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Ringkasan 

Riset kerja sama perguruan tinggi ini menemukan desain baru dalam 

pelaksanaan siaran berjaringan (SSJ) yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan 

kekhasan penyiaran lokal di Indonesia. Riset ini juga mendalami bagaimana 

penerapan dan pengalaman tv local dalam menerapkan sistem kerja sama siaran 

yang cocok sesuai dengan kondisi dan potensi guna meningkatkan daya saing. 

Secara khusus riset ini bertujuan untuk menghasilkan desain siaran berjaringan yang 

bisa diterapkan langsung di TV local Jawa Timur. Desain siaran berjaringan ini 

merupakan inisiatif tv local dan dilakukan secara bertingkat yakni siaran kerjasama 

program dan marketing di tingkat regional dan dikembangkan ke tingkat nasional. TV 

local yang beroperasi di area terbatas terbatas akan berjaringan dengan tv local di 

wilayah provinsi yang sama untuk bersiaran regional. Selanjutnya induk tv local 

regional akan bekerja sama dengan tv diprovinsi lain untuk bersiaran nasional. 

Dengan demikian ada 3 level coverage area yakni tv local, tv regional, dan tv 

nasional. Kendala utama dalam pelaksanaan sistem ini adalah rumitnya regulasi dan 

tidak adanya kehendak tv yang sudah bersiaran nasional untuk bekerja sama. Kerja 

sama program siaran juga akan dikuatkan dengan kategorisasi program berbasis 

budaya sesuai dengan kebutuhan siaran mulai dari tingkat lokal, regional, dan 

nasional. Dengan desain baru ini maka tv lokal akan memeroleh manfaat dan nilai 

tambah diantaranya memperluas jangkauan wilayah siaran (coverage area), 

memperbesar jangkauan pemirsa (audience share), dan memperbesar peluang 

pemasaran program. Dengan demikian desain sistem siaran berjaringan  harus 

direvisi dan dilakukan perbaikan sehingga bisa dilaksanakan secara bertingkat 

sesuai daya dukung ekonomi dan tingkat kemajuan daerah. Inisiatif berjaringan ini 

muncul dari tv lokal independen sebagai upaya untuk meningkatkan wilayah 

jangkuan (coverage) dan wilayah layanan (service area) 

Keywords: Siaran Jaringan, TV Lokal, Program TV lokal,  Jawa Timur 
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PRAKATA 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, khususnya 

karunia ilmu pengetahuan dan hikmah kesehatan hingga memungkinkan penelitian 

ini dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai rencana. Penelitian ini merupakan riset 

kerja sama antarperguruan tinggi untuk tahun pertama guna mengevaluasi dan 

menghasilkan penyempurnaan desain sistem siaran berjaringan (SSJ) yang bisa 

diterapkan sesuai kondisi saat ini dilapangan.Desain baru ini menjadi terobosan dan 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas siaran dan menumbuhkan daya saing 

program siaran tv lokal guna meningkatkan daya saing.  

Sistem siaran berjaringan sejatinya adalah roh demokratisasi penyiaran yang 

memberi peluang bagi tv lokal untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Sistem 

SSJ adalah jawaban atas kebijakan (policy) penyiaran yang pro publik sebagaimana 

cita-cita pembangunan penyiaran nasional dan sekaligus dan menjadi benteng 

pertahanan budaya nasional dari tekanan siaran budaya asing. Melalui SSJ 

diharapkan tv local dapat tumbuhkembang dan program lokal dapat bersaing dan 

digemari sehingga turut memperkuat identitas budaya nasional yang kukuh 

sebagaimana cita-cita dasar penyiaran nasional. 

Penelitian ini telah dilakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan 

telah mendapat masukan dari para pengampu (stakeholders) penyiaran, khususnya 

pengelola TV local di Jawa Timur. Pada riset kali ini juga melihat performance tv local 

sesuai dengan daya dukung ekonomi daerah. Riset kali ini mencoba untuk mencari 

jalan tengah atas situasi tersebut dengan pola jaringan regional dan nasional 

sehingga program-program local akan dikembangkan pada jam tayang dimana 

program local mendapatkan ceruk pasar pemirsa yang optimal.  

Laporan penelitian ini diharapkan  dapat memberi konstribusi bagi 

pengembangan manajemen dan produksi tv local, khususnya TV local di Jawa Timur 

dan sekaligus sebagai penerapan sistem siaran jaringan khas Indonesia. Laporan ini 

disusun secara sistematis agar dapat dipahami dengan mudah. Secara kompehensif 

dan sistematis laporan ini disusun atas beberapa bab, yaitu : 
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• BAB 1. PENDAHULUAN   

• BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA   

• BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN   

• BAB 4. METODE PENELITIAN   

• BAB 5. HASIL YANG DICAPAI   

• BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA  

• BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN   

 

 Laporan akhir ini disadari masih belum sempurna mengingat tingginya 

dinamika bisnis pertelevisian di Jawa Timur dan di Indonesia. Sebagai sebuah desain 

aksi, maka desain ini patut untuk diujicobakan sehingga dapat memberi manfaat 

yang lebih luas bagi pengembangan tv lokal di Jawa Timur. Agar laporan akhir ini 

memiliki bobot yang lebih tinggi maka kritik dan saran membangun dari semua pihak 

sangat diperlukan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pendanaan dari 

Dikti. Semoga laporan ini bisa memberi konstribusi bagi pengembangan sistem 

siaran berjaringan televisi lokal di Indonesia. 

