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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Profesionalitas 

2.1.1 Pengertian Profesionalitas. 

Salah satu hal yang perlu dikembangkan ialah memasyarakatkan 

mentalitas profesional. Suatu profesi dituntut untuk menunjukkan kualitas dan 

kompetensinya. Oleh karena itu, suatu profesi wartawan harus memiliki sikap 

profesionalitas yang salah satunya mematuhi kode etik wartawan, karena 

bukanlah pekerjaan yang menjadikan seseorang menjadi profesional, melainkan 

semangat dalam melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002:897), profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk 

yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau 

profesional. 

Pendapat Gunawan yang dikutip oleh Alex Sobur (2001:82) dalam 

bukunya “Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani”, mendefinisikan 

profesionalisme merupakan usaha kelompok masyarakat untuk memperoleh 

pengawasan atas sumber daya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan 

tertentu. Pendapat Alex Sobur (2001:82) dalam bukunya “Etika Pers 

Profesionalisme dengan Nurani”, mengemukakan bahwa profesionalisme berarti 

isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau 

kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk meraih 

keberhasilan. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan suatu 

sikap, tingkah laku, serta kemampuan untuk menunjukkan suatu kualitas dan 

kompetensi sebagai suatu profesi.   

2.1.2 Karakteristik Profesionalisme 

Berikut ini merupakan beberapa hal yang mencirikan suatu 

profesionalisme menurut para ahli:  

Pendapat Sinamo yang dikutip oleh Sritomo Wignjosoebroto (1999:42) 

dalam seminar "Perspektif Pembangunan Daya Saing Global Tenaga Kerja 

Profesional", mengemukakan bahwa karakteristik seorang profesional adalah 

sebagai berikut: 

1. Sikap Selalu Memberi yang Terbaik

2. Orientasi Memuaskan Pelanggan

3. Sikap Kerja Penuh Antusiasme dan Vitalitas

4. Budaya Belajar Sepanjang Hayat

5. Sikap Pengabdian Pada Nilai-nilai Profesi

6. Hubungan Cinta dengan Profesinya

7. Sikap Melayani yang Altruistik

8. Kompetensi Tinggi Berorientasi Kesempurnaan.

Pendapat Terence J. Johnson yang dikutip oleh Alex Sobur (2001:78) 

dalam bukunya “Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani”, mengemukakan 

bahwa ada enam kriteria profesional, yakni: 

1. Keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoretis
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2. Penyediaan pelatihan dan pendidikan 

3. Pengujian kemampuan anggota 

4. Organisasi 

5. Kepatuhan kepada suatu aturan main profesional 

6. Jasa pelayanan yang sifatnya altruistik 

Pendapat Soetedjo (2003:34), mengemukakan bahwa seorang atau 

badan/lembaga disebut profesional apabila memenuhi tiga kriteria berikut, yaitu : 

1. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang 

profesinya, dan untuk badan/ suatu lembaga keahlian yang bersangkutan 

dengan profesinya harus tersedia secara memadai. 

2. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun 

kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang 

bersangkutan, 

3. Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau 

Etika profesi. 

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik suatu profesionalisme adalah sebagai berikut: 

1. Dedikasi terhadap profesi untuk melayani kepentingan publik 

- Mencintai Profesinya dan mengabdi pada nilai-nilai Profesi 

- Selalu memberi yang terbaik dan melaksanakan pekerjaan secara total  

- Sikap melayani yang altruistik dan berorientasi kepada kepuasan 

pelanggan 
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2. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang 

profesinya. 

- Keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis 

- Pelatihan dan pendidikan 

- Pengujian kemampuan calon anggota 

- Budaya belajar sepanjang hayat 

- Kompetensi tinggi berorientasi kesempurnaan 

3. Tertampung dalam organisasi 

- Berpartisipasi penuh dalam asosiasi 

- Memahami visi dan misi organisasi profesi 

4. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun 

kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang 

bersangkutan, 

5. Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau 

Etika profesi. 

2.2 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Televisi adalah suatu buah karya teknologi media massa yang fenomenal. 

