 

masyarakat. Bisa dikatakan menjadi kebutuhan primer, dikarenakan hampir setiap 

keluarga mempunyai pesawat televisi dirumahnya. Selain itu televisi juga salah 

satu sumber informasi yang bersifat satu arah, linear communication.  

Jika kita membahas tentang pertelevisian di Indonesia, kita juga harus 

mengetahui tentang awal mula pertelevisian Indonesia. Siaran televisi di 

Indonesia dilakukan pertama kali oleh TVRI pada tahun 1962. Kala itu TVRI 

menyiarkan secara langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 

yang ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Namun siaran tersebut masih 

merupakan siaran percobaan. Sedangkan siaran resmi TVRI baru dimulai pada 24 

Agustus 1962 pada pukul 14.30 yang menyiarkan secara langsung upacara Asian 

Games ke-4 dari stadion utama Gelora Bung Karno (Morissan, 2008:9). 

Barulah pada tahun 1989 kelompok usaha Bimantara membuka stasiun 

televisi swasta pertama di Indonesia yang bernama RCTI setelah mendapatkan 

izin operasi. Setelah munculnya RCTI beberapa televisi swasta lainnya seperti 

SCTV, Indosiar, ANTV, dan TPI menyusul dan ikut meramaikan pertelevisian 

Indonesia. Kemudian pada tahun 1998 perkembangan industri media massa 
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khususnya televisi mengalami peningkatan yang lebih setelah dipicu adanya 

gerakan reformasi. Menjelang tahun 2000 muncul secara serentak lima televisi 

swasta baru yakni Metro TV, Trans TV, TV7, Lativi, Global TV, serta tidak 

ketinggalan pula puluhan televisi lokal di daerah. Bahkan ada pula munculnya 

televisi berlangganan yang menyajikan berbagai program dari dalam dan luar 

negeri.  

Setelah Undang Undang penyiaran disahkan pada tahun 2002 jumlah 

televisi baru di Indonesia terus bermunculan, khususnya di daerah. Dan televisi 

juga terbagi dalam empat kategori yaitu, televisi publik, swasta, berlangganan dan 

komunitas. Hingga Juli 2002, jumlah orang yang memiliki pesawat televisi di 

Indonesia mencapai 25 Juta. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kebutuhan 

masyarakat akan informasi juga semakin bertambah (Morissan, 2008:10). 

Televisi selain dapat digunakan sebagai media informasi dan edukasi juga 

dapat berperan sebagai media entertainment bagi para pemirsanya. Peran televisi 

sebagai media massa adalah hal yang yang melekat dan merupakan media massa 

yang dapat dipublikasikan secara cepat. Selain itu saat ini televisi saling bersaing 

satu sama lain untuk memikat hati penonton melalui program acara yang 

ditampilkan dari tiap-tiap stasiun televisi. Hal itu semata-mata untuk menjadikan 

stasiun televisi tersebut sebagai salah satu televisi terfavorit di Indonesia. 

Beragam hiburan dihadirkan oleh berbagai stasiun televisi dengan berbagi konsep 

dan ide-ide segar, dengan pengemasan yang bermacam-macam, unik dan menarik. 

Maka dari itu stasiun televisi dituntut untuk kreatif dalam mengemas dan 

menyajikan program guna menarik minat penonton televisi. Banyak jenis dari 

program acara hiburan di televisi 
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Dewasa ini televisi swasta yang ada di Indonesia berkembang menjadi 

semakin banyak, dan juga banyak melahirkan program-program yang makin 

variatif. Maraknya televisi swasta banyak berpengaruh juga pada kehidupan 

masyarakat, baik positif maupun negatif. Kehadiran televisi – televisi tersebut 

sering menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Diantara sekian banyak 

stasiun televisi yang telah banyak hadir di kehidupan sehari-hari kita munculah 

sebuah stasiun televisi baru yang kehadirannya diharapkan bisa menjadi inspirasi 

bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia yang lebih maju yaitu NET. TV 

NET. adalah bagian dari kelompok usaha INDIKA GROUP yang bergerak 

di bidang usaha Energi & Sumberdaya di bawah bendera Indika Energy Tbk. 