 

Bangkalan, Oktober  2014 

 

Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Televisi adalah media massa strategis bagi pengembangan masyarakat. 

Seiring dengan demokratisasi di bidang penyiaran, televisi lokal tumbuh dan 

berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia. Perkembangan tersebut disatu 

sisi membawa implikasi positif bagi pemerataan dan akses informasi bagi publik. 

Namun, di sisi yang lain televisi lokal juga menghadapi beragam permasalahan. 

Riset ini akan dilakukan pada tv lokal di wilayah layanan Jawa Timur. Jumlah 

tv lokal di wilayah layanan ini tercatat paling banyak di Indonesia yakni 37 stasiun. 

Kondisi tv lokal di wilayah ini beragam dan potretnya cukup unik. Ada tv lokal yang 

mampu tumbuh pesat hingga dapat bersaing dengan tv nasional, tetapi juga ada tv 

lokal yang sulit berkembang dan hanya sekadar mampu bertahan untuk bisa siaran.  

Kondisi tv lokal di Jawa Timur disamping menghadapi persaingan dengan tv 

nasional juga bersaing dengan sesama tv lokal yang lain di wilayah layanan yang 

sama. Namun, permasalah serius yang dihadapi oleh tv lokal di Jawa Timur adalah 

perbedaan kelas yang mencolok antara TV Jakarta (eksisting) dengan TV lokal. TV 

nasional memiliki keunggulan dalam wilayah layanan dan wilayah jangkauan yang 

lebih luas sehingga mampu meraih pangsa pasar iklan nasional yang lebih besar. 

Sementara tv lokal hanya mampu mengais sisa-sisa dari iklan tv nasional.  

Keberadaan stasiun pemancar tv nasional juga menyisakan permasalahan 

yang rumit. Stasiun pemancar lokal di kategori daerah maju didorong untuk menjadi 

biro dan stasiun lokal yang bisa memproduksi siaran secara mandiri dengan kegiatan 

langsung produksi dengan melibatkan sumber daya lokal. Biro dan stasiun pemancar 

tersebut harus berubah bentuk menjadi stasiun lokal. Namun dalam 

perkembangannya banyak  biro lokal yang seharusnya berubah menjadi stasiun lokal 

justru berubah menjadi virtual. Realisasi sistem jaringan ternyata semata-mata 

dipahami dalam konteks isi siaran dengan muatan lokal saja. Hal ini seperti dilakukan 

SCTV biro Surabaya dalam merealisasikan siaran muatan lokal Jawa Timur 

dilakukan siaran full dari Jakarta. Biro SCTV yang kelak didorong untuk menjadi 

stasiun lokal justru diubah menjadi biro virtual. Semua proses produksi berita 
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dilakukan di Jakarta dan SCTV daerah hanya menjadi kontributor saja. Tidak ada 

aktivitas produksi di stasiun lokal Jawa Timur. Bahkan, proses marketing dan 

kegiatan off air yang lain semua dilakukan dari Jakarta. Biro lokal yang hendak 

didorong menjadi stasiun lokal pun tinggal angan-angan. Jika trend ini diikuti tv 

Jakarta maka SSJ semakin jauh dari kenyataan. Isi siaran muatan lokal hanya 

tebeng semata untuk memenuhi ketentuan kewajiban siaran satu jam semata, dan 

tidak memiliki kontribusi langsung bagi kemajuan penyiaran dan ekonomi daerah.  

Riset selama lima tahun terakhir (2007-2011) yang dilakukan peneliti 

menunjukkan tidak adanya roadmap yang jelas terkait pengembangan tv lokal di 

tanah air. Program tv lokal seolah terjebak dalam euphoria politik penyiaran sehingga 

kemampuan mendirikan tv lokal tidak diikuti dengan kesiapan program, 

kelembagaan, bisnis dan teknis yang mapan. Hasil analisis peneliti terkait 

performance lembaga penyiaran tv lokal di Jawa Timur menunjukkan bahwaada tiga 

aspek yakni problem kelembagaan, program, dan teknis.  

