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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Media massa merupakan salah satu pemegang peran penting dalam 

kemajuan hidup masyarakat. Melalui surat kabar, radio, film, dan televisi, 

masyarakat mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di Indonesia 

maupun di dunia. Jay Black dan Frederick C. Whitnew (1988) dalam buku 

Pengantar Komunikasi Massa (Nurudin, 2007:12) mengemukakan bahwa 

komunikasi massa merupakan proses penyebaran pesan kepada masyarakat luas 

dan banyak yang bersifat anonim dan heterogen. Sebagian besar proses komunikasi 

media massa berlangsung satu arah sehingga para komunikator media massa tidak 

mengetahui apakah pesan yang disampaikan berhasil diterima dengan baik oleh 

masyarakat atau sebaliknya. Umpan balik (feedback) dari masyarakat sebagai 

komunikan sangat jarang terjadi. Seiring perkembangan zaman, proses komunikasi 

media massa dapat berlangsung dua arah, salah satunya di media massa televisi 

dengan cara berkomentar melalui media sosial dengan hastag tertentu yang 

nantinya umpan balik (feedback) tersebut akan muncul dilayar televisi dan tentunya 

juga akan menjadi bahan evaluasi bagi pemilik stasiun televisi. Namun, belum 

semua stasiun televisi melakukan hal tersebut sehingga para komunikator televisi 

harus berusaha agar pesan yang disampaikan sesuai dengan keinginan.  
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Televisi merupakan salah satu bentuk komunikasi melalui media massa 

yang dapat menyampaikan pesan berbentuk audio (suara) dan visual (gambar). 

Pesan yang disampaikan pun beragam, ada yang bersifat informatif atau menghibur. 

Masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah untuk sekedar menonton film di bioskop 

atau pergi ke stadion untuk menyaksikan pertandingan bola, mereka cukup duduk 

dengan santai sambil menonton dari televisi saja. Kemajuan teknologi semakin 

memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi serta hiburan. 

Televisi berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan. 

Program siaran televisi terbagi menjadi program entertainment yang berorientasi 

memberikan hiburan kepada masyarakat dan program informasi yang sangat terikat 

dengan nilai aktualitas dan faktualitas. Program entertainment dan informasi 

memang memiliki karakteristik kontennya masing-masing. Namun, hal itu tidak 

menjadi hambatan untuk menciptakan sebuah program siaran baru yang 

menggabungkan kedua jenis karakteristik tersebut. Beberapa contoh kolaborasi 

antara program entertainment dan informasi adalah talk show, variety show, dan 

repackaging yang dalam konsepnya memiliki nilai hiburan yang artistik serta 

informasi sebagai penunjang program.  

Talk show merupakan program yang menampilkan perbincangan antara 

pembawa acara dengan seorang atau sekelompok orang mengenai suatu topik 

tertentu. Biasanya talk show mengundang bintang tamu yang memiliki pengalaman 

tertentu terkait dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan seperti “Kick Andy” 

di Metro Tv, “Ini Talk Show” di NET. Tv, dan “Hitam Putih” di Trans7. Sedangkan 

variety show merupakan program yang memadukan berbagai format seperti musik, 
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komedi, lawak, tari, fashion show, dan interview. Beberapa program siaran variety 

show yaitu “Baper” di RCTI, “Eat Bulaga Indonesia” di ANTV dan SCTV.   

Ditengah padatnya persaingan antar televisi saat ini dan tuntutan rating 

yang tinggi, hardirlah sebuah inovasi baru yaitu program repackaging. 

Repackaging merupakan program yang materinya berbentuk potongan shot-shot 

video yang telah dipublikasikan dan digabungkan menjadi satu hingga terbentuklah 

suatu program siaran. Program repackaging biasanya mengambil materi siaran dari 

Youtube yang kemudian diolah dan disusun ulang menjadi suatu program siaran 

dengan tambahan narasi dan grafis sebagai pendukung (Latief  dan Utud, 2015:23).  

