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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan jaringan televisi dapat 

menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedesaan dan terpencil sekalipun. 

Perkembangan televisi di Indonesia yang begitu pesat tidak lepas dari  

hadirnya beberapa stasiun televisi oleh pihak swasta dengan skala nasional, 

terlebih hadirnya beberapa stasiun televisi lokal dengan ruang lingkup di 

daerah tertentu saja.   

Televisi yang merupakan media penyiaran, adalah salah satu bentuk 

media masa yang efisien dalam mencapai penonton dalam jumlah yang 

banyak. Televisi sebagai media massa memiliki kelebihan pada cara 

menyamikan pesan bila dibandingkan dengan media massa yang lain. Hal ini 

dikarenakan televisi mempunyai beberapa fungsi sebagai bagian dari 

komunikasi massa yang terdiri dari fungsi menghibur, meyakinkan, 

menginformasikan, menganugrahkan status, membius dan menciptakan rasa 

kebersatuan1. Selain itu televisi merupakan salah satu media yang dapat 

menimbulkan pengaruh dalam membentuk sikap dan kepribadian masyarakat. 

Pengaruh televisi bisa dikatakan sebagai efek komunikasi massa. Efek 

komunikasi massa ini adalah perubahan perilaku masyarakat setelah merekam 

pesan media masa. 

 

                                                 
1 Devito, A Joseph. 1997. Komunikasi Antar Manusia. Professional Books 



2 
 

Lembaga Penyiaran Publik Lokal menurut Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Lembaga Penyiaran. Menurut Pasal 1 ayat 7, Lembaga Penyiaran 

Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang 

didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran 

televisi, bersifat independen/netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan 

layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan 

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI).  

Stasiun televisi lokal merupakan stasiun penyiaran dengan wilayah 

siaran terkecil yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten2. Kehadiran 

televisi lokal di berbagai daerah didasari oleh berbagai informasi tentang 

daerah yang tidak terekspose oleh media nasional. Kehadiran televisi lokal 

menambah variasi atau pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, 

hiburan, dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang lebih menitikberatkan pada partisipasi dan 

kontrol masyarakat serta pemberdayaan institusi lokal. 

Dalam Pasal 1 ayat 8 juga dijelaskan bahwa Lembaga Penyiaran 

Komunitas adalah lembaga penyiaran televisi yang berbentuk badan hukum 

Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak 

komersial dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas serta 

untuk melayani kepentingan komunitasnya dan Pasal 1 ayat 9 juga 

mengatakan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran 

bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya 

                                                 
2  Morissan. 2008. Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi. Jakarta: 
Kencana Prenada 
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hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi.  

Berdasarkan penjelasan di atas, Dhamma TV yang merupakan objek 

dalam penelitian ini, termasuk dalam televisi lokal dan bersifat komersial. 

Berbentuk badan hukum dan bidang usahanya menyelenggarakan jasa 

penyiaran televisi, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat 9 

menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran.  

Dhamma TV tidak termasuk dalam Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 1 ayat 8 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Lembaga Penyiaran dan juga tidak termasuk dalam Lembaga Penyiaran 

Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas karena Dhamma TV tidak 

didirikan oleh sebuah komunitas tertentu. Dhamma TV memiliki daya pancar 

luas, jangkauan wilayah luas dan tidak hanya melayani suatu kepentingan 

suatu komunitas tertentu.  

Pada awal terbentuknya, jangkauan penyiaran Dhamma TV hanya 

sekitar area lokal Malang Raya. Sampai pada tahun 2011, Dhamma TV 

memulai dengan pemasangan pemancar di daerah Kediri, Blitar, Jombang, 

Nganjuk, Tulungagung, dan sekitarnya kemudian disusul dengan mulai siaran 

di daerah-daerah tersebut pada tahun 2012. Perkembangan penyiaran Dhamma 

TV tidak berhenti hanya untuk menjangkau daerah di luar kota Malang. 

Penggunaan peralatan yang lebih modern seiring perkembangan teknologi 

informasi yang semakin pesat, pada tahun 2013 siaran Dhamma TV dapat 

dijangkau melalui streaming di dhammaweb.tv. Hal ini diikuti dengan lebih 

memperluas jaringan penyiaran di daerah Madiun dan Blora. Pada tahun 2014, 

http://www.dhammaweb.tv/
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penyiaran Dhamma TV sudah menjangkau daerah Magetan dan sekitarnya. 

