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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Program Siaran 

Program atau acara yang disajikan adalah factor yang membuat audien 

tertarik utnuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaan apakah itu radio 

atau televisi. Dalam buku Morissan mengatakan program dapat dianalogikan dengan 

produk atau barang atau pelayanan yang dijual kepada pihak lain, dalam hal ini 

adalah audien dan pemasang iklan (Morissan.2009). Dengan demikian, program 

adalah produk yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. 

Dalam hal ini terdapat sebuah rumusan dalam dunia penyiaran yaitu program yang 

baik akan mendapatkan pendengar atau penonton yang lebih besar, sedangkan acara 

yang buruk tidak akan mendapatkan pendengar atau penonton 

Dalam sebuah televisi terdapat bagian yang mengatur berbagai hal mengenai 

program yang disebut departemen program. Bagian ini bertanggung jawab untuk 

merencanakan program atau acara apa saja yang akan disajikan kepada khalayak 

selama satu periode tertentu. Bagian program bertugas merencanakan, memilih, dan 

menyusun acara. Membuat rencana siaran berarti membuat konsep acara yanga akn 

disuguhkan kepada audien. 
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Bagian program yang bagus terdiri dari orang-orang yang telah belajar untuk 

mengukur selera atau cita rasa publik melalui penelitian untuk mengetahui kebiasaan 

orang menonton televisi atau mendengarkan siaran radio (Morissan.2009).nterdapat 

empat hal yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan sebuah program siaran 

agar tujuan dapat tercapai yaitu : 

1. Product, artinya materi program yang dipilih haruslah yang bagus dan 

diharapkan akan disukai audien yang dituju. 

2. Price, artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi program atau 

membeli program sekaligus menentukan tariff iklan pada program 

bersangkutan. 

3. Place, artinya kapan waktu siaran yang tepat bai penonton program itu. 

Pemilihan waktu siar yang tepat bai suatu program akan sengat 

membantu keberhasilan program bersangkutan. 

4. Promotion, artinya bagaimana memperkenalkan dan kemudian menjual 

acara itu sehingga dapat mendatangkan iklan sponsor. 

 

2.2 Manajemen Penyiaran 

Mengelola bisnis media penyiaran merupakan salah satu bisnis yang paling 

sulit dan paling menantang dibandingkan dengan jenis indutri lainnya. Mengelola 

media penyiaran pada dasarnya adalah mengolah manusia (Morissan 2009:125). 

Dengan demikian, upaya untuk menyeimbangkan antara memenuhi kepentingan 

pemilik dan kepentingan masyarakat memberikan tantangan tersendiri kepada pihak 
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manajemen media penyiaran. Hal ini tentu tidak lepas dari empat fungsi dasar 

manejer umum (general manajer) dimana langsung bertanggung jawab kepada 

pemilik dan pemegang saham. Manajer umum dalam melaksanakan koordinasi 

sumber daya yang ada (manusia dan barang) harus sedemikian rupa sehingga tujuan 

tercapai dengan menjalankan fungsi : 

a. Perencanaan (Planning) 

b. Pengorganisasian (organizing) 

c. Pengarahan dan memberikan pengaruh (directing dan influencing) 

d. Pengawasan (controlling). 

e. Evaluasi (Evaluating) 

Selanjutnya untuk  memenangkan  persaingan  dalam  jangka  panjang, 

perlu adanya perencanaan strategi atau biasa dikenal dengan manajemen strategik. 

Strategi merupakan cara untuk menemukan cara terbaik dalam mengalahkan pesaing, 

namun juga perlu untuk mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing yang 

dimaksud adalah sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh pesaing yang dapat 

mempertahankan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Melihat fungsinya 

yang semakin vital dalam menentukan eksistensi perusahaan, strategi terus 

berkembang sebagai suatu disiplin ilmu yang dipelajari lebih  mendalam. Sebagai 

salah satu stasiun penyiaran yang menyajikan program untuk dinikmati publik maka 

stasiun penyiaran tersebut harus memiliki strategi program yang jelas sebelum 

membeli atau memproduksi program. Strategi program ini harus disusun bersama 

antara direktur program dengan para manajer senior lainnya. Menurut Pringle-Starr-
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McCavitt (1991) dalam buku Morrisan terdapat tiga faktor penting yang harus 

dipertimbangkan pengelolahan stasiun publik dalam menyusun strategi programnya 

yaitu : 

a. The nature of the licensee (misi atau fungsi utama keberadaan stasiun public) 

b. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

c. The requirements for fund raising from the audience (upaya menggalang dana 

dari masyarakat. (Morrisan 2009:101) 