Trans7 pada awalnya bernama TV7 namun sejalan dengan perkembangan 

dalam dunia televisi, pada tanggal 15 Desember 2006 TV7 melakukan relaunch 

dengan berganti logo dan nama menjadi Trans7. Program siaran yang populer di 

Trans7 adalah “Bukan Empat Mata”, “On The Spot”, “Kangen OVJ”, “Hitam 

Putih”, dan “Indonesia Lawak Club”. Sesuai dengan visi dan misinya, Trans7 

diharapkan dapat menjadi televisi yang maju dengan program-program in-house 

productions yang bersifat informatif, kreatif, dan inovatif (www.trans7.co.id).  

On The Spot menjadi program repackaging yang paling populer di Trans7 

karena tayang setiap hari Senin-Jumat pada pukul 19.00 yang termasuk jam tayang 

utama televisi atau biasa dikenal dengan sebutan prime time (18.00-21.00) dimana 

pada jam tersebut merupakan waktu yang sangat potensial untuk menyedot 

perhatian masyarakat. Disamping itu, On The Spot adalah program informatif 

sekaligus menghibur atau biasa dikenal dengan sebutan program infotainment yaitu 
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gabungan antara informasi dan entertainment. Informasi yang ditayangkan dalam 

On The Spot terkesan ringan dan unik seputar kehidupan yang terkadang tidak 

terpikirkan oleh masyarakat. Awalnya, On The Spot merupakan program musik, 

kemudian diubah menjadi program repackaging yang hanya menayangkan video 

informatif serta menghibur dan dipandu oleh suara seorang wanita pembaca narasi 

untuk memperkuat informasi dalam video tersebut. 

Dalam setiap episode, On The Spot akan menayangkan tiga segmen dengan 

tema yang menarik seperti tujuh penemuan teraneh sepanjang sejarah, tujuh 

pernikahan termahal di dunia, dan tujuh barang lelang paling berhantu. Dari setiap 

tema akan ditampilkan tujuh potongan video yang diambil dari Youtube. Tentu saja 

tema-tema yang menarik itu akan membuat masyarakat penasaran dan terus 

menyaksikan On The Spot. Kebutuhan akan informasi dan hiburan membuat 

masyarakat terus menyaksikan acara yang bersifat informatif ini. Tidak heran jika 

On The Spot termasuk dalam program acara berkualitas ke-5 berdasarkan survei 

yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada tahun 2015. Selain itu, 

On The Spot juga berhasil meraih penghargaan Panasonic Gobel Awards 2014 

kategori dokumenter dan gaya hidup (www.trans7.co.id).  

http://www.trans7.co.id/
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Gambar 1.1 

 

Sumber : www.kpi.go.id 

 

Keberhasilan On The Spot menginspirasi Trans7 untuk membuat program 

siaran sejenis seperti “Spotlite”, “Redaksiana”, dan “CCTV”. Youtube memang 

menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengunggah dan berbagi video secara 

gratis. Kemudahan mengakses dan mengunduh video di Youtube memberi peluang 

kepada Trans7 untuk menghasilkan beberapa program repackaging. Jika dicermati, 

program seperti On The Spot tidak membutuhkan banyak biaya dalam proses 

produksinya (Latief dan Utud 2015:23). Hanya dengan modal mengunduh video di 

Youtube melalui internet dan tambahan narasi serta grafis, On The Spot berhasil 

menarik banyak penonton dengan rata-rata 110.000 penonton disetiap kota (rating 

Nielsen, 2011). Jika dilihat dari sisi kreatifitas, jelas sekali bahwa tim On The Spot 

masuk dalam kategori kreatif karena dapat menciptakan program menarik dengan 

biaya produksi yang sangat rendah.  

http://www.kpi.go.id/
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Idealnya produksi sebuah program siaran televisi harus melalui beberapa 

tahap seperti perumusan ide, riset, pra produksi, produksi, dan pasca produksi. 