Berdirinya INDIKA dimulai dari sebuah visi untuk membangun usaha di bidang 

Media Hiburan dan Teknologi Informasi. Nama INDIKA sendiri merupakan 

singkatan dari Industri Multimedia dan Informatika. Saat ini, melalui PT. Indika 

Multimedia, INDIKA GROUP bergerak di bidang usaha Event Organizer, 

Promotor, Broadcast Equipment, Production House dan Radio.  

Sesuai perkembangan teknologi informasi, NET. didirikan dengan 

semangat bahwa konten hiburan dan informasi di masa mendatang akan semakin 

terhubung, lebih memasyarakat, lebih mendalam, lebih pribadi, dan lebih mudah 

diakses dimanapun.  

Sejak tahun 2012, NET. membangun mimpi itu dengan menghasilkan 

konten media yang kreatif, inspiratif, informatif sekaligus menghibur. Program-

program tersebut disajikan oleh NET. agar dapat ditampilkan dalam berbagai 

platform sehingga para pengguna dapat menikmati informasi dan hiburan secara 

tidak terbatas.  
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Pada tahun 2013 NET., meluncurkan sekaligus mengembangkan sebuah 

media yang berfokus pada tayangan hiburan dan berita. Diharapkan, kehadiran 

kami NET. menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia yang lebih 

maju. 

Meskipun NET. baru mengudara selama satu tahun, NET. Televisi Masa 

Kini telah banyak mempersembahkan program bagi masyarakat Indonesia yang 

sesuai dengan komitmen NET. untuk memberikan inspirasi positif bagi 

masyarakat Indonesia. Program yang telah dihadirkan oleh NET diharapkan selalu 

menjadi program yang menarik. Sebagai contoh salah satu program Entertainment 

dan Musik NET. Televisi yang menarik dan menghibur yaitu MUSIC 

EVERYWHERE dan BREAKOUT. 

MUSIC EVERYWHERE NET. TV adalah sebuah program televisi yang 

membahas tentang realita musik, yang dimana program ini tidak saja 

menampilkan performa sang musisi tapi dalam program ini juga dapat 

mengenalkan sosok sang musisi lebih dekat kepada para audiennya. Dalam 

program acara MUSIC EVERYWHERE NET. TV ini sang musisi akan 

ditampilkan dengan mengambil lokasi-lokasi unik yang sesuai dengan kepribadian 

maupun gayanya masing-masing, sedangkan untuk program acara BREAKOUT 

NET.TV program tersebut cenderung menampilkan kumpulan video clip para 

musisi dari dalam dan luar negeri, dan juga melakukan aransemen-aransemen 

musik yang dilakukan oleh para pembawa acaranya. 

Sebenarnya program acara televisi seperti ini yang menampilkan para 

musisi-musisi dan band-band ternama banyak di tayangkan di berbagi stasiun 

televisi nasional seperti Dahsyat di RCTI dan INBOX di SCTV. Namun salah satu 
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hal penting yang menjadi pembeda antara MUSIC EVERYWHERE NET.TV 

dengan program pesaingnya yakni Dahsyat RCTI dan INBOX SCTV adalah 

program ini murni program acara musik bukan merupakan program acara musik 

yang juga membahas masalah gosip antar selebritis atau bahkan program musik 

yang lebih banyak menampilkan humor setingan yang sebenarnya tidak penting, 

tidak bermanfaat dan bahkan seharusnya tidak pantas apabila dikonsumsi oleh 

publik/audiens.  

Selain itu kelebihan dari program MUSIC EVERYWHERE NET. TV 

adalah kekuatan konsep acara musik yang dikemas secara bagus yakni dengan 

menyajikan setting, lokasi-lokasi yang unik, bahkan tema dekorasi yang 

disesuaikan dengan kepribadian maupun gaya dari masing-masing musisi. Selain 

itu dalam program MUSIC EVERYWHERE NET. TV ini kita dapat mengetahui 

segala hal yang bersangkutan dengan musisi yang dihadirkan pada acara tersebut. 