Fungsi utama stasiun publik di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam 

undang-undang tentang penyiaran No. 32 tahun 2002, adalah memberikan layanan 

untuk kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan faktor pertama yang harus 

dipertimbangkan sebelum menyusun strategi program. Pengelola stasiun publik harus 

betul-betul memahami arti sebuah melayani kepentingan masyarakat, sesuatu yang 

kedengarannya mudah diucapkan namun terkadang sulit untuk dilakukan. Strategi 

yang disusun demi mencapai tujuan tentunya memerlukan usaha dan kerjasama yang 

nyata dari lingkungan eksternal maupun internal stasiun penyiaran tersebut. 

 

2.3 Perencanaan penyiaran 

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir, bila rencana tersebut 

telah ditetapkan, maka rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses 

implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi 

agar tetap berguna. “perencanaan kembali” terkadang menjadi factor kunci 

pencapaian sukses akhir. Oleh karena itu, perencanaan harus mempertimbangkan 
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kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi 

baru secepat mungkin. Terdapat dua tipe utama perencanaan yaitu (Morissan, 

2009:135): 

A. Rencana strategis (strategic plans) 

Dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas, yaitu 

mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi. 

Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan 

strategi, kebijaksanaan dan program strategis yang diperlukan unuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut dan penetapan metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa 

strategi dan kebijkasanaan telah diimplementasikan. Dalam hal ini, perencanaan 

strategis stasiun penyiaran meliputi kegiatan : 

a. Membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program penyiaran. 

b. Melakukan identifikasi dan sasaran target audience 

c. Menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi yang akan dipilih 

d. Serta memutuskan strategi yang akan digunakan. 

Adapun proses perencanaan dan penetapan program penyiaran mencakup 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menetapkan peran dan misi yaitu menentukan sifat dan ruang lingkup tugas 

yang hendak dilaksanakan. 

b. Menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan dimana pengelolah media 

penyiaran harus mencurahkan waktu, tenaga dan keahlian yang dimiliki. 
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c. Mengidentifikasi dan menentukan indikator efektifitas dari setiap pekerjaan 

yang dilakukan. 

d. Menentukan dan memilih sasaran atau hasil yang ingin dicapai. 

e. Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a) Menentukan uraian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 

b) Penjadwalan (scheduling) yaitu menentukan waktu yang diperlukan untuk 

melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran. 

c) Anggaran (budgeting)  yaitu menentukan sumber-sumber yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan. 

d) Pertanggungjawaban yaitu menentukan siapa yang akan mengawasi 

pemenuhan tujuan yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai 

atau belum. 

e) Menguji dan merevisi rencana sementara (tentative plan) sebelum rencana 

tersebut dilaksanakan. 

f. Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan  akan terpenuhi. 

g. Komunikasi, menentukan komunikasi organisasi yang diperlukan untuk 

mencapai pemahaman serta komitmen pada enam langkah sebelumnya. 

h. Pelaksanaan, memastikan persetujuan di antara semua pihak yang terlibat 

mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk menjalan upaya yang sudah 

ditentukan, pendekatan apa yang paling baik, siapa saja yang perlu dilibatkan 

dan langkah atau tindakan apa saja yang perlu dilakukan. 
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B. Rencana operasional (operational plans) 

Merupakan uraian lebih rinci bagaimana rencana strategis akan dicapai. 

Rencana operasional terdiri atas “rencana sekali pakai” (single use plan) dan “rencana 

tetap” (standings plan). Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila tujuan telah tercapai. Rencana tetap 

merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang 

dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. 

 

2.4 Televisi lokal 

Televisi merupakan alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio 

visual dan penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa 

yunani yaitu tele (jauh) dan vision (melihat), jadi secara harfiah berarti “melihat 

jauh”, karena pemirsa berada jauh dari studio TV. Sedangkan menurut Adi Badjuri 

televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar (audiovisual), yang dimana  

orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus 

mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut (Adi Badjuri, 2010:39).  