Namun On The Spot hanya mengandalkan Youtube sebagai sumber utamanya. 

Tidak ada jaminan apakah sebelumnya pihak dari On The Spot telah melakukan 

verifikasi mengenai kredibilitas sumber (pengunggah video di Youtube) dan 

validitas (kebenaran) dari informasi yang ditayangkan karena On The Spot tidak 

pernah mencantumkan nama dari pemilik atau pengunggah video dan hanya 

mencantumkan ‘courtesy of Youtube’ di setiap tayangan.  

Berdasarkan dari kesimpulan dalam skripsi karya Putri Ariani (2014), 

program On The Spot Trans7 berhasil meraup keuntungan besar karena biaya 

produksi yang minim. Namun, Program On The Spot terbukti telah melanggar term 

of service Youtube dan regulasi SP3S dari KPI dan berujung pada masalah 

copyright video dan kevalidan informasi yang ditayangkan. Kemudian pada tahun 

2015, Firman Frans Samuel Silalahi mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas 

Sumatera Utara juga melakukan penelitian mengenai persepsi anggota Ikatan 

Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Medan terhadap persoalan hak cipta dari 

tayangan On The Spot di Trans7. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah beberapa 

anggota IJTI menganggap bahwa On The Spot merupakan salah satu pelanggaran 

hak cipta karena pihak Trans7 tidak memiliki izin yang jelas terhadap semua video 

yang ditayangkan dalam program tersebut.  
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Jika ditinjau kembali berdasarkan Undang-Undang dan regulasi (peraturan) 

yang diterapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), On The Spot sebagai 

program infotainment diduga melakukan beberapa pelanggaran terkait hak cipta 

dan sumber informasi, beberapa diantaranya yaitu :   

UU RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 2 Ayat 2, yang berbunyi 
: “Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program 
komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain 
yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan 
yang bersifat komersial.” 

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 tentang Pedoman 
Perilaku Penyiaran Pasal 22, yang berbunyi :  
Ayat 1 “Lembaga Penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi 
idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik 
dan pemberdayaan masyarakat, membangun, dan menegakkan demokrasi, 
mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap 
independen. 
Ayat 2 “Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip 
jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak 
menghasut, dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini 
pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, 
agama, ras, dan antar golongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, 
dan cabul.” 
Ayat 3 “Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib 
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman 
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).” 
 
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 tentang Pedoman 
Perilaku Penyiaran Pasal 33, yang berbunyi :  
“Lembaga penyiaran wajib mencantumkan sumber informasi atau 
narasumber yang dikutip dalam setiap program yang disiarkannya, kecuali 
sumber informasi atau narasumber meminta agar identitasnya disamarkan.” 
 
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 tentang Standar 
Program Siaran Pasal 52 Ayat 3, yang berbunyi :  
“Program siaran yang memuat penggunaan potongan gambar (footage) 
dan/atau potongan suara yang berasal dari sumber di luar wajib 
menyebutkan asal sumber serta melakukan verifikasi atas kebenaran 
isinya.” 
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Selain itu, dilansir dari merahputih.com (2016), seorang WNA (warga 

negara asing) bernama Martin Johnson melakukan protes melalui Youtube kepada 

pihak On The Spot karena telah memakai dua video keluarganya tanpa izin. Sebagai 

industri komersil yang cukup besar Trans7 telah melanggar hak cipta dari para 

pengunggah video Youtube. Setidaknya, jika pihak On The Spot melakukan 

verifikasi sumber dan mencantumkan nama dari pemilik video, validitas dan 

kredibilitas sumber informasi dari program ini akan lebih jelas dan tidak 

menimbulkan kontroversi. 