Kehadirannya dapat merubah pola perilaku dan pemikiran sebagian besar 

penduduk yang telah menikmatinya. Televisi mampu menghadirkan kejadian 

yang berlangsung di belahan bumi lain dengan sajian visual gerak yang dulunya 

hanya bisa berwujud visual diam (foto), tulisan ataupun suara.  

Televisi menurut Effendy (2003:177) ” adalah selain ketiga unsur (kata, 

musik, dan sound effect) tersebut juga memiliki unsur visual berupa gambar. Dan 



10 

 

 

 

gambar ini bukan gambar mati, melainkan gambar hidup yang mampu 

menimbulkan kesan yang mendalam pada penonton. Sedangkan menurut UU 

No.32 tahun 2002 tentang Kepenyiaran dalam Pasal 1 ayat 4, “Penyiaran televisi 

adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan 

informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun 

tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”  

Seiring berlanjutnya pemindahan pesan dari  jauh yang sangat fenomenal 

yang dapat dilakukan televisi tersebut ternyata masyarakat memiliki titik jenuh 

dalam melihat kejadian yang berlangsung di tempat yang jauh. Kehadiran pesan 

tersebut menggeser perhatian masyarakat akan kejadian yang berlangsung di 

sekitarnya yang lebih mempunyai efek langsung bagi masyarakat. Dengan 

terciptanya keadaan tersebut masyarakat mulai merombak tatanan tersebut dengan 

menghadirkan peristiwa-peristiwa yang dekat dengan lingkungannya dalam media 

televisi tersebut. Perwujudan perombakan tersebut terbukti dengan munculnya 

televisi lokal yang lebih mampu menghadirkan kejadian-kejadian yang dekat 

dengan masyarakat dalam media ini. 

Dalam kehidupan manusia, komunikasi merupakan satu hal yang 

mendasar. Salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh manusia 

adalah komunikasi massa. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi 

yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim 

melalui media cetak atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima 

secara serentak dan sesaat. Secara sederhana, komunikasi massa adalah 
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komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan 

film (Jalaluddin Rakhmat, 2001:189). 

Menurut Elizabeth-Noelle Neuman, ada empat tanda pokok komunikasi 

massa yaitu (1) bersifat tidak langsung, artinya harus melalul media teknis; (2) 

bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi 

(para komunikan); (3) bersifat terbuka, artinya ditujukan kepada publik yang tidak 

terbatas dan anonim; (4) mempunyai publik yang secara geografis tersebar 

(Jalaluddin Rakhmat, 2001:189). 

Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah memungkinkan 

orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi hal ini dimungkinkan 

karena adanya berbagai media (channel) yang dapat digunakan sebagai sarana 

penyampaian pesan. Media penyiaran, yaitu radio dan televisi merupakan salah 

satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah 

yang sangat banyak. Karenannya media penyiaran memegang peranan yang 

sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu 

komunikasi massa. (Morissan, 2008:13). 

Saat ini bisa dikatakan bahwa televisi yang menjadi media komunikasi 

massa paling populer. Pada hakekatnya, media televisi lahir karena perkembangan 

teknologi. Bermula dari ditemukannya elecctrische telescope sebagai perwujudan 

gagasan dari seorang mahasiswa di Berlin (Jerman Timur) yang bernama Paul 

Nipkov, untuk mengirim gambar melalui udara dan satu tempat ke tempat lain. 

Hal ini terjadi antara tahun 1883-1884. Akhirnya Nipkov diakui sebagai “bapak” 

televisi (Wawan Kuswandi, 1996:6). 
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Bisa dikatakan bahwa televisi lah yang menjadi media komunikasi massa 

paling populer. Studi tentang televisi pun banyak dilakukan. Karakteristik televisi 

yang memiliki jangkaun siar luas dan dapat memberikan efek yang besar pula 

menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti. Suatu hal yang berpengaruh banyak 

untuk belajar di televisi, yaitu jangkauan yang populer, skala komersial, 

kekuasaan politik, dan televisi sangat berpengaruh pada signifikansi budaya 

masyarakat secara keseluruhan. 