Data ini semakin meneguhkan bahwa sebenarnya TV lokal Jawa Timur 

sedang menghadapi situasi yang rumit dan sulit. TV lokal Jatim tidak saja harus 

berhadapan dengan kompetitor sesama TV lokal, tetapi juga harus menghadapi TV 

nasional yang unggul dalam jangkauan dan permodalan. Situasi ini seberanya juga 

dihadapi oleh daerah lain di Indonesia. Perkembangan sejarah pertelevisian 

Indonesia dan kelahiran televisi lokal dalam perkembangannya selalu menyesuaikan 

rezim politik yang berlaku sehingga keberadaan tv lokal tidak seperti di berbagai 

negara maju yang hadir terlebih dahulu. Televisi lokal di Indonesia baru tumbuh 

seiring dengan perubahan politik sejak tahun 1997. 

Sebagai upaya untuk memahami hal tersebut, melalui penelusuran pustaka, 

peneliti akan melihat pengalaman (best practice), perbandingan, pengalaman 

berbagai negara untuk selanjutnya mengambil nilai-nilai yang ada kesesuaian 

dengan kondisi di tanah air dan selanjutnya dilalukan adopsi dan adaptasi model 

untuk dapat diterapkan di Indonesia.  

Riset ini akan menghasilkan desain siaran berjaringan untuk dapat diterapkan 

di Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Diharapkan dengan 

adanya desain tersebut sistem siaran berjaringan dapat segera dilaksanakan dan 
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ada roadmap yang jelas dalam implementasi dan pengembangannya pada masa 

depan. 

 Dengan desain ini diharapkan tv lokal dan tv nasional dapat berkembang 

secara beriringan dan saling mendukung satu sama lain serta memeroleh manfaat 

yang saling menguntungkan. Melalui kemitraan dengan TV lokal, TV nasional 

diharapkan akan dapat tampil impresif menjadi TV lokal berjaringan yang dekat 

(proximity) dengan pemirsa lokal. Dengan bermitra dengan TV lokal, TV nasional 

akan semakin luas daya jangkau di masing-masing wilayah layanan yang digarap 

sehingga meningkatkan daya saing. Bahkan kerja sama sharing teknik dengan mitra 

TV lokal di beberapa daerah terbukti bisa membantu kualitas siaran TV Jakarta yang 

semula tidak bisa maksimal menjadi lebih baik di terima oleh masyarakat lokal. 

Penerapan siaran berjaringan ini juga akan memperkuat persatuan dan kesatuan 

nasional melalui keberagaman isi siaran dan kepemilikan. 

Sebagai upaya untuk melengkapi kajian tentang siaran jaringan dan agar 

diperoleh kajian yang komprehensif atas sistem siaran jaringan di Indonesia, maka 

diperlukan suatu kajian lebih lanjut mengenai sistem siaran berjaringan dengan 

metode konstruktivis untuk melengkapi gambaran sistem siaran berjaringan melalui 

pandangan para pelaku penyiaran baik di daerah maupun di pusat guna mengkaji 

isu-isu lain seputar sistem siaran berjaringan ini. 

Penelitian ini penting dilakukan mengingat amanah undang-undang penyiaran 

32/2002 yang mendorong media penyiaran sebagai jangkar dan pemelihara 

persatuan dan kesatuan nasional. Riset ini juga strategis agar tv lokal dalam 

menjalankan tugas desentralisasi penyiaran dapat tumbuh dengan sehat dan 

profesional yang mampu bekerja sama dengan tv nasional.  

Pengembangan siaran berjaringan bagi daerah akan membawa manfaat yang 

besar, disamping mendekatkan siaran juga membawa dampak atas ekonomi 

penyiaran di daerah tersebut. Industri kreatif seperti production house masyarakat 

lokal juga tidak mampu berkembang di berbagai daerah sehingga cukup memberi 

dampak secara ekonomis dan memberi peluang penambahan lapangan kerja. Riset 

ini sungguh strategis sebagai bagian dari menempatkan industri tv lokal sebagai tuan 

rumah di wilayahnya masing-masing  
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Penelitian ini akan memberi kontribusi pada penerapan sistem siaran 

berjaringan di Indonesia yang hingga kini belum bisa diterapkan dan berada pada 

tarik ulur kepentingan yang tak kunjung dapat direalisasikan. Di Indonesia, sistem 

siaran berjaringan merupakan pilihan yang telah dirumuskan dalam UU No 32/ 2002 

tentang Penyiaran. Sistem siaran berjaringan dinilai sebagai terobosan dalam rangka 

demokratisasi penyiaran.  

Melalui riset ini diharapkan akan muncul desain sekaligus roadmap dan 

evaluasi secara berkelanjutan dlaam pelaksaan SSJ di Indonesia. Paling tidak  

tahapan-tahapan yang bisa dilakukan industri penyiaran televisi yang dianggap telah 

mampu melakukan siaran berjaringan secara bertahap.  

