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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasl Penelitian 

1.1 Deskripsi Profil Tempat Penelitian 

Berawal dari peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Otonomi Daerah sejak 

1 Januari 2001 silam, yang memungkinkan setiap daerah untuk menumbuhkembangkan 

potensi daerah se optimal mungkin . Dan perkembangan tersebut di lakukan di banyak 

sektor baik dari sektor industri bisnis mau pun sektor non bisnis dan perkembangan 

tersebut ditidak lepas dari perkembangan industri penyedian layanan teknologi 

informasi dan komonikasi.  

Malang raya sebagai wilayah terbesar kedua di Jawa Timur  memiliki pontesi 

luar biasa. Hal ini di tandai makin pesatnya industri, perdagangan, pariwisata semakin 

melengkapi potensi Malang raya yang nota bene sebagai kota Pendidikan dengan kurang 

lebih 50 perguruan tinggi yang tersebar di wilayah Malang raya. Perekonomian dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga padat memberi kontribusi berupa 

pendapatan daerah. Untuk menunjang kemajuan yang sedemikian pesat ini lah wilayah 

Malang raya membutuhkan sebuah media televisi yang bisa memenuhi kebutuhan dan 

mengangkat potensi daerah untuk di perkenalkan ke luar. 

 Kebutuhan ini di respon cepat oleh para pemilik media televisi, dengan berlomba 

lomba membangun televisi jaringan di wilayah Malang raya. Salah satu alasannya ialah 

Malang raya sudah cocok menjadi ladang bisnis yang menjanjikan banyak keuntungan 

berlipat setiap tahunnya. Industri televisi di yakini mampu berkembang pesat karena 

kebutuhan iklan pelaku bisnis di sektor yang lain sangat tinggi. Kebutuhan ini lah yang 

akan di respon cepat oleh pelaku bisnis media jaringan salah satunya media televisi 

jaringan. Selain itu aktifitas sosial masyarakat Malang membutuhkan media televisi 

lokal agar mendapat kesempatan berekspresi dalam rangka meningkatkan dan 

menggairahkan berbagai aspek pertumbuhan di segala bidang.   

 Atas dasar pemikiran tersebut maka lahirlah gagasan inovatif untuk mendirikan 

Perusahaan persero sebagai badan hukum lembaga penyiaran swasta berjaringan yang 

berbasis di Malang raya. Yang kemudian mulai perkenalkan pada khalayak Malang 

dengan nama JOSS TV (Samaran) , sebagai televisi lokal yang memfokuskan diri untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah Malang raya, Televisi ini akan 

mengoptimalkan potensi tersebut dengan memegang teguh prinsip prinsip 
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penyelenggaraan penyiaran yang harus independen, jujur, obyektif, jujur dan mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 JOSS TV Malang menjadi suatu langkah penting yang di tunggu tunggu 

masyarakat Malang raya. Selain pertumbuhan ekonomi, yang menjadi bahan 

pertimbangan yang melatar belakangi hadirnya JOSS TV Malang sebagai stasiun 

televisi jaringan ialah pertumbuhan penduuduk di wilayah Malang raya yang terus 

bekembang. Hadirnya JOSS TV Malang di harapkan mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat Malang raya untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam medium audio 

visual yang merupakan program program yang bersifat lokal agar mudah di terima. 

2. Profil Subjek Penelitian 

1. Shita Lubis 

Shita Lubis Mantan General Manager (40 Tahun) Lahir di Malang, pernah 

mengenyam studi di Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang) Fakultas 

kimia, serta pendidikan Pascasarjana pada Sekolah tinggi ilmu ekonomi 

jayanegara (STIEKN). Mengawali karirnya di Televisi pusatnya 2006 sebagai 

Marketing, kemudian pada tahun 2011 diangkatr menjadi kepala Biro Malang. 