Sedangkan pengertian komunikasi massa media televisi ialah proses 

komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah 

sarana, yaitu televisi. Dalam komunikasi massa media tersebut, lembaga 

penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan, melainkan melibatkan 

banyak orang dengan organisasi yang kompleks dan pembiayaan yang besar. 

Karena media televisi bersifat transitory (hanya meneruskan), mata pesan-pesan 

yang disampikan melalui komunikai massa media tersebut hanya dapat didengar 

dan dilihat sekilas. Pesan-pesan televisi bukan hanya didengar, tetapi juga dapat 

dilihat dalam gambar yang bergerak (audio visual) (Wawan Kuswandi, 1996:16). 

Di Indonesia sendiri, televisi sebagai media komunikasi massa mengalami 

perkembangan yang dinamis. Televisi mulai masuk di Indonesia (Jakarta) pada 

tahun 1962, bertepatan dengan “The 4th Asian Games”. Ketika itu Indonesia 

menjadi penyelenggara. Peresmian pesta olahraga tersebut bersamaan dengan 

peresmian penyiaran televisi oleh Presiden Soekarno, tanggal 24 Agustus 1962. 

Televisi yang pertama muncul adalah TVRI dengan jam siar antara 30-60 menit 

sehari (Wawan Kuswandi, 1996:34). 
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Dunia pertelevisian di Indonesia berkembang pesat seiring dengan 

deregulasi pertelevisian Indonesia oleh pemerintah sejak tanggal 24 Agustus 1990 

melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan nomor 111 tahun 1990 yang 

mengatur tata cara penyiaran di Indonesia. Hal ini terbukti dengan 

bermunculannya televisi-televisi swasta. Pada saat itu pemerintah mengijinkan 

lima saluran televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, ANTV, dan Indosiar, 

mandiri untuk beroperasi secara nasional (Ishadi SK, 1999:20). 

Saat ini tercatat sudah ada 10 stasiun televisi swasta nasional yang telah 

mengudara yakni RCTI, SCTV, MNC, ANTV, lndosiar, Trans TV, Trans7, 

Global TV, Metro TV, dan TV One. Ini masih ditambah dengan puluhan tv lokal 

dan tv kabel lainnya. Hal ini membuktikan bahwa televisi memang sudah menjadi 

“barang penting” di Indonesia dan bisa menjadi media komunikasi massa yang 

paling efektif. 

2.3 Media Penyiaran Publik 

Dalam public sphere semua elemen mempunyai tanggung jawab untuk 

membentuk ruang ini seideal mungkin, tidak terkecuali juga media komunikasi 

yang mempunyai peran besar dalam ruang ini. Dalam pembentukan sifat ruang ini 

media memiliki peran penting ketika ruang publik ini dibuat sempit misalnya 

dengan berlakunya penguasa otoriter media berperan besar didalamnya. 

Begitupun juga usaha memperbesar ruang publik untuk menjadi ideal 

membutuhkan peran besar media komunikasi ini. 

Erick Barndt mengemukakan ciri-ciri dari media penyiaran publik: (1) 

Tersedia (available) secara general-geografis (2) Memiliki (concern) terhadap 



14 

 

 

 

identitas dan kultur nasional (3) Bersifat independent, baik dari kepentingan 

Negara maupun kepentingan komersial (4) Memiliki imparsialitas program (5) 

Memiliki ragam varietas program, dan (6) Pembiayaannya dibebankan kepada 

pengguna, Mufid (2005:79) 

Menurut Ashadi, dalam (Mufid, 2005:81) media penyiaran publik di 

Indonesia harus memperhatikan beberapa hal seperti: 

1. Telekomunikasi sebagai basis material 

Dalam hal ini pemerintah telah menyediakan suatu skema pengaturan 

televisi publik dimana terdapat adanya LPP dan LPPL. Dalam pembahasan 

berikutnya ada pembagian kanal dan kanal sekunder yang menjamin 

masyarakat di setiap daerah mampu menikmati siaran televisi publik baik 

itu berupa LPP maupun LPPL. 