Berbeda dengan program “VOA Indonesia” yang ada di Metro TV. Dalam 

proses produksi, Metro Tv mengirimkan jurnalisnya langsung ke lokasi kejadian 

atau fenomena yang ada untuk melakukan liputan sehingga informasi yang 

disajikan terbukti validitas dan kredibilitasnya. Pada dasarnya sebuah program 

televisi yang berkualitas dihasilkan melalui sebuah prosedur yang telah ditetapkan 

dan harus dijalankan oleh seluruh tim produksi seperti produser, jurnalis, sutradara, 

editor, dan quality control (Fachruddin, 2012:2).  

Jurnalis menjadi salah satu pemegang peran penting dalam suatu program 

informasi karena mereka adalah orang-orang yang akan menghimpun berita 

maupun mencari fakta dilapangan untuk mendapatkan informasi yang sumbernya 

dapat dipercaya atau kredibel. Meskipun tujuan dari program On The Spot hanya 

sebagai hiburan, tapi tetap saja terdapat unsur informasi didalamnya yang harus 

jelas darimana sumber informasi tersebut didapatkan. Namun, jika sebuah 

informasi diperoleh melalui internet maka sudah jelas bahwa kredibilitas 

sumbernya harus dipertanyakan. Dalam Youtube semua orang bebas mengunggah 
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video apapun. Ada video yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dan ada 

juga yang tidak. Jika sumber utama informasi yang ada dalam program On The Spot 

berasal dari Youtube maka belum tentu semua hal yang disajikan tersebut benar 

adanya.  

Peran sumber informasi dalam sebuah program siaran yang bersifat 

informatif sangat besar. Sebuah informasi seharusnya dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, jurnalis merupakan profesi yang dianggap 

mengerti tentang bagaimana idealnya sebuah informasi untuk program acara 

televisi itu dicari secara profesional berdasarkan peraturan yang ada serta etika 

jurnalistik bukan hanya dengan mengandalkan internet sebagai sumber informasi 

karena informasi yang disiarkan melalui televisi harus terbukti validitas dan 

kredibilitasnya agar tidak menyesatkan masyarakat sebagai komunikan.  

Para jurnalis yang tergabung dalam organisasi IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi 

Indonesia) dianggap sebagai pihak yang berpengalaman karena IJTI merupakan 

salah satu dari tiga organisasi yang diakui oleh Dewan Pers. Selain itu juga, IJTI 

adalah organisasi yang mengembangkan profesionalisme jurnalis televisi lokal 

maupun nasional. Oleh karena itu, program siaran On The Spot merupakan salah 

satu tayangan yang perlu dipertanyakan mengenai kredibilitas sumber informasinya 

kepada para jurnalis yang tergabung dalam IJTI Koordinatoriat Malang Raya. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah 

“Persepsi Jurnalis pada Kredibilitas Program Repackaging On The Spot 
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Trans7 (Studi pada anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) 

Koordinatoriat Malang Raya)” 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana persepsi jurnalis yang tergabung pada Ikatan Jurnalis Televisi 

Indonesia (IJTI) Koordinatoriat Malang Raya mengenai kredibilitas pada 

program repackaging “On The Spot” Trans7? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi jurnalis yang 

tergabung pada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinatoriat 

Malang Raya mengenai kredibilitas program repackaging “On The Spot” 

Trans7. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Akademis 

1. Penelitian ini sebagai sumbangan pengetahuan di Universitas 

Muhammadiyah Malang mengenai persepsi jurnalis terhadap 

kredibilitas Youtube dalam program repackaging “On The Spot” 

Trans7. 

2. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian sejenis 

berikutnya. 
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3. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada 

para pembaca mengenai kredibilitas sumber informasi dalam 

suatu program siaran. 

1.4.2 Praktis  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

untuk tim kreatif On The Spot Trans7 agar lebih 

mempertimbangkan kredibilitas sumber informasi dalam setiap 

konten tayangannya.  

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

kepada pembaca dalam memilih tayangan informatif yang 

berkualitas.  

 

 

 