 

Policy SSJ yang tidak Berjalan 

 Undang Undang No. 32/2002 mengamanatkan dengan jelas stasiun penyiaran 

diIndonesia yang dikembangkan adalah stasiun penyiaran local. Adapun stasiun 

penyiaran local terdiri atas stasiun penyiaran local berjaringan dan tidak berjaringan. 

Berdasarkan atas ketentuan peraturan ini maka keberadaan stasiun penyiaran 

nasional harus menyesuaikan diri dengan regulasi baru ini. Kebijakan SSJ, 

sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran No. 32/2002,  mengharuskan TV swasta 

yang bersiaran nasional menjadi TV lokal berjaringan. Namun, pelaksanaan SSJ ini 

mengalami tarik ulur hingga kini dan belum ada progress yang signifikan. 

Implementasi SSJ seolah menghadapi jalan terjal. Hal ini terbukti dengan 

penundaan palksanaan SSJ sejak UU ini dijalankan. Sesuai regulasi persiapan batas 

akhir penyesuaian sistem SSJ adalah pada 28 Desember 2009. Hingga akhir tahun 

itu, TV nasional masih terus melakukan penolakan hingga saat ini masih belum bisa 

dilaksanakan. Alasan penundaan yang dikemukakan melalui Permen Kominfo No. 

32/2007 adalah karena belum adanya kesiapan regulasi teknis dan infrastruktur di 

daerah.  

Kini, waktu penyesuaian itu telah selesai bahkan sudah berjalan 5 tahun nasib 

SSJ seolah tidak ada kabar dan perkembangan lebih lanjut. Komisi Penyiaran 

Indonesia  melalui rapimnas di Bogor 23-25 November  2009 sudah menelurkan 

salah satu rekomendasi penting yakni TV swasta Jakarta yang bersiaran nasional 
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harus segera memiliki badan hukum lokal di setiap wilayah layanan siaran sebagai 

pintu awal merealisasikan SSJ. Jika hal ini tidak dilakukan maka KPI mendesak 

pemerintah mengambil kembali kanal yang dialokasikan kepada negara. 

Hal ini juga ditindaklanjuti KPID dengan meminta lembaga penyiaran tv 

nasional untuk membuat badan hukum lokal sebagai tahap awal pelaksanaan sistem 

SSJ. Namun, semua aturan itu tidak dilaksanakan dan SSJ hanya menjadi utopia 

bagi pengelola TV lokal yang terus dipaksa menghadapi persaingan yang tidak adil.  

TV swasta Jakarta yang kini bersiaran nasional sesungguhnya pada awal 

pendiriannya merupakan TV lokal. RCTI (1989) mengudara sebagai TV lokal Jakarta, 

SCTV (1989) sebagai TV lokal Surabaya, dan ANTV (1993) sebagai TV lokal 

Lampung. Namun, dinamika politik dan kepentingan ekonomi orde baru mereka 

diizinkan bersiaran nasional.  

Industri TV nasional berkembang pesat menjadi salah satu lahan bisnis media 

yang prospektif. Bahkan di tengah kondisi ekonomi yang dilanda krisis sejak 1997, 

industri TV swasta Jakarta justru mengalami perkembangan pesat. Sebagaimana 

dicatat Agus Sudibyo (2004) dalam periode 1999 – 2002, iklan TV nasional 

mengalami pertumbuhan di atas 40% pertahun. Pertumbuhan ini merupakan yang 

tertinggi di antara negara-negara Asia. 

Fakta ini semakin memperkukuh struktur industri bisnis TV nasional sehingga 

mendorong para investor untuk mendirikan TV nasional. Tercatat dalam kurun 

setahun 2000 – 2001 beroperasi 5 TV swasta lagi yakni Metro TV, TV7, Trans TV, 

Lativi dan Global TV.  

Keberadaan stasiun baru tersebut membuat kompetisi bisnis media TV  

semakin ketat. TV swasta Jakarta terus melakukan ekspansi layanan di berbagai 

daerah ekonomis dengan mendirikan stasiun transmisi sehingga service area 

(wilayah layanan) dan coverage area (wilayah jangkauan) semakin luas. TV Jakarta 

akhirnya hadir menjadi media pilihan bagi masyarakat daerah. Melalui strategi 

komodifikasi yang ditopang modal besar TV Jakarta mampu mengisi ruang publik 

pemirsa lokal dengan beragam acara sehingga masyarakat semakin  ’jatuh hati’ pada 

TV nasional. Hal ini semakin memperkukuh dukungan publik atas keberadaan TV 

swasta Jakarta. 
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 Ekspansi dan kuasa program itu telah membawa dampak besar yaitu 

tergerusnya budaya lokal oleh budaya Metropolitan Jakarta. Acara-acara yang tampil 

sebagian besar adalah ekspresi budaya Jakarta. Tak ayal,  orang daerah hanya 

sekadar menjadi objek dari penyiaran TV Jakarta.  