       2. Orientasi fungsi publik sebagai basis kultural  

Televisi publik menjadi salah satu tempat konstruksi dan konsensus dari 

beberapa nilai yang ada. Beberapa nilai tersebut meliputi ketentuan 

hukum, kebijakan negara, maupun nilai bersama yang ada di masyarakat 

tersebut.  

3. Sistem jaringan publik 

Sistem jaringan ini bisa berupa sistem fungsional seperti dukungan 

finansial dan jaringan media publik seperti televisi publik nasional dan 

lokal, maupun dengan media publik lain. 
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 Fungsi media penyiaran publik dijelaskan secara umum oleh Lasswell 

(1946) yang menjabarkan fungsi sosial media penyiaran publik yaitu, sebagai 

berikut: 

1. Pengawas Sosial (social surveillance), yaitu sebagai penyebar informasi 

tentang keadaan di dalam ataupun di luar masyarakat sehingga dapat 

menjadi pertimbangan masyarakat tentang apa yang akan dilakukan 

menghadapi suatu kejadian tertentu.    

2. Korelasi Sosial (social correlation), yaitu fungsi media yang dapat 

menjalin sebuah pemahaman bersama diantara beberapa unsur masyarakat 

sehingga tercipta empati dan persatuan. 

3. Sosialisasi (Socialization) yaitu sebagai media enkulturasi maupun 

akulturasi bagi masyarakat. 

2.3.1 Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal  

Penjabaran untuk mendefinisikan Lembaga Penyiaran Publik sekilas 

hampir sama dengan penjabaran tentang media penyiaran publik. Dalam 

penjabaran dua istilah tersebut peneliti membedakannya dengan melihat dua sudut 

pandang yaitu penjabaran tentang media penyiaran Publik lebih ke arah ideal 

sebuah unsur pembentuk public sphere dan penjabaran tentang Lembaga 

Penyiaran Publik lebih ke arah sudut pandang pemerintah sebagai pencetusnya. 

Tertera dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 pasal 6 ayat 1 dan ayat 3: 

bahwa penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. Dalam 

sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil 
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dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun 

lokal.  

Aturan tersebut, dimana penyelenggara penyiaran sebenarnya tidak bisa 

seperti sebelum dibuat Undang-Undang Penyiaran ini dengan mempunyai stasiun 

penyiaran hanya di Jakarta dan di daerah hanya terletak stasiun relay. Maksud 

Undang-Undang ini dengan stasiun lokal dan berjaringan adalah dalam setiap 

daerah yang terdapat frekuensi penyiaran suatu lembaga, maka lembaga itu harus 

mempunyai organisasi, stasiun lokal, dan dalam content acaranya terdapat unsur 

lokal daerah tersebut. 

Aturan dari pemerintah tentang televisi publik juga tertera dalam UU 

No.32 tahun 2002 tentang Kepenyiaran pasal 14, yang isinya sebagai berikut:  

1. Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang 

didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan 

berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.  

2. Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri 

atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang 

stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. 

3. Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga 

Penyiaran Publik lokal. 

4. Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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5. Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik 

Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota 

bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara 

terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat. 

6. Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan 

Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan 

pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang. 

7. Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas. 

8. Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik 

mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 

untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. 

9. Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di 

tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh 

KPI bersama Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 

2005 diatur lebih rinci tentang LPP dan LPPL. 

Beberapa aturan di atas yang patut diperhatikan dalam membahas soal 

televisi lokal adalah ayat 3 yang menerangkan keberadaan lembaga penyiaran 

lokal telah diakui. Sedangkan bila tidak diatur lebih lanjut mengenai 

keberadaannya yang dikhawatirkan akan bertumpang tindih antara  televisi publik 
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lokal dan TVRI. Melihat hal tersebut pemerintah mengijinkan keberadaan televisi 

publik lokal selama tidak ada stasiun daerah TVRI di daerah tersebut dan 

keberadaan LPPL tersebut harus berafiliasi dengan TVRI. Aturan tersebut 

ditegaskan oleh ketua KPI pusat secara tidak langsung menanggapi pertanyaan 

dalam acara seminar di Universitas Brawijaya, “Kanal Malang tidak ada TVRI, 

Jadi masih terbuka untuk LPPL asal jangan jadi corong pemkot tapi dengan 

berafiliasi dengan TVRI” 

Dari definisi dan aturan pemerintah tentang penyiaran publik tersebut 

dapat disimpulkan lembaga penyiaran lokal menurut Undang-Undang adalah 

lembaga penyiaran lokal yang independent. Selain itu netralitas dari berbagai 

kepentingan juga penting karena lembaga tersebut mewadahi semua kepentingan. 

