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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Saat ini televisi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Banyak orang yang menghabiskan waktu di depan televisi, dibandingkan waktu 

yang digunakan untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau pasangan 

mereka. “Bagi banyak orang, televisi adalah teman, televisi menjadi cerminan 

perilaku masyarakat dan televisi dapat menjadi candu“ (Morrisan, 2008:41). 

Televisi sebagai salah satu media massa yang mempunyai daya tarik 

tersendiri karena sifatnya yang audio visual. Fungsi media televisi bagi 

masyarakat adalah sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan,  hiburan, 

dan media promosi yang ditujukan kepada khalayak pemirsa baik secara aktif 

maupun pasif. Kelebihan media televisi adalah menguasai jarak dan ruang karena 

teknologi televisi telah menggunakan elektromagnetik, kabel, dan fiber yang 

dipancarkan (transmisi) melalui satelit. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau 

massa cukup besar. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan 

sangat cepat. Daya rangsang media terhadap seseorang cukup tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh kekuatan suara dan gambarnya yang bergerak (ekspresif). 

Keinginan masyarakat local dalam mendirikan stasiun televisi semakin 

mendapat peluang setelah terbitnya Undang-undang Nomor 32/2002 tentang 

penyiaran. UU ini member peluang daerah untuk mendirikan stasiun televisi. 

Stasiun televisi yang dulunya dianggap tidak mungkin didirikan masyarakat lokal 
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sekarang banyak bermunculan di daerah. Kehadiran televisi lokal menambah 

variasi atau pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, hiburan dan 

pendidikan. Dengan kata lain, televisi lokal menjadi mimbar perdebatan 

masyarakat lokal mengenai isu-isu atau persoalan-persoalan lokal yang sedang 

dihadapi. Selain itu televisi lokal dapat menjadi sarana pengembangan potensi 

daerah. 

Hal ini tidak terlepas dari peran televisi lokal yang juga mulai membuat berita 

sendiri. Walaupun jangkauan siaran media televisi lokal masih terbatas, yaitu 

hanya dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Selain keterbatasan 

jangkauan siaran, televisi lokal juga cenderung tidak memperhatikan tuntutan 

profesionalisme wartawan, tidak memakai standar kompetensi yang jelas dalam 

merekrut para karyawannya. Sehingga mereka yang terkadang tidak memiliki 

pengalamanpun direkrut sebagai karyawan atau bahkan pendidikan yang 

dimilikinya tidak berhubungan sama sekali dengan pertelevisian. Hal ini 

menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pertelevisian lokal. 

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pertelevisian local 

memiliki korelasi positif dengan terhambatnya perkembangan pertelevisian lokal. 

Demikian halnya denganMalang TVyang merupakan televisi lokal pertama yang 

hadir di Malang Raya. Para wartawan di Malang TV dapat digolongkan sebagai 

jurnalis senior. Namun dalam mengkonstruksi sebuah pemberitaan, tulisan yang 

dibuat belum sempurna terutama alur piker dalam membuat sebuah narasi belum 

dikonstruksi dengan baik. Bahkan wartawan tidak peduli dan atau tidak 

menyadari bahwa dalam tulisannya masih banyak kesalahan penulisan kata, frasa 
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atau kalimat. Idealnya, meskipun bukan sebagai wartawan khusus cetak (media 

cetak), wartawan televisi juga dituntut untuk memiliki kompetensi menulis dan 

mengolah serta mengelola sebuah pemberitaan. Para wartawan televisi juga harus 

memahami bahwa hasil kerja mereka yaitu pemberitaan televisi dapat merubah 

pemikiran masyarak atau mempengaruhi opini publik. 

Masalah sumber daya manusia dalam hal pemberitaan menyebabkan 

kekurangan–kekurangan berkaitan dengan kualitas berita (peliputan dan 

penyuntingan). Salah satu penyebab adalah keterbatasan biaya sebab cakupannya 

lokal sehingga iklan yang masuk juga sifatnya lokal sehingga dalam hal tertentu 

kurang bisa bersaing. Realitas teknis operasional di televisi lokal Malang TV 

menunjukkan bahwa para jurnalis dituntut untuk menghimpun berita ataupun 

fakta, mengkonstruksi berita tersebut kemudian membuat suatu laporan tertulis 

yang nantinya digunakan sebagai dubber oleh wartawan tersebut. Untuk itu, para 

jurnalis Malang TV juga dituntut dapat menulis dan merangkai kata-kata yang 

enak didengar dan dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam proses konstruksi 

sebuah realitas, wartawan Malang TV lebih mengandalkan informasi dari sesame 

jurnalis yang berada di kota Malang, daripada mencari sendiri sumber dan data 

dukung pemberitaan.  Kondisi tersebut merupakan dampak dari rendahnya 

kualitas kompetensi wartawan Malang TV. Karena perusahaan televisi lokal ini 

tidak mempunyai kualifikasi atau standar yang menjadi acuan dalam merekrut 

seorang wartawan. 

 

 



4 

 

Jurnalis atau wartawan adalah sebuah profesi. Karena itu, seorang jurnalis 

atau wartawan terikat oleh kaidah-kaidah profesionalisme yang sesuai dengan 

bidangnya. Dengan kata lain wartawan adalah seorang profesional dan sudah 

seharusnya mengikuti kaidah atau kode etik jurnalistik. Untuk menjamin 

kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang 

benar, jurnalis Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai 

pedoman operasional untuk menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas 

dan profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan 

mentaati kode etik jurnalistik demi memelihara dan menjaga standar kualitas 

pekerjaan si jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau 

menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan 

dari tindakan atau perilaku keliru dari si jurnalis. 

Berdasarkan kaidah–kaidah profesionalisme wartawan, maka dalam 

memberitakan suatu perisitiwa atau kejadian, pers dituntut untuk memberitakan 

secara berimbang. Artinya dalam suatu pemberitaan bila terdapat dua pihak yang 

saling bertentangan, pers sebagai media komunikasi massa harus 

memberitakannya secara berimbang dari kedua belah pihak sehingga pihak yang 

berperkara dapat saling mengungkapkan alasan-alasan atau argumen-argumennya 

sehingga dirasakan adil.  Keseimbangan berita bukan berarti kedua belah pihak 

diberikan jumlah kolom atau kata yang sama tetapi yang dimaksud berimbang 

adalah kedua belah pihak diberitakan dalam satu kesatuan berita. 
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Berdasarkan realitas di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena 

tersebut dengan tema Profesionalitas Pemberitaan di Televisi Lokal (Studi Kasus 

pada Malang TV) 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul permasalahan yang berkaitan 

dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana profesionalitas pemberitaan di Malang TV? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Setelah penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui profesionalitas 

pemberitaan di Malang TV. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi semua pihak terutama Malang TV 

tentang bagaimana meningkatkan profesionalitas pemberitaan. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Penelitian ini juga dapat menjadi penambah literature Ilmu Komunikasi 

tentang penyiaran televisi lokal. Dengan penelitian ini pula, peneliti 

dapat memenuhi prasayaratnya untuk kelulusan dan tentunya 

menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang televisi 

lokal. Manfaat akademis lainnya adalah dari penelitian ini juga 

memberikan sumbangan literatur penelitian bagi kepustakaan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 