 Kuasa TV Jakarta juga membuat SDM penyiaran lokal tidak dapat 

berkembang. Orang daerah harus ekstrakeras merebut perhatian TV Jakarta agar 

bisa eksis di penyiaran. Hal ini juga ditunjang oleh konsolidasi bisnis TV Jakarta 

dalam group seperti MNC, Para Group, Bakri Group, Surya Citra Group, dan Metro 

Group. Kecenderungan bergabungnya perusahaan pertelevisian nasional juga 

menjadi bagian konsolidasi dan strategi bisnis media untuk menyiasati efisiensi bisnis 

industri televisi.  Tujuannya sangat jelas, agar mereka bisa segera berbagi dengan 

sesama TV nasional dalam holding company-nya 

Kondisi ini juga ditunjang keberadaan lembaga riset pemirsa seperti AGB 

Nielsen yang menjadi legitimasi atas kuasa TV Jakarta. Rating ini yang menjadi 

ideologi pemasang iklan dan semakin melanggengkan kuasa dan keperkasaan TV 

Jakarta. Belum lagi relasi kuasa atas pengambil kebijakan (policy maker) di tingkat 

pusat. ATVSI menjadi motor efektif untuk melakukan bargaining kepentingan dengan 

penguasa. Terbukti, selama ini Pemerintah selalu ragu-ragu menghadapi TV swasta 

Jakarta yang dianggap memiliki kuasa politik dan ekonomi. Situasi ini semakin 

mendorong lembaga penyiaran TV Jakarta yang bersiaran nasional terus melakukan 

perlawanan karena dianggap SSJ akan merugikan mereka.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Laporan Akhir > 13 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Demokratisasi Penyiaran  

            Demokratisasi penyiaran merupakan tuntutan publik, khususnya dalam 

berkomunikasi sebagai hak publik (publik good) dan sekaligus pengakuan daulat 

publik atas ranah publik (public domain). Spektrum frekuensi yang digunakan untuk 

penyiaran harus diatur sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Gagasan 

demokratisasi penyiaran meliputi (1) independensi, (2) pluralitas kepemilikan dan 

orientasi lembaga serta isi dan (3) desentralisasi atau dekonsentrasi penyiaran dari 

Jakarta ke daerah. 

Demokratisasi penyiaran di Indonesia meliputi : 1) independensi SDM (SDM 

dan institusi siaran), 2) pluralitas kepemilikan, pengelolaan dan orientasi isi 

siaran,dan 3) desentralisasi dan otonominasi penyiaran. Sementara, demokratisasi 

penyiaran bertumpu pada dua pilar utama yaitu: 1) demokratisasi sebagai jaminan 

tidak adanya intervensi pada muatan isi dan perbincangan di media penyiaran dalam 

bentuk apapun.2) keterbukaan bagi partisipasi semua pihak secara setara dan 

independen.  

Adapun Faktor-faktor yang menentukan demokratisasi siaran  yaitu : 1) 

ideologi ekonomi-politik (pilihan visi-misi dan filosofi), 2) pihak eksternal (pengiklan, 

pemerintah dan masyarakat), 3) manajemen stasiun media (pemilik dan keputusan 

rutin), 4) kekuatan kritis-demokratis (akademisi, LSM, ormas dll), dan 5) Broadcaster 

(penyiar, reporter, editor) 

 Perubahan penyiaran meliputi: 1) Pergeseran oreintasi penyiaran, dari 

medium artikulasi kepentingan negara ke medium aktualisasi dinamika pasar. 2) 

Pergeseran substansi kepemilikan, dari private-state-non-profit ke community-public-

profit. 3) Pergeseran materi siaran, dari hiburan (musik) ke jurnalistik. 4) Pergeseran 

kemasan siaran, dari monolog-reaktif ke dialog interaktif. Dan 5) pergeseran 

teknologi, dari era analog ke era digital. 

Strategi regulasi merupakan gabungan dari dua aliran gerakan demokratisasi 

penyiaran, yaitu model naturally (diserahkan pada mekanisme pasar) oleh Abraran 
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dan model organized (melalui aturan main) oleh James Curran.  Pilihan strategi 

organized melalui regulasi yang disusun bersama negara penyiaran efeknya bersifat 

generik dan perumusannya rentan dengan KKN. Oleh karena itu pilihan pembuatan 

Undang yang mengatur iklim penyiaran (UU Penyiaran No 32 Tahun 2002) 

merupakan pilihan terbaik di antara pilihan yang buruk) Di dalam UU Penyiaran No 

32 Tahun 2002 terhadap pemberlakuan prinsip desentralisasi. Yang berarti televisi 

komersial harus menghentikan bentuk siaran nasional dan harus berkolaborasi 

dengan televisi lokal.  