Jenjang karirnya yang cukup lumayan meroket pesat dan cepat menjadikan 

beliau sangat pas menjadi informan yang tahu betul permasalahan yang sedang 

di teliti. 5 tahun masa kerja sudah di percaya sebagai general manager televisi 

jaringan biro Malang yang notabene memuali karir dari marketing. 

2. Tonysul 

Tonysul sebagai Manager Produksi (36 Tahun), Lahir Surabaya 13 Juni 

1981 , berdomisili di Wonosari Lor Gg. Kb , Kecamatan Semampir, Surabaya 

Utara. Riawayat pendidikan , Sekolah Dasar (SD) pada SDN Wonosari 1, 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP Muhammadiyah 1 Bulakbanteng, 

Sekolah Menegah Atas (SMA) pada SMA 3 Surabaya. Selain itu Manager 

Produksi di Biro Malang, Tonysul melanjutkan Pendidikan pada Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Program Sarjana Fakultas Pendidikan. 

mengawali karirnya di kantor pusat 2002 sebagai produser televisi programe, 

kemudian pada tahun 2011 di BKO ke Biro Malang. 

3. Purnomo 

Purnomo (37 tahun) Manager Marketing,Lahir di Malang, 22 September 

1980 berdomisili di jl. Selorejo 40 B, RT. 03 RW.08 Kelurahan Lowokwaru 

kecamatan Lowokwaru ialah. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di 
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SDN Lowokwaru 1, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 11 

malang, melanjutkan pendidikan pada STM Putra Indonesia. Usai menempuh 

pendidikan wajib, Edi Purnomo menempuh pendidikan lebih tinggi yakni pada 

Akademi Bina Mandiri, yang kemudian melanjutkan pendidikan pada 

Universitas Merdeka malang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kosentrasi 

Ilmu Komunikasi Program Pendidikan Sarjana. Mengawali karirnya di Biro 

Malang 2011 sebagai Account Executive.  

4. Meme 

Meme (29 Tahun) lahir di Malang, 30 Maret 1988, tempat tinggal Jl. 

Zainul Arifin 1026 Malang. Riwayat Pendidikan melanjutkan pendidikan 

Program D2 Broadcasting pada Politeknik Negeri Malang, Program Sarjana di 

Universitas Merdeka Malang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan 

Komunikasi Jurnalistik, serta melanjutkan Studi pada Universitas Budi Utomo 

Surabaya Program Magister Komunikasi. Mengawali karirnya di Biro Malang 

2010 sebagai presenter programe. Kesehariannya masih berkutan di dunia media 

yaitu menjadi presenter freeline di event offair.  

5. Arisandi 

Arisandi sebagai Manager Off Air di Biro Malang (41 Tahun), Lahir 

Surabaya 13 Juni 1981 , berdomisili di Villa Bukit Tidar , Kecamatan 

Lowokwaru, Malang. Riawayat pendidikan , Sekolah Dasar (SD) pada SDN 

Sampang , Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP Torjun Sampang, 

Sekolah Menegah Atas (SMA) pada SMA Torjun 1 Sampang. Selain itu 

Manager Off Air Biro Malang, Arisandi mengawali karirnya di Kantor pusat 

Surabaya 2002 sebagai kameraman studio, kemudian pada tahun 2011 di BKO 

ke Biro Malang. 

6. Rizky Maramis 

Rizky Maramis (27 Tahun) Admin keuangan Lahir di Malang, 7 Maret 

1984 berdomisili di jl.mayjen sungkono kedung kandang, perum Ciputra buring, 

Malang. Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN, Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) pada SMPN di Manado, melanjutkan pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) pada SMKN 4 Tarakan, melanjutkan ke perguuruan 

tinggi pada komunikasi UNMER. Mengawali karirnya di Biro Malang 2010, 

sebelumnya menjadi keuangan pernah terlebih dulu pernah bekerja di media 

massa juga yaitu di elfara fm sebagai penyiar.  
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7. Yoggi Prawirra 

Yoggi Prawira (39) dosen luar biasa di salah satu pergruan tinggi negeri 

jurusan  penyiaran, mengawali karirnya menjadi praktisi juralis di kota Surabaya, 

kemudian bergabung dengan komisi penyaran Indonesia 2009 selama 2 periode. 