Karakteristik televisi di buku Elvinaro (2007:137-139) terdapat tiga macam 

karakteristik televisi, yaitu:  

A. Audiovisual 
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Televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media penyiaran lainnya, 

yakni dapat didengar sekaligus dilihat. Jadi apabila khalayak radio siaran hanya 

mendengar kata-kata, musik dan efek suara, maka khalayak televisi dapat melihat 

gambar yang bergerak. Maka dari itu televisi disebut sebagai media massa elektronik 

audiovisual. Namun demikian, tidak berarti gambar lebih penting dari kata-kata, 

keduanya harus ada kesesuaian secara harmonis. 

B. Berpikir dalam gambar 

Ada dua tahap yang dilakukan proses berpikir dalam gambar. Pertama 

adalah visualisasi yakni menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang 

menjadi gambar secara individual. Kedua, penggambaran yakni kegiatan merangkai 

gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitasnya mengandung 

makna tertentu. 

C. Pengoperasian lebih kompleks 

Dibandingkan dengan radio siaran, pengoprasian televisi siaran jauh lebih 

kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang. Peralatan yang digunakan pun lebih  

banyak dan untuk mengoprasikannya lebih rumit dan harus dilakukan oleh orang-

orang  yang terampil dan terlatih. 

Berdasarkan karakteristik tersebut maka televisi memiliki kekuatan dan 

kelemahan yang berbeda dengan media yang lain. Sedangkan dalam pengelolaannya 

dan jangkauannya televisi memiliki dua jenis yaitu televisi nasional dan televisi lokal. 

Definisi televisi lokal adalah stasiun penyiaran yang memiliki wilayah 

siaran terkecil yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten. Undang-undang  
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penyiaran menyebutkan, bahwa stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi  

tertentu dalam wilayah Republik Indonesia dengan jangkuan siaran terbatas pada  

lokasi tersebut. Hal ini berarti syarat atau kriteria suatu stasiun dikategorikan sebagai 

penyiaran lokal adalah : lokasi sudah ditentukan dan jangkauan siaran terbatas 

(Morissan 2009:105). Perusahaan lokal tentu saja tidak perlu memasang iklan pada 

media massa yang memiliki daya jangkau siaran yang meliputi sebgaian besar 

wilayah Negara dan hal ini merupakan peluang bagi stasiun televisi lokal untuk 

menarik iklan. 

Televisi lokal merupakan televisi yang masih kurang dan jarang diminati 

meski oleh masyarakat pada daerah tersebut. Selain masalah keterjangkauan kualitas 

progampun juga merupakan faktor dominan televisi lokal belum mendapat hati 

viewernya. Televisi lokal pada dasarnya memiliki wewenang penuh dalam hal 

penyedia konten lokal dibandingkan televisi national yang menyiarkan daerah 

tertentu. Seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2002, pasal 4 ayat 2 yang 

berbunyi Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Hal ini tentunya dapat 

menjadikan televisi lokal lebih dapat memanfaatkan kelebihan tersebut sehingga 

televisi lokal masih memiliki cara untuk dapat terus ada. Perencanaan strategi 

bersaing saja tidak cukup tanpa adanya upaya pasti dalam kreatif program dan 

kemajuan menejemen SDM-nya. 
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2.5 Televisi digital 

Penyiaran televisi digital terestrial secara umum didefinisikan sebagai 

pengambilan atau penyimpanan gambar dan suara secara digital, yang pemprosesanya  

(encoding-multiplexing) termasuk proses transmisi, dilakukan secara digital dan  

kemudian setelah melalui proses pengiriman melalui udara, proses penerimaan 

(receiving) pada pesawat penerima, baik penerimaan tetap dirumah  (fixed  reception)  

maupun  yang  bergerak  (mobile  reception)  dilakukan secara digital. 

Di Negara Indonesia sendiri, standart penyiaran digital yang diterapkan 

pemerintah mulai tahun 2012 tersebut mengadopsi standart penyiaran digital 

terestrial DVB-T2. Penyiaran digital terrestrial tersebut sama dengan penyiaran 

televisi analog yang masih ada hingga sekarang ini, yaitu menggunakan frekuensi 

radio VHF/UHF, namun bedanya  hanya  pada format konten yang dikemas secara 

digital. Jika dalam sistem penyiaran televisi analog, semakin jauh posisi penerimaan 

maka signal yang diterima akan semakin menurun. Menurunnya kualitas penerimaan 

ditandai oleh gambar yang dipenuhi bintik-bintik.  