 

Teori Tanggungjawab Sosial 

Undang Undang No.32/2002 tentang Penyiaran sejatinya telah membuka 

kesempatan bagi pertumbuhan media penyiaran lokal di berbagai daerah yang pada 

gilirannya berdampak positif terhadap dinamika pembangunan suatu daerah. 

Regulasi fundamental ini membuka pintu bagi masyarakat daerah untuk mendirikan 

lembaga penyiaran yang sesuai dengan watak, adat, budaya dan tatanan nilai norma 

setempat.  

Jika dilihat perteori, sebenarnya regulasi penyiaran Indonesia tidak menganut 

aliran liberalisme pasar murni, tetapi lebih dekat dengan teori tanggungjawab sosial. 

Teori ini memunculkan konsep diversity of content dan diversity of ownership yang 

dalam beberapa hal memberi perlindungan terhadap potensi lokal dan pembatasan 

kepemilikan. Salah satu implementasinya adalah dalam bentuk berjaringan antara TV 

Nasional dan TV Lokal. Dalam format penyiaran itu, sebenarnya tidak akan terjadi 

head to head antara TV Jakarta yang bersiaran nasional dan TV lokal yang bersiaran 

terbatas.  

Regulasi ini juga memberi celah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

bidang penyiaran dan menjadi subyek, tuan rumah di daerahnya sendiri. Keberadaan 

media penyiaran lokal juga sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam 

konteks pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya. 

Penguatan muatan lokal dalam penyiaran nasional, juga dimaksudkan sebagai 

benteng pertahanan budaya nasional akibat pengaruh globalisasi. Dengan demikian 

kuasa budaya lokal dalam media juga menjadi pertaruhan. Globalisasi dalam konteks 
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tertentu memang tidak melulu memroduksi budaya global yang homogen. Kini, di 

tingkat global juga sedang diwarnai dengan tuntutan muatan lokal (a cultural quota) 

dan menjadi bagian dari strategi bisnis korporasi media internasional (Rahayu dalam 

Siregar, 2010). Mereka juga memahami jika masyarakat lokal memiliki kapasitas 

untuk ikut menegoisasikan, bahkan menolak produk global tersebut. Penambahan 

muatan lokal dalam skema bisnis media global sejatinya juga bagian dari strategi 

ekspansi pasar media global.  

Lokalitas diyakini akan menjadi kekuatan ekspansi pasar karena relasi dan 

sentimen budaya. Hal ini yang diyakini akan mendorong, menentukan dan mengatur 

sense of belonging dan sense of identity pasar lokal. Selain itu, kajian budaya media 

juga memperingatkan bahwa produk media yang melintas batas negara atau budaya 

akan diterima atau direspons dengan cara-cara yang spesifik (locally specific way) 

(Lee, Rahayu, dalam Siregar  2010). 

Aliran penyiaran sebagaimana yang dianut dalam undang-undang penyiaran 

32/2002 adalah tanggungjawab sosial, yang sebenarnya merupakan jalan tengah 

antara aliran libertarian dan otoritarian. Dalam aliran itu, maka industri TV harut turut 

bertanggungjawab untuk bisa menimbang-nimbang asas manfaat bagi publik. Media 

tv selain mengemban amanah untuk menghibur juga memiliki tanggungjawab moral 

untuk melakukan edukasi dan kontrol sosial.  

 

Sistem Siaran Televisi Berjaringan 

Primasanti (2009) mengutip Head dan Sterling (1987) mendefinisikan siaran 

berjaringan atau network boradcasting system sebagai, “...two or more stations 

interconnected by some means of relay (wire, cable, terrestrial microwaves, 

satellites”. Sedangkan Hiebert, Ungurait, Bohn (1974: 265) menekankan pada aspek 

organisasional dengan mengatakan bahwa siaran berjaringan merupakan 

pengorganisasian program, marketing, teknis dan administrasi dari beberapa stasiun 

oleh sebuah stasiun jaringan.  

Sementara Siregar (2001: 27) mengatakan bahwa sistem penyiaran jaringan, 

yaitu adanya suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi 

periferal dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk dengan stasiun lokal berupa 
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pemilikan penuh atau persahaman, dan bersifat terkait dalam pasokan (feeding) 

program. Siaran berjaringan secara umum diartikan sebagai sistem pemasokan 

siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran (Siregar, 2001:10). 

Primasanti (2009) merujuk pada hasil laporan penelitian Putra (1992) juga 

merangkum bahwa, “Televisi jaringan merupakan sebuah kelompok televisi lokal, 

berhubung secara bersama, secara elektronis, sehingga program bisa disuplai 

melalui sumber tunggal yang bisa disiarkan secara serentak”. Sedangkan Indonesia, 

dengan memberi aksentuasi pada  konsep kemitraan, UU No 32/ 2002 tentang 

Penyiaran menyepakati konsep siaran berjaringan sebagai kemitraan antara stasiun 

penyiaran lokal dengan stasiun yang bersiaran secara nasional. Dalam sistem 

penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan 

terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.  