Berawal saat masih mahasiswa aktif di bulletin kampus keudian mengantarkan 

beliau menekuni bidang yang ia geluti yaitu jurnalistik di suatu raksasa media 

cetak di negeri ini. Dari sini beliau banyak belajar tentang media massa sehingga 

memutuskan untuk menjadi salah satu visitor di KPI D jatim. 

B. Pembahasan 

Media massa komersial saat ini sudah tidak dapat di harapkan kembali 

menjalankan peran ideal seperti yang di bayangkan kaum fungsionalis dan pluralis. 

Dalam era industri media saat ini, kepemilikan media lazim tak lagi di tangan para 

jurnalis idealis yang mendirikan media dengan tujuan luhur sebagaimana yang kerap 

terjadi di masa masa awal lahirnya media modern. 

1. Pengetahuan Praktisi Terhadap Praktek Komodifikasi Media Di Televisi 

Jaringan 

Konstruksi sosial pada hakikatnya adalah sosiologi pengetahuan, maka dari 

itu implikasi harus mempelajari pengetahuan yang dalam lingkup masyarakat dan 

sekaligus proses prose yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang di 

tetapkan sebagai kenyataan. Sosiologi pengetahuan mengharuskan mempelajari apa 

saja yang di anggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat. Pengetahuan yang di 

miliki oleh masyarakat atau individu itu sendiri tidak terlepas dari pengalaman 

pengalaman yang mereka lalui dalam hidupnya. 

Terkait pengetahuan praktek komodifikasi media oleh para praktisi jurnalis 

di televisi jaringan, sudah terbentuk sejak mereka masuk menjadi karyawan baru, 

melalui pelatihan atau rapat triwulan yang biasanya di lakukan. Selain itu proses 

transformasi pemahaman komodifikasi biasanya terjadi saat mengamati para senior 

yang cenderung blak blakan (terbuka) dalam hal yang masih dianggap sensitive 

untuk sebagian jurnalis.  

Secara tidak langsung para jajaran management selalu mendoktrin para awak 

medianya untuk memiliki jiwa personal branding yang bias mendongkrak nama 

media yang di naungi, karena hal ini akan membawa efek baik bagi masyarakat 

untuk tetap percaya dengan media yang menaunginya. 
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Praktek komodifikasi media di televisi jaringan, sebagai tuntutan untuk 

media massa terutama media lokal. 

 Praktek komodifikasi media di televisi jaringan, penopang ekonomi 

perusahaan. 

 Praktek komodifikasi media di televisi jaringan sangat relevan dengan sistem 

ekonomi media. oleh karena itu , jika berbicara Praktek komodifikasi media 

di televisi jaringan pada dasarnya tidak hanya JOSS TV Malang secara 

regional akan tetapi Praktek komodifikasi media di televisi jaringan juga 

menjadi suatu agenda penting hubungan nya dengan sistem kapitalisme 

media massa, yaitu Media massa merupakan ladang bisnis yang sangat 

menguntungkan. 

 Praktek komodifikasi media di televisi jaringan akan melahirkan suatu 

indentitas baru berupa tindakan tindakan yang bedasarkan kepentikan media 

massa, seperti konten atau isi media. 

 Praktek komodifikasi media di televisi jaringan akan melahirkan suatu 

indentitas baru pada suatu media dalam bentuk bentuk simbol simbol yang 

bersifat kapitalis. 

 Praktek komodifikasi media di televisi jaringan akan membentuk pola 

komunikasi dan teraksi antar individu (praktisi jurnali) pada suatu media 

massa. 