Secara digital, gambar akan tetap baik bebas dari bintik dan bayangan 

walaupun keberadaan sinyal semakin melemah. Hal tersebut terjadi karena dalam 

teknologi penyiaran TV digital hanya mengenal dua status penerimaan, yaitu ada 

signal atau tidak ada signal. Jika ada signal maka siaran akan ditangkap, jika tidak 

ada signal maka televisi tidak menerima siaran. Jadi tidak ada istilah kualitas gambar 

buruk karena jauh dari antena stasiun pemancarnya. Selain itu, TV digital tidak hanya 

bisa menyajikan penerimaan gambar dan suara saja. Dengan sistem Penyiaran TV 
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digital, penyelenggara siaran juga bisa menyajikan layanan yang interaktif dan 

kemampuan menyediakan fitur multimedia. Misalnya anda bisa mengikuti program 

siaran yang dijadwalkan saat  itu  juga,  sekaligus menonton acara yang sedang 

berlangsung. 

 

2.6 Komunikasi massa 

Perkembangan media massa sendiri berasal dari kata media of mass 

communication yaitu suatu studi ilmiah tentang media massa beserta pesan yang 

dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan coba diraihnya, dan efeknya 

terhadap mereka. Media massa itu sendiri merupakan suatu saluran yang merupakan 

jalan untuk sebuah pesan dan informasi komunikasi dipublikasikan, saluran disini 

merupakan teknologi modern (Nurudin, 2007:4). 

Dalam komunikasi massa ada beberapa hal yang membedakan dengan 

bentuk komunikasi lain yang itu menjadikan sebuah cirri pada komunikasi massa. 

Menurut Herbert Blummer dalam buku komunikasi massa Nurudin menjelaskan 

bahwa komunikasi massa yang bisa juga disebut mass society memiliki criteria 

penerima bercirikan : 

a. Heterogenitas susunan anggota yang berasal dari berbagi kelompok lapisan 

masyarakat. 

b. Berisi individu yang tidak saling mengenal dan terpisah satu sama lain (tidak 

mengumpul) serta tidak berinteraksi satu sama lain. 

c. Tidak mempunyai pemimpin atau organisasi formal. 
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Teknologi komunikasi saat ini kemajuannya tidak lepas dari ikatan benang 

merah dengan komunikasi massa, sebab teknologi komunikasi tanpa adanya audience 

atau massa maka pesan tidak akan berguna atau bermanfaat begitu pula sebaliknya. 

Teknologi komunikasi pada penelitian ini adalah televisi dan sisitem digital yang 

akan semakin mempermudah proses masuknya informasi pada publik. Media 

penyiaran merupakan salah satu bentuk dari komunikasi massa yang memiliki 

manfaat lebih dibandingkan media cetak. Untuk lebih jelasnya dimanakah posisi 

media penyiaran sebagai saluran komunikasi massa dapat dilihat pada gambar berikut 

ini : 

 

Gambar 2.2 Skema Saluran Komunikasi 
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2.7 Teori difusi inovasi 

Salah satu pemikiran tentang difusi inovasi adalah dikemukakan oleh 

Everett M. Roger, “as the process by which an innovation is communicated through 

certain channels over time among the members of a social system” bahwa difusi 

sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam 

jangka waktu tertentu diantara para anggota suatu sistem sosial (Rogers 2003:5). 

Sedangkan inovasi Roger menyatakan “an idea, practice, or object perceived as new 

by the individual” yaitu suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap / dirasa 

baru oleh individu (Rogers 2003:12). Keputusan untuk menerima suatu ide tentang 

inovasi tersebut disebut sebagai proses adopsi. Proses adopsi dimulai dari perhatian 

khalayak atau sasaran, karena komunikasi tidak akan efektif jika tidak bisa menarik 

perhatian khalayak. Sebuah keputusan untuk atas munculnya sebuah inovasi 

dipengaruhi oleh lima tahapan : 

a. Pengetahuan (knowledge): terjadi ketika seorang individu yang menyadari dan 

mau menerima sebuah inovasi dan berkeinginan untuk lebih memahaminya. 

b. Bujukan dalam pembentukan sikap (persuasion): terjadi ketika individu 

memperoleh sesuatu yang menguntungkan dari inovasi yang dijalani. 

c. Keputusan (decision): adalah dimana individu menjadi pemutus untuk 

memutuskan kepada sebuah pilihan untuk mengadopsi atau menolak sebuah 

inovasi. 

d. Pelaksanaan ide baru (implementation): dimana individu mempergunakan 

sebuah ide baru untuk dipergunakan kedalam aktivitas. 
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e. Peneguhan keputusan (Conformation): dimana individu mencari sebuah 

kebenaran terhadap difusi inovasi yang telah terjadi untuk lebih meyakinkan 

bahwa inovasi yang dilakukan dan dia akan membalikkan keputusan 

sebelumnya jika terbukti tidak sesuai dengan inovasi tersebut. 