Dengan demikian siaran berjaringan secara umum dapat dilihat sebagai 

sistem penyiaran yang terdiri dari dua sub sistem, yakni stasiun induk jaringan dan 

anggota jaringan yang memiliki hubungan “tertentu”. Selanjutnya keberadaan sistem 

siaran berjaringan hendaknya dikaitkan  dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

serta aspek-aspek krusial yang membentuk sebuah sistem.  

Sistem siaran televisi berjaringan di Indonesia sejatinya adalah sistem siaran 

berjaringan nasional-lokal, mengingat sistem siaran berjaringan seringkali dimaknai 

secara berbeda-beda.  

Pengembangan sistem penyiaran bisanya dipengaruhi aspek geografis, 

demografis, linguistik, ekonomi, budaya dan tekanan politis dalam suatu negara atau 

dari negara tetangganya. Bahkan Browne mengatakan tidak ada satu pun sistem 

penyiaran yang lengkap, sempurna dan cukup untuk dikatakan ideal (Brown, 1989:3). 

Perbedaan cara dalam menerapkan elemen-elemen sistem penyiaran membuat 

sebuah sistem siaran yang satu berbeda dengan yang lain (Summers, Summers and 

Pennybacker, 1978: 19). 

Seperti sistem siaran pada umumnya, di dalam sistem siaran televisi berjaringan 

juga terdapat aspek yang menentukan karakter sistem yang diterapkan. Untuk 

mengetahui aspek-aspek krusial tersebut, perlu kiranya membaca pandangan 

Summers, Summers and Pennybacker dan Browne. Summers, Summers and 
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Pennybacker (1978: 19) sebagaimana dikutip Primasanti (2009) mengemukakan dua 

aspek krusial. Pertama, berkaitan dengan mekanisme kontrol, dengan tiga kategori: 

1. state ownership: fasilitas penyiaran dimiliki secara langsung oleh pemerintah 

dengan aktivitas penyiaran dibawah pengawasan pemerintah atau komite yang 

telah ditunjuk oleh pemerintah. 

2. autonomous corporation: fasilitas penyiaran dimiliki dan dioperasikan oleh 

korporasi yang –walaupun dimiliki pemerintah—hampir seluruhnya independen 

dari kekuatan pemerintah. 

3. private ownership: fasilitas penyiaran dimiliki dan dioperasikan oleh korporasi 

individu swasta, biasanya diatur dalam beberapa cara oleh badan pemerintah. 

Kedua yakni aspek perencanaan keuangan (Summers, Summers and 

Pennybacker, 1978: 19). Pada sistem penyiaran secara umum, perencanaan 

keuangan  ini yang juga terdiri dari tiga kategori: 

1. Tax support : cara pendanaan utamanya melalui pajak. 

2. Licence support : utamanya didukung oleh pembayaran ijin yang 

dibayar setiap tahun oleh pemilik perangkat radio atau televisi. 

3. advertiser support: didukung utamanya oleh penjualan iklan untuk 

kepentingan bisnis dan layanan yang berharap untuk dapat 

mendistribusikan pesannya kepada sejumlah besar khalayak. 

Brown (1989: 17-59) juga memaparkan aspek krusial dalam lembaga 

penyiaran, yakni; financing (cara pendanaan) , supervision, control and influence 

(pengawasan, kontrol dan pengaruh); communication policy (kebijakan komunikasi); 

broadcasteraudienceinteraction (interaksi dengan audien); dan programming 

(pemrograman). Mengelaborasi pemikiran Summer, Summer and Pennybacker dan 

Browne tersebut, dapat ditarik beberapa aspek yang juga membentuk sistem 

siaran berjaringan yakni: cara pendanaan; mekanisme kontrol dan pengawasan; 

sertapemrograman. Beberapa aspek ini mewujud dalam karakter yang spesifik 

sesuaidengan tujuan yang dicita-citakan oleh sistem siaran berjaringan yang 

diterapkan. Dengan demikian, aspek yang mampu membentuk sistem siaran 

berjaringan adalahaspek yang sesuai untuk mendukung tujuan sistem siaran 

berjaringan yangditerapkan. 
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BAB III 

TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN  

 

 
3.1 Tujuan  

Riset ini berusaha untuk mengevaluasi dan menghasilkan desain baru dalam 

pelaksanaan siaran berjaringan (SSJ) di Indonesia. Dengan melihat langsung 

pengalaman tv lokal dan memperhatikan masukan dan revisi dari para praktisi dan 

stakeholders penyiaran, riset ini menghailkan desain baru yang cocok dan aplikatif 

bagi pengembangan kerja sama dan jaringan tv lokal di Indonesia. Riset ini sekaligus 

dapat menjadi panduan bagi pengembangan program tv lokal sehingga sehingga 

bisa berkompetisi pada pemirsa yang lebih luas.  