 Praktek komodifikasi media di televisi jaringan sebagai instrumen dalam 

menumbuhkan rasa saling menguntungkan antara media dan audiens yang 

saling membutuhkan dengan berbagai kepentingan. 

2. praktek komodifikasi yang dikonstruksi media televisi jaringan  

Jika menyinggung praktek komodifikasi tak lengkap rasanya jika tak 

menyinggung peta ekonomi politik karena penting kaitannya dengan bagaimana 

media mengkonstruksi sebuah pesan sebelum di pancar luaskan dan di terima 

khalayak. Bagaimana kepentingan kepetingan akan menjadi pertimbangan penting 

dalam proses mengkonsruksi sebuah pesan agak bias di terima masyarakat dan bisa 

menginfluens.  

Baik dari segi sosial, budaya, bahkan pandangan politik kenegaraan. Oleh 

karena itu banyak mengenai ekonomi politik dan pemerintahan. Prodak 

komodifikasi mulai di konstruksi dalam bentuk program program yang sarat akan 
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kepentingan. Memang tidak bisa di pungkiri media memproduksi sebuah konten 

selain bertujuan untuk mengeduksi, memberi informasi, mempengaruhi dan 

memberi hiburan media  juga menyisipkan kepentingan ekonomi bisnisnya. 

Proses produksi sebuah program juga membutuhkan dana tidak sedikit agar 

roda perekonomiannya tetap berjalan. Maka tidak heran jika di televisi nasional 

sebuah program dengan ratting tertinggi disitu berpeluang dan terindikasi adanya 

sebuah komodifikasi. Lain halnya jika di televisi jaringan yang ada di wilayah  

Malang raya, program komodifikasi banyak di konstruksi oleh kepentingan ekonomi 

semata.  

“Sulit rasanya untuk bertahan hidup dengan mengandalkan program 
creative saja, bahkan mustahil juga karena peminat televisi lokal ya 
yang mau bayar saja. Misal mau menonton program yang kreatif 
orang mending geser channel televisi nasional yang cukup beragam 
acaranya. (Hasil wawancara Shita Lubis) 
 

Berbagai macam alasan yang mendasari kenapa televisi jaringan lebih 

memilih memproduksi program program komodifikasi anatara lain, factor SDM yang 

minim dan kurang maksimal dan factor minat pemirsa yang sangat kurang terhadap 

program televisi lokal.  

“Alasan kenapa kita dulu lebih memilih memproduksi program 
berbayar saja, salah satunya kita sangat minim SDM. Berbeda 
dengan televisi nasional dengan jumlah SDM yang banyak karena 
pemasukan dari iklan dan lain lainnya berbanding lurus dan 
seimbang. Klo di tv lokal kita berfikir realistis saja, bikin program 
yang aneh aneh biaya produksinya banyak gak ada yang nonton. 
Mending bikin program yang menghasilkan duit saja” (Hasil 
wawancara Shita Lubis) 
 
Munculnya program program yang di produksi berdasarkan pesanan 

berbayar, istilah ini  biasa di sebut preorder atau blokingtime dengan kepentingan 

kepentingan tertentu dan di momen momen tertentu.  

Sebagai contoh bagaimana program Madep Mantep yang di pesan oleh 

Pemerintah Kab Malang, Blusukan yang di produksi atas permintaan calon walikota 

Malang kala itu, Sambang Deso yang di pesan khusus oleh pengusaha property di 

kota malang untuk salah satu calon wali kota batu.  

Madep Mantep yang kala itu di pesan khusus kuarang lebih 12 episode yang 

akan di tayangkan selama 3 bulan ini mengemas bagaimana prestasi rendra kresna 

bupati malang dalam mengembangkan kabupaten malang. Setiap episode 

mengangkat prestasi di satu bidang saja. Jadi selama 3 bulan kita akan di suguhi 
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cerita tentang prestasi bupati malang dalam membangun kabupaten malang di 

berbagai sector. 