Sisi non-komersial, melayani kepentingan masyarakat dan berbentuk badan 

hukum juga merupakan hal yang penting ada dalam lembaga penyiaran publik.  

2.3.2.Public Interest 

Public interest menurut McQuail (2000:142) adalah “the media carry out 

a number of important, event essential, tasks in contemporary society and it is in 

the general interest that these are performed and performed well”. Dapat 

diartikan, public interest adalah harapan masyarakat terhadap media dalam 

menjalankan dan menjadikan dirinya bermanfaat dan penting yang mendapatkan 

simpati masyarakat umum sebagai bagian dari masyarakat modern.  

 Beberapa aspek tersebut dapat diartikan  public interest yang penting 

dimiliki media massa adalah: 

1. Keberagaman kepemilikan dari media, kebebasan publikasi 
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2. Ketersediaan informasi yang bermacam-macam 

3. Keberagaman bentuk ekspresi dalam beropini 

4. Jangkauan yang luas mendekati universal  

5. Ketersediaan kualitas informasi dan kebudayaan untuk publik 

6. Dukungan yang proporsional untuk demokrasi 

7. Menghormati hukum 

8. Menghormati hak individu dan hak asasi manusia (McQuail, 2000:114).  

Poin pertama tersebut yaitu plurality of ownership of media, freedom of 

publications (pluralitas kepemilikan media, kebebasan publikasi), tentu saja tidak 

mampu dilaksanakan oleh satu lembaga Malang TV. Keadaan tersebut 

memerlukan keberagaman lembaga penyiaran lain yang dapat mewarnai ruang 

publik. Poin kedua diversity of information available to public (keragaman 

informasi yang tersedia untuk umum) juga secara mutlak tidak diberikan hanya 

sebuah lembaga Malang TV.  

Keberadaan Malang TV dapat mendukung terwujudnya kondisi seperti 

dengan menyajikan informasi dari sudut pandang yang berbeda dari informasi 

yang disajikan media lain. Dengan keadaan tersebut diharapkan masyarakat dapat 

menerima informasi dari berbagai sudut pandang. Malang TV dengan keadaan 

saat ini yang merupakan media yang disponsori pendiriannya oleh pemerintah 

mampu untuk memberikan informasi dari sudut pandang yang berbeda dari media 

lain. Malang TV dengan latar belakang pekerjanya adalah pindahan dari lembaga 

pemerintahan lain akan lebih cenderung memberitakan setiap kegiatan 

pemerintahan dengan lebih banyak sudut pandang dari pemerintah. 
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Poin berikutnya diversity of expression of opinion yaitu keberagaman opini 

tentunya dapat diusahakan oleh Malang TV namun keberadaannya sebagai 

lembaga pemerintah juga lebih memberikan porsi lebih kepada pemerintah untuk 

beropini. 

Quality of information and culture available to public (Kualitas informasi 

dan budaya yang tersedia untuk umum) diantaranya dapat diwujudkan Malang TV 

dengan kinerja profesional, manajemen yang tertata baik, dan pengalaman yang 

cukup. Untuk menghasilkan kualitas informasi dan membangun budaya yang baik 

di masyarakat Malang TV membutuhkan waktu, jadi dapat dikatakan untuk 

tataran tv lokal di Malang Raya, Malang TV dapat dikatakan lebih mempunyai 

kualitas, namun untuk kualitas informasi yang ideal dan pembangunan budaya 

masyarakat yang baik, Malang TV  masih membutuhkan waktu lebih banyak. 