Sesuai dengan jargon dari NET. TV itu sendiri yakni Televisi Masa Kini sangalah 

pantas jika anak muda menyukai acara ini. Didasari dari hal tersebut peneliti 

mengangkat subjek dari kalangan mahasiswa, dan lebih tepatnya pada Mahasiswa 

yang menjadi anggota dari Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Akivitas Band 

Mahasiswa atau yang lebih dikenal dengan UKM IKABAMA. 

Ikatan Aktivitas Band Mahasiswa (IKABAMA) adalah sebuah Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) musik yang berada dibawah naungan Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM). UKM yang didirikan sejak tahun 1993 oleh 

Drs. Achmad Muchyi, MM. Beliau merupakan seorang vokalis sekaligus gitaris 

yang juga mempunyai banyak pengalaman dibidang organisasi. Beliau 

mendirikan IKABAMA ini seelah menyandang status sebagai dosen di Fakultas 
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Ekonomi UMM sejak tahun ‘90an. Terdapat tiga bidang pada UKM IKABAMA 

ini diantaranya adalah Organisasi, Musik, dan Event Organizer.  

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kata yang muncul pertama 

diantara bidang-bidang yang ada adalah Organisasi. Di UKM IKABAMA ini kita 

dapat banyak belajar tentang bagaimana berorganisasi, bagaimana pula sebuah 

organisasi itu harus berjalan dengan baik dan terstruktur. Untuk bidang 

penyelenggaraan acara atau biasa disebut dengan event organizer nama 

IKABAMA tidak perlu diragukan lagi karena mereka telah berhasil 

menyelenggarakan banyak acara besar dan bahkan bisa dibilang termasuk dalam 

beberapa acara yang terbesar dalam skala UKM Kampus. Acara tahunan dari 

UKM IKABAMA yang paling dikenal adalah Unity In Diversity. Event yang 

dimulai pertama kali pada tahun 2011 ini, telah menjadi agenda tetap 

kepengurusan setiap tahunnya. 

Di bidang Musik sendiri IKABAMA termasuk produktif dalam 

memproduksi sebuah band atau karya, hingga saa ini IKABAMA telah berhasil 

mengeluarkan beberapa album NoTreem. Selain menjadi pengisi acara dibeberapa 

kegiatan kampus Homeband IKABAMA juga sering menjadi pengisi acara di luar 

kampus. Dilihat dari segala kegiatan yang telah dilakukan oleh IKABAMA dan 

banyak prestasi terutama di bidang musik yang telah didapatkan oleh UKM ini 

maka tidak diragukan lagi kalau mereka juga memiliki banyak pengalaman 

dibidang musik.          

Dari fenomena yang diuraikan peneliti yang tertarik untuk mengetahui 

sejauh mana pemaknaan audiens tentang keberadaan program acara televisi 

MUSIC EVERYWHERE NET. TV di tengah semakin banyaknya stasiun televisi 
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dan program televisi yang ada di Indonesia, maka penelitian ini mengambil judul 

“PEMAKNAAN AUDIENS TENTANG PROGRAM ACARA MUSIC 

EVERYWHERE NET. TV (Studi Resepsi Pada Mahasiswa Anggota Unit 

Kegiatan Mahasiswa Ikatan Aktivitas Band Mahasiswa, Universitas 

Muhammadiyah Malang)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah “bagaimana mahasiswa anggota Unit Kegiatan Mahasiswa  Ikatan 

Aktivitas Band Mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Malang memaknai 

program acara Music Everywhere NET. TV ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian  ini adalah mendeskripsikan pemaknaan program 

acara MUSIC EVERYWHERE NET. TV  menurut Mahasiswa anggota Unit 

Kegiatan Mahasiswa  Ikatan Aktivitas Band Mahasiswa, Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan 

Ilmu Komunikasi tentang Studi Resepsi dan Pemaknaan Audiens 

terhadap program acara televisi, serta dijadikan referensi 
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khususnya bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan 

penelitian sejenis. 

1.4.2 Manfaat Sosial  

Secara sosial penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi khalayak 

dalam memilih tayangan yang akan ditonton, dapat mendidik serta 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dapat 

memberikan pemahaman lebih kepada penonton bahwa beberapa 

media tidak selamanya selalu benar. 

 

 

 