“Sebagai marketing kita harus peka dan kreatif, mengingat satu tahun 
lagi masa pencalonan kita harus peka dan tau figure figure mana saja 
yang potensional dan yang ingin maju. Setelah menentukan pilihan 
mengusung pasangan calon, mulai lah tim produksi kita sounding 
untuk mikir kira kira calon ini di buatkan program apa ya. Nah 
akhirnya muncul gagasan 5 tahun madep mantep, yang secara 
implisit itu branding pak rendra sebagai incumbent” (hasil 
wawancara purnomo) 
 
Madep mantep ini hadir jelang pemilu kada kabupaten malang, yang notaben 

kala itu rendra kresna manjadi calon incumbent yang maju di pemilu kada 2015. 

Sedikit mengherankan karena si pemesan dari humas kabupaten malang. Entah 

bagaimana dan seperti apa seolah program yang sarat akan kepentingan politik ini 

di biayain oleh pemerinta. 

“Kira kira 6 bulan sebelum atau 5 bulan sebelum masa kampanye 
bupati malang, saya di ajak tim marketing memfollow up pihak 
humas kabupaten malang. Disitu saya sebagai produser program 
mempresentasikan konsep ide program 5 tahun madep mantep, yang 
isinya tentang kaledoskop capaian pemerintahan kabupatren malang 
selama kepemimpinan rendra kresna. (hasil wawancara tonysul) 

 

Begitu juga dengan Sambang deso dan Blusukan program yang hadir juga 

jelang pemilu kada. Blusukan dan Sambaing Deso konsep yang di usung sama yaitu 

mendokumentasikan perjalanan calon wali kota kala itu dalam mendekatkan diri ke 

masyarakat. Semuanya di atur dan di arahkan, mulai naskah, pengambilan gambar 

semua di disain sedemikian rupa, hingga slot jam tayangan pun tak luput dari 

intervensi. Semua program tayang di jam primetime televisi lokal yaitu setelah solat 

magrib. 

“Susan klo sudah kena orang humas, rewelnya minta ampun,  semua 
mesti minta jam prime time mas, cuman kita kitakan ngasi jam 
tayangnya berdasarkan urutan order yang masuk. Tapi akhirnya tetep 
bisa masuk slot jam prime time, lewat jalur pak bos. Kita yang di trafik 
bisa apa mas, yowes revisi jam tayang aja sama konfirmasi ulang ke 
klien yang jam tayangnya ke geser (hasil wawancara Arisandi) 
 

Memang media pada dasarnya membutuhkan asupan, salah satunya dengan 

memberikan ruang iklan  dan slot slot bloking time dan slot komunikasi bisnis. 

Ruang ruang inilah yang sengaja di buka lebar dan berikan pada pemodal dan 

pengiklan. Di televisi lokal Malang raya cenderung programnya cenderung program 
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pesanan blokingtime seperti MOMENTA dan Kombis Kopi Manis. Hal ini akah 

disayang jika media menjadi sebuah ruang komersial yang mengutamakan 

kepentingan kapitalis saja.  

“Klo nawarin momenta gak mau karena mahal, kit nawarin kombis 
aja lebih murah, kebanyakan orang orang lebih memilih kombis kalo 
dana event nya minim. Kombis tayang berita 5 menit cukup bayar 500 
ribu uda bisa . jaki gak melulu momenta yang harus di jual. Sosmed 
saja bisa di jual” 
 
Jika hal ini terus dan tetap bertahan, maka media jaringan sudah tak lagi 

memproduksi program yang berkwalitas sesuai dengan visi misinya di awal. Produk 

yang di ciptakan lebih pada produk yang laku di kanton pemodal bukan lagi untuk 

kepentingan masyarakat.  

Sudah bukan menjadi hal yang tabu di tengah masyarakat jika media hari ini 

adalah media hasil konstruksi kapitalis. Pemilik media pun tak segan menampakkan 

diri dengan segala kepentingannya.  