Adequate support for the democratic political systemyang artinya 

dukungan yang memadai untuk sistem politik yang demokratis, berusaha di 

wujudkan oleh Malang TV dengan memberikan pendidikan politik seperti 

mengenalkan partai-partai peserta pemilu. Usaha tersebut harus lebih 

dimaksimalkan untuk mewujudkan cukupnya dukungan dalam memberikan 

pencerahan masyarakat terhadap politik. 

Respect for judicial system (Menghormati sistem peradilan) dapat dilihat 

semaksimal mungkin dipenuhi oleh Malang TV dengan mengikuti prosedur 

perijinan secara legal. Respect for individual and general human right 

(Menghormati hak asasi manusia individu dan umum) tentunya diusahakan 

Malang TV untuk memenuhinya secara maksimal.. 
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2.4 Manajemen Produksi Program Stasiun Televisi Lokal 

Menurut Sofjan Assauri (2004:12) mengemukakan bahwa manajemen 

produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengoordinasikan penggunaan 

sumber-sumber daya yang merupakan sumber daya manusia, sumber daya alat 

dan sumber daya dana serta bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan 

dan menambah kegunaan (utility) suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, 

manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengadakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, untuk mengelola secara 

optimal, faktor- faktor produksi atau sumber daya manusia.  

Dengan demikian, manajemen produksi program televisi adalah proses 

pengelolaan program televisi yang didasarkan pada prosedur yang telah 

ditetapkan, yaitu mengacu pada format acara yang akan disajikan dalam 

pembuatan program acara. Pengaturan penayangan program televisi biasanya 

diatur oleh bagian pemrograman siaran atau bagian perencanaan siaran. Pada 

umumnya, pihak perencanaan program siaran mengatur jadwal penayangan satu 

program televisi berdasarkan perkiraan kecenderungan menonton peminat 

program tersebut. Untuk dapat bertindak efektif, amat diperlukan perencanaan 

yang matang. Dalam proses perencanaan inilah langkah efektif dan efesien.  

Dengan demikian untuk melaksanakan langkah efektif dan efesien diperlukan 

perencanaan/programmer yang: 

a. Berpengalaman di dunia penyiaran 

b. Memiliki wawasan luas 

c. Memiliki pengetahuan luas di bidang penyiaran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemrograman_siaran
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d. Menguasai manajemen. (http://aktomisriadi.blogspot.com/2011/05/ddp.html) 

Pada perkembangannya, stasiun televisi juga mencoba memodifikasi 

organisasi televisi, dengan merampingkan jumlah divisi dan menggambungkan 

dengan divisi lain. Misalnya, Divisi Program yang juga harus menghandle 

Subdivisi Produksi dan Subdivisi Pemberitaan. Disebut subdivisi, karena berada 

di bawah divisi namun secara kapasitas melebihi departemen. Tapi untuk divisi-

divisi lain tetap berdiri sendiri dan sulit dileburkan ke dalam divisi lain. Maka, 

dalam hal ini manajemen program di stasiun Malang TV dalam menarik pemirsa, 

khususnya di wilayah Malang dan sekitarnya membuat strategi penyiaran, juga 

konsep program penyiaran yang mempunyai kekhasan untuk menarik pemirsa. 

Bukanya hanya mengandalkan isi acara dan jangkauan siaran saja tetapi juga 

mengandalkan unsur-unsur siaran dengan menyesuaikan kultur masyarakat Jawa 

Timur, khususnya masyarakat Malang dan sekitarnya. 

2.5 Televisi Lokal 

Pengesahan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

merupakan tonggak penting bagi eksistensi televisi lokal, karena merupakan 

payung hukum resmi dan demokratis bagi penyiaran di tanah air. Berkat undang-

undang tentang Penyiaran sebagai payung bagi eksistensi televisi lokal swasta 

tersebut, investasi bisnis di dunia pertelevisian daerah turut berkembang, dengan 

titik unggul kemampuan membaca dan mengkomunikasikan kearifan dan 

kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran televisi lokal dalam konteks daerah di 

mana kekayaan budaya dan juga ekonominya demikian menonjol, di mana warga 

http://aktomisriadi.blogspot.com/2011/05/ddp.html
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masyarakatnya terdiri dari berbagai elemen etnis kultural yang beragam seperti di 

Kota Malang misalnya, tentunya akan memiliki makna yang sangat strategis.  