Berkembangnya teknologi informasi akhir-akhir ini adalah hasil dari inovasi 

manusia yang berupa ide, karya, atau objek yang dianggap abru, yang terjadi secara 

continue dan terus menerus dalam kelompok sosial. Model difusi inovasi adalah salah 

satu pendekatan yang sering digunakan dalam ilmu komunikasi yang akhir-akhir ini 

banyak digunakan dalam komunikasi pembangunan, terutama di Negara-negara 

berkembang seperti di Indonesia. Difusi merupakan salah satu cara dalam 

komunikaasi untuk penyebarab pesan-pesan sebagai ide baru. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan tentang unsur-unsur utama dalam 

difusi yaitu inovasi, yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu, dalam jangka 

waktu tertentu dan dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya Rogers menambahkan, ciri-

ciri inovasi yang dirasakan oleh para anggota suatu sistem sosial yang menentukan 

tingkatan adopsi adalah sebagai berikut : relative advantages (keuntungan relative), 

compability (kasesuain), complexity (kerumitan), triability (kemungkinan dicoba), 

dan observability (kemungkinan diamati). Dalam hal ini media massa lebih efektif 

untuk menciptakan pengetahuan tentang inovasi, sedangkan saluran antar pribadi 

lebih efektif dalam pembentukan dan percobaan sikap terhadap ide baru, dalam upaya 

memperngaruhi keputusan untuk melakukan adopsi atau menolak ide baru. 
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Mengenai waktu dalam proses inovasi perlu diperhatikan tiga hal yaitu 

(Rogers  2003:20) : 

a. innovation decision process (proses inovasi keputusan),  

merupakan proses mental dimana seseorang berlalu dari pengetahuan 

pertama mengenai suatu inovasi ke pembentukan sikap terhadapa inovasi, keputusan 

menerima atau menolak, kepelaksanaan ide baru dan kepeneguhan keputusan itu 

b. innovativeness (keinofativan) 

Merupakan derajat dimana seseorang lebih dini mengadopsi inovasi 

dibanding dengan orang lain. Ada lima kategori pengadopsi inovasi yaitu innovators 

(inovator), early adopter (pengadopsi dini), early majority ( mayoritas dini), late 

majority ( mayoritas terlambat ), dan leggard (orang belakangan) 

c. innovation’s rate adoption (tingkat inovasi dari adopsi). 

Kecepatan relative dimana suatu inovasi diadopsi oleh anggota system 

sosial yang diukur melalui satuan waktu system sosial yang dimaksud adalah tatanan 

kesatuan yang terhubungkan satu sama lain dalam upaya pemecahan masalah dalam 

mencapai tujuan tertentu. 

 

2.8 Konvergensi media 

Konvergensi adalah bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan 

internet sekaligus. Bersamaan dengan berlangsungnya konvergensi dibidang 

telematika, akan terjadi peralihan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran 

digital. Televisi digital (DTV / Digital Television) menggunakan modulasi digital dan 
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kompresi untuk menyebarluaskan video, audio, dan signal data ke pesawat televisi. 

Konvergensi media menyediakan kesempatan baru yang radikal dalam penanganan, 

penyediaan, distribusi dan pemrosesan seluruh bentuk informasi secara visual, audio, 

data dan sebagainya (Preston, 2001: 27).  

Konvergensi media bukan saja sekadar memperlihatkan bekerjanya ICT 

(information and communication technology) di ranah media. Bergabungnya media 

massa konvensional beserta teknologi internet tak ayal menumbuhkan serangkaian 

konsekuensi baru baik pada tataran teoritis maupun praktis. Pada tataran teoritik, 

pengertian komunikasi massa konvensional rasanya patut diperdebatkan 

kembali. Konvergensi menyebabkan perubahan signifikan pada ciri-ciri komunikasi 

massa konvensional. Tertundanya umpan balik yang lazim pada media massa 

konvensional semakin berkurang, bahkan hampir-hampir lenyap. Media konvergen 

memunculkan karakter baru yang makin interaktif, dimana penggunanya mampu 

berkomunikasi secara langsung dan memperoleh konsekuensi langsung atas pesan  

 

 