3. konstruksi sosial praktek pelacuran yang terjadi di media televisi jaringan  

Wajah media massa saat ini cukup pantas jika kita analogikan dengan  praktek 

prostitusi. Bagaimana tidak, media seolah sudah tidak memiliki urat malu untuk 

melakukan tindakan nakal dalam aktifitas. Media massa seolah kehilangan identitas 

sebenarnya yang netral tidak memihak pada sebuah kepentingan. praktek pelacuran 

media massa banyak terjadi terutama ketika di tahun tahun pesta demokrasi, wajar 

jika ada proses simbiosis mutualisme, karena ada komoditi yang membutuhkan dan 

praktek komodifikasi. Fase fase ini cukup rawan pelanggaran, hamper semua media 

memiliki peluang dan hamper semua mencoba kesempatan itu, maka dari itu seolah 

praktek mlacur masal akan terjadi tahun tahun krusial.   

“Sebetulnya media di saat musimpencalonan itu tidak boleh 
berpihak ke satu golongan, tidak boleh mendiskriditkan golongan 
tertentu dengan porsi tayangan yang tidak berimbang. Muatan 
kepentingan lebih berat dari pada newsvalue dari sebuah tayangan. 
Biasanya media itu memang sudah berpihak ke satu figure ato 
golongan tertentu, cuman meski porsi siaran sama tetapi muatan 
konten isi nya akan lebih terasa.” (hasil wawancara yogi prawira) 
 

Undang undang sudah menjelasakan bahwasanya frekwensi yang termasuk 

kekayaan alam harus di manfaatkan untuk kepentingan public atau bersama, maka 

mau tidak mau apa yang di butuhkan masyarakat harus terpenuhi.  

“Sebenarnya mereka sudah tau tentang batasan batasan agar tidak 
melanggar undang undang penyiaran, tetapi media mulai pintar 
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dengan triki triki soft selling, jadi secara emplisit informasinya sarat 
akan pesanan. (hasil wawancara yogi prawira) 
 

temuan peneliti menunjukkan implementasi dorongan praktisi dalam praktek 

komodifikasi media di televisi jaringan yang cenderung mengarah ke hal yang 

negatif yaitu : 

 Adanya kebijakan yang harus di selenggarakan dan di patuhi sebagai induk 

perusahan secara utuh dengan konsep holding. 

 Adanya tuntutan untuk tetap bertahan sebagai media massa jaringan dengan 

mengandalkan komoditi lokal yang bisa di manfaatkan. 

 Adanya konsep yang bersifat filosofis antar individu sebagai suatu 

pegangan. hal ini seakan menjadi doktrin yang tidak bisa langgar oleh setiap 

individu yang ada dalam lingkaran media massa. 

Klo sudah masuk triwulan rasanya seperti mau terima 
rapot, semuanya di tanyakan, semuanya di audit, semuanya di cek, 
semuanya di perhatikan. Kita 9 biro seperti di adu untuk bersaing 
menjadi mesin pencari uang. Kantor pusat selalu memberi target 
untuk di capai setiap triwulannya. (hasil wawancara shita lubis) 

 
Sistem holding memaksa setiap televisi jaringan tunduk pasrah dengan 

segala keputusan dan system yang kadang terkesan tidak masuk akal. Semua 

kebijakan hanya berorientasi pada profit, setiap langkah dan keputusan haruslah 

menghasilkan.  

 Target kita beda beda tergantung cakupan dan realitas 
sosial di lingkungan daerahnya. Kebetulan malang targetnya 1,5 
Milyara pertahun.  Tv local gak cuman sini aja, competitor juga 
berlomba lomba banting harga hal ini lah yang kadang membuat 
kami berbuat sedikit lebih kreatif. (hasil wawancara shita lubis) 

 
Menyinggung praktek ini peneliti menganalogikan dengan praktek 

pelacuaran, bagaimana tidak praktek pelacuran ini media sudah tak lagi malu dan 

buka bukaan untuk membuka diri pada golongan yang membutuhkan peran media. 