Pada awal berdiri di tahun 2006, Dhamma TV merupakan sebuah 

televisi komunitas Buddha. Selain karena seorang Bhante yang menjadi 

pemilik, televisi ini juga mendapatkan dana dari para donatur yang 

kebanyakan orang beragama Buddha.  

Hal tersebut yang akhirnya membuat para pemirsa yang sering 

mengganti channel atau sekedar menonton Dhamma TV berasumsi bahwa 

Dhamma TV merupakan televisi Buddhis. Program-program acaranya identik 

dengan para Bhante (pemuka agama Buddha) yang seringkali memberikan 

ceramah agama dalam program bernama “Dhamma Wacana” dan beberapa 

program acara lainnya yang identik dengan Buddhis. Selain itu, logo dan 

nama Dhamma TV sendiri identik dengan simbol dan istilah berbau Buddhis.  

Pada awal kemunculannya, program acara Buddhis di Dhamma TV 

sebanyak 70 persen dari keseluruhan program penyiaran. Akan tetapi, sejak 

tahun 2010, Dhamma TV sudah mulai menyusun strategi dalam rangka re-

branding agar merubah pandangan khalayak, bahwa Dhamma TV bukan lagi 

sebagai televisi Buddha. Saat ini, persentase program acara Buddhis di 

Dhamma TV sekitar 30 persen dan program lain non-Buddhis sebesar 

70persen. 

Strategi re-branding mulai dilaksanakan pada tahun 2010, dengan mulai 

mengangkat berbagai program selain program Buddhis, yakni program 

softnews yang bernama “Etalase”, berbagai macam talkshow yang 

mengangkat tema tentang seni, kebudayaan, dan pengetahuan, seperti “Kiprah 

Djati, Manage Your Mind, Cermin, Seni Tradisi, Setitik Pencerahan”. Selain 
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itu ada juga program-program acara musik dan acara remaja, seperti 

“Intermezzo, Klip Manca, Oriental Hits dan Sebaya”. “Detektif Elang dan 

Strawberry” sebagai program acara anak-anak. Adapun informasi program 

Dhamma TV mulai sebelum re-branding sampai sesudah re-branding, 

ditunjukkan pada Tabel berikut ini. 

 

Tabel 1.1. Program dan Jumlah Pemirsa Dhamma TV Sebelum dan 

Sesudah Re-Branding 

 

Sumber: Dhamma TV, diolah, 2014. 

 

Informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan manager produksi Dhamma TV. Sedangkan untuk hasil 

perolehan jumlah pemirsa, dihitung berdasarkan respon pemirsa melalui 

telepon interaktif, short message service (SMS), dan  followers twitteryang 

diperoleh ketika program sedang disiarkan hingga bulan Desember 2014. 

Konsep fungsi dan tujuan re-branding yang dilakukan oleh Dhamma 

TV dalam penelitian ini adalah untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa 
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Dhamma TV merupakan televisi yang sangat identik dengan ajaran-ajaran 

Buddha. Padahal, tidak semua program-program yang disiarkan berbau 

Buddhis. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Dhamma TV di 

lapangan, ada sekitar 90 persen orang yang masih beranggapan bahwa 

Dhamma TV hanya sekedar menyangkan program acara yang berbau agama 

Buddha dan 10 persen masyarakat menyadari bahwa program acara di 

Dhamma TV beragam, baik acara yang berbau seni, budaya, politik, edukasi 

maupun spiritual. 

Penelitian ini juga menjelaskan tentang konsep re-branding secara 

umum, konsep re-branding perusahaan dan konsep re-branding media televisi 

akan diulas dalam penelitian ini. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana strategi re-branding yang dilakukan Dhamma 

TV agar bisa menjadi TV komersial yang bersifat lokal dan tidak lagi 

dipandang sebagai TV Buddhis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan strategi re-branding  

Dhamma TV agar tidak dipandang sebagai televisi yang identik dengan 

Buddhis oleh khalayak. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

perkembagan dan pendalaman ilmu komunikasi, khususnya mengenai 

strategi branding dan re-branding. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan kontribusi berupa bahan masukan bagi Dhamma TV tentang 

strategi branding dan re-branding media penyiaran televise agar mampu 

berjalan dengan baik dan berhasil. 
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