Televisi akan menjadi media komunikasi lokal yang diharapkan bisa 

menampilkan keragaman potensi budayanya, ekonomi dan seterusnya. Dilihat dari 

isinya, media seperti ini diharapkan akan mampu menjadi mediator yang 

menjembatani kebutuhan informasi politik sosial ekonomi budaya lokal; 

sementara dilihat dari sifat muatannya media ini juga diharapkan tidak saja 

sebagai media hiburan bernuansa lokal namun juga sarana pemersatu 

sosiokultural lokal. (Eka, 1995:35) 

Televisi lokal merupakan salah satu kebanggaan masyarakat daerah, untuk 

itu perlu dipikirkan bagaimana bisa menemukan solusi untuk mempertahankan 

kebanggaan masyarakat ini. Televisi lokal yang hadir dengan spirit otonomi 

daerah, pada mulanya sangat dirasakan dampak kehadirannya sebagai warna baru 

dunia penyiaran tanah air. Berbagai daerah selama ini disadari kurang optimal 

diangkat dalam wujud audio visual. Sehingga kehadiran televisi lokal, menjadi 

solusi penting untuk hal tersebut. Dibungkus dengan kemasan lokal yang kental, 

televisi lokal selalu berupaya mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat 

dengan muatan lokal yang berbeda-beda. Yang dimaksud dengan muatan lokal 

adalah isi, emosi pemirsa, psikografi, demografi serta dekorasi, dengan acara yang 

cukup khas atau kental dengan isi dan budaya antar daerah di mana stasiun 

televisi lokal berada.(Mashuri, 2009) 

Kehadiran televisi lokal telah menambah variasi atau pilihan bagi 

masyarakat untuk mendapatkan informasi, hiburan, dan pendidikan. Televisi lokal 
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bisa menjadi mimbar perdebatan masyarakat lokal mengenai isu-isu atau 

persoalan-persoalan lokal yang sedang dihadapi. Selain itu, keberadaan televisi 

lokal dapat menjadi sarana pengembangan potensi daerah, sehingga daerah pada 

gilirannya menjadi lebih maju dan sejahtera melalui pengembangan perekonomian 

rakyat. Dari perspektif Otonomi Daerah, kehadiran televisi lokal dapat 

mengurangi sentralisme informasi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan amanat UU 

No. 32/ 2002 tentang Penyiaran yang merevisi UU Penyiaran terdahulu (UU No. 

24/1997) yang kental sekali dengan kekuasaan. (dikutip dari UU No. 32/ 2002 

tentang Penyiaran) 

Melalui televisi lokal dan televisi berjaringan, pemirsa tidak hanya dijejali 

informasi, budaya, dan gaya hidup. Pemirsa akan lebih banyak menyaksikan 

berbagai peristiwa dan dinamika di daerah dan lingkungannya. Dalam konteks 

sosial budaya, televisi lokal bisa menjadi harapan dan „benteng terakhir‟ 

ketahanan bangsa. Selama ini kita merasakan serbuan kapitalisme global dan 

budaya luar begitu kuat menyeruak-masuk lewat televisi nasional yang bekerja 

sama dengan televisi asing. Televisi ini mempunyai „dosa besar‟ dalam mengikis 

kebudayaan lokal, melalui gempuran acara yang membawa nilai-nilai yang tidak 

sesuai nilai-nilai yang dianut selama ini.  

Kehadiran acara televisi nasional yang negatif ini harus disikapi. Pada 

posisi ini, televisi lokal punya peluang membawa nilai-nilai luhur budaya daerah, 

dengan mengangkat budaya dan kearifan lokal (local genius) yang hidup dan 

berkembang di masyarakat. Di sana akan terjadi proses pembelajaran dan 

penanaman nilai-nilai (positif) budaya lokal. Televisi lokal menjadi harapan, Jika 
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tidak ada orang yang memulai program televisi yang mengangkat budaya daerah, 

dikhawatirkan budaya itu akan makin luntur dan tidak dikenal generasi muda. 