Media massa saat ini bagai prostitusi yang menghasilkan prodak poelacuran, awak 

media yang tidak sejalan cenderung di perkosan dalam melakukan tugasnya. 

Memang praktek pelacuaran di media jaringan erat kaitannya bagaimana perilaku 

awak medianya. 

Untuk praktisi yang cenderung sejalan dengan praktek ini, seolah tak malu 

dalam melanggar kode etik jurnalis. Dengan menawarkan langsung pada klien yang 
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haus akan popularitas. Salah satu contohnya saat salah reporter JOSS TV melakukan 

kontrak politik dengan salah satu pasangan calon walikota untuk meng cover semua 

kegiatan kampanyenya dan di olah kemudian di tayangkan. Hingga akhirnya sang 

calon walikota menang san sang reporter pun kini menjadi aspri staf walikota sesuai 

kontrak politiknya, hal ini adanmya komunikasi antar individu secara langsung 

dengan si klien.     

“Sudah banyak mas dim mas dim sebelumnya, cuman yang 
beruntung kayak mas dim belum ada. Wartawan di lapangan seolah 
punya kesempatan itu, tinggal kita mau ambil atau gak.karena dengan 
kita punya orang media seolah semua pemberitaan tentang nya aman. 
Makanya setiap figure calon selalu membuka diri untuk mengajak 
teman teman jurnalis untuk bergabung, tentunya dengan kontrak politik 
personal.” (hasil wawancara meme) 

 
Berbeda dengan kasus sebelumnya sedikit nakal, kasus jual beli polling sms 

di kontes dangdut yang dis selenggarakan oleh media pusat pun bisa di layani. Ada 

nilai di setian berapa ratus sms nya , klien tinggal order mau polling sms yang di 

inginkan. Masih di kasus suap praktek, pelacuran juga pernah terjadi saat salah satui 

pabrik BUMN mengalami kecelakaan kerja, agar tidak ter bloaup oleh media, pabrik 

itu pun memesan profile perusahaan yang akan di tayangkan bloking time di JOSS 

TV.  

Semua bisa di jual, sampai polling sms sama poling surver bisa 
di jual secara curang. Contoh media cetak terkenal di kota malang 
mengadakan festifal drum band yang pemenangnya di tentukan dengan 
polling yang kupon yang ada di halaman Koran, nah disini celahnya 
kita bisa jual Koran berapa exemplar untuk menutup perolehan polling 
lawan. Klo di televisi khasus polling sms kontes dangdut. Nah 
parahnya disini ada beberapa peserta yang berniat beli polling karena 
ada lebih dari satu, maka di lakukan praktek lelang siapa yang berani 
dengan harga tinggi itulah yang menang. (hasil wawancara Dony) 

 
Yang menjadi fatal di JOSS TV adalah bagaimana seorang marketing yang 

bertugas bagaimana menggali rupiah untuk menghidupi media, juga mengemban 

tugas sebagai reporter di lapangan. Hal ini tidak menutup kemungkin membuka 

peluang berbuat nakal saat mengadakan  peliputan. Disitulah celah awak media 

menyala gunakan kode etik profesinya. 

Klo dari atasan di kantor pusat sebetulnya saya ini tidak boleh, 
karena menyalahi kode etik, karena jurnalis tidak boleh merangkap 
menjadi marketing, selain mempengaruhi konsentari kerja juga akan 
membuka peluang praktek kecurangan. Tapi di sini hampir seluruh 
reporternya di suru jualan.  (hasil wawancara Dony) 
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Praktek pelacuran kadang tidak di karena oleh adanya peluang atau 

kesempatan, tetapi factor tuntutan yang mengikat dan memaksa para jurnalis 

sehingga tidak memiliki pilihan lain selain berbuat nakal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