Ada dua tipe televisi lokal di Indonesia. Pertama, televisi lokal yang 

dibiayai oleh pemerintah kabupaten/propinsi melalui APBD dan di-setting 

menjadi government tv atau televisi pemda. Kedua, televisi lokal yang dibiayai 

atau dimodali oleh kalangan swasta, yang bernuansa binis dan bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan (profit oriented). Apalagi, televisi merupakan bisnis 

yang padat modal. (Wawan. 1996:28) 

Seperti halnya media massa lain, televisi lokal memiliki kekuatan sebagai 

penggerak ekonomi dan dinamika kebudayaan. Karena itu, televisi lokal sejak dini 

harus mampu menunjukkan idealisme yang jelas, tidak hanya berangkat dari 

idealisme komersial. Stakeholders yang membangun sebuah perusahaan media 

elektronik harus lebih dulu mempunyai idealisme moral dan spiritual, sebelum 

sampai pada tingkatan komersial. Jika cita-cita itu tidak diperjelas sejak awal, 

akan mempengaruhi perjalanan program tayangan. Apa pun bentuk idealisme 

stakeholders, sebuah media televisi harus digarap secara profesional. Dalam 

sistem kerja profesional harus jelas arah yang ingin dicapai. Program juga bisa 

ditata secara profesional, tidak setengah-setengah sehingga menjadi kabur dan 

kurang menarik sehingga sangat mempengaruhi rating acara tersebut. Belum lagi 

bagaimana tanggapan dari masyarakat atau pasar yang akan menjadi sasaran 

program itu. 

Selain kepastian idealisme, idealnya keberadaan televisi lokal harus 

didukung sebuah jaringan yang kuat. Dengan jaringan kerja dan bisnis seperti itu, 
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kehadiran sebuah televisi lokal nantinya tidak sekadar sebagai kelengkapan 

sebuah peradaban masyarakat kota, tetapi menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakatnya. Tantangan terberat yang dihadapi oleh televisi lokal (swasta) 

sebetulnya adalah bagaimana menjamin kelangsungan hidup industri televisi lokal 

dalam konteks persaingan bisnis media.  

Kemunculan sebuah media, tentu akan mengancam (dan diancam) media 

lain. Persaingan ini tidak bisa dihindari, karena televisi lokal ini akan nimbrung 

dalam perebutan kue iklan yang selama ini diperebutkan oleh media cetak, radio, 

dan televisi. Karena itu perlu antisipasi, bagaimana menciptakan persaingan yang 

sehat dan fair. Idealnya, persaingan mestinya dibangun pada konteks program, 

content, dan manfaat bukan harga spot. Kondisi ini perlu menjadi perhatian 

kalangan pengelola dan pebisnis media, agar kehadiran televisi lokal nantinya, 

tidak mematikan media lain. 

2.6 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini dibuat fokus penelitian berdasarkan permasalahan 

yang ditemukan mengenai profesionalisme pemberitaan di Malang Tv, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Ketrampilan teknis dengan indikator ; 

a. Analisis Berita : 

1) Cara–cara penyiaran berita 

2) Pengaturan tayangan berita  

3) Analisis kebenaran berita 

b. Menulis pendapat dan komentar: 
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1) Penelusuran dari pelaku  

2) Penggalian pendapat dan komentar dari para ahli 

2. Kepatuhan etis dengan indikator : 

a. Melindungi dan menghormati serta menghargai harkat dan martabat 

sumber berita : 

1) Sensor terhadap nama pelaku serta korban yang tidak ingin 

disebutkan.  

2) Harus mensensor visual yang menjadi korban tindak asusila.  

3) Memberikan nama serta identitas yang jelas bila sumber berita 

menghendaki 

b. Pedoman perilaku etis : 

1) Kebebasan wartawan dalam meliput sebuah berita.  

2) Kepatuhan wartawan terhadap KEJ.  

3) Nada dan gaya tulisan tidak menggunakan kata-kata mengandung 

opini. 

c. Menjaga kebenaran berita : 

1) Keseimbangan wartawan dalam pemberitaan. 

 

 

  