          Tujuan khusus riset ini adalah perbaikan desain siaran jaringan yang telah ada 

selama ini dan dapat diterapkan (aplikabel) dan cocok untuk diterapkan dilapangan. 

Dengan adanya desain ini diiharapkan sistem jaringan tv lokal dapat dikembangkan 

untuk memberi nilai tambah bagi perkembangan dan kemajuan tv lokal. Dengan 

coverage yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan fungsi pemasaran program 

dan juga daya saing. Secara khusus riset ini juga bertujuan untuk memberikan 

panduan bagi pengelola tv lokal terkait dengan manajemen kelembagaan, program, 

teknis teknologi sebagai basis peningkatan mutu manajemen  tv local. 

             Melalui siaran berjaringan diharapkan akan dapat member nilai tambah bagi 

kedua belah pihak sekaligus dapat menghidupkan dan memperkaya  siaran tv lokal  

dengan memperluas coverage area, memperbesar audience share, dan 

memperbesar peluang marketing. 

Riset ini juga akan menjadi medium berbagi pengalaman terbaik (best 

practice) bagi pengelola tv lokal untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas 

manajemen dan produksi dan tayangan televisi lokal sehingga memiliki daya saing 

dan daya kompetitif yang lebih baik. 
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3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penting dilakukan mengingat amanah undang-undang penyiaran 

yang mendorong media penyiaran demokratis guna memperkuat kesatuan bangsa. 

Tv lokal sebagai salah satu aset bangsa harus mampu dipelihara dengan 

memberikan peluang yang lebih besar untuk berkembang. Sistem siaran jaringan 

merupakan salah satu upaya untuk menjadikan TV lokal memiliki daya saing lebih 

tinggi khususnya bertkaitan dengan fungsi pengembangan kapasitas manajmen dan 

pemasaraan program.  

Televisi lokal harus didorong untuk mampu bertahan dan berkembang secara 

profesional melalui sistem yang lebih adil. Riset ini juga strategis agar tv lokal dalam 

menjalankan tugas desentralisasi penyiaran yang bertumpu pada partisipasi dan 

budaya lokal dapat berkembang secara sehat baik program maupun bisnisnya. 

Realitas dilapangan, saat ini banyak tv lokal terpaksa tutup karena minimnya 

kemampuan dalam produksi program siaran dan perolehan pemirsa yang tidak 

signifikan meraih iklan.  

Riset ini sungguh strategis sebagai bagian dari menempatkan industri tv lokal 

sebagai tuan rumah di wilayahnya masing-masing ditengah tekanan media utama 

(media-mainstream). Manfaat dari riset ini adalah munculnya pemahaman dan 

paradigma baru bagi pengelola tv lokal dalam mengembangkan kapasitas 

manajemen program dan bisnis. Para pengelola tv lokal diharapkan dapat 

memberikan sentuhan khas pada program yang mereka produksi dengan mengacu 

pada desain kelembagaan, program, dan teknologi yang yang ditemukan dalam riset 

ini. Selain itu, para pengelola tv lokal juga memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan program dan bisnis media secara berkelanjutan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

 
4.1 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme (constructivism 

paradigm). Paradigma ini menekankan pada bagaimana masyarakat pelaku 

penyiaran memaknai realitas keseharian mereka. (socially meaningful action). 

Kehidupan masyarakat sehari-hari dalam memaknai realitas, menuntut penelitian ini 

untuk masuk dalam latar alamiah masyarakat. Maka dari itu, latar alamiah 

(naturalistic settings) menjadi amat menonjol dalam penelitian berparadigma 

konstruktivisme ini. Peneliti bertugas untuk mencatat dan mendeskripsikan 

pengalaman sehari-hari pelaku penyiaran dalam berhadapan dengan kenyataan 

hidup masyarakat, yang dalam hal ini adalah pengalaman dan konstruksi pemikiran 

mereka dalam menjalankan penyiaran. 

 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang mendasarkan diri pada aspek 

reflective. Dimana kedudukan suatu penelitian bersifat menggali interpretasi subyek. 

Juga berarti mempertanggungjawabkan/menjelaskan peran peneliti dalam tindakan 

sosial, menjadikan peneliti peka untuk dapat membedakan keadaan/lapisan realitas 

dalam sebuah latar/suasana dimana realitas itu berada (Lindlof, 1995).Beberapa 

karakteristik kunci dari berbagai desain penelitian kualitatif meliputi interpretif (juga 

disebut sebagai bentuk, tipe, atau genre oleh beragam pengarang).  

 Interpretasi kualitatif dihasilkan dari analisa intensif pada kasus tunggal, atau 

bias juga beberapa kasus. Pengetahuan yang dalam diperoleh dari sub-sub budaya, 

organisasi-organisasi, dan komunitas-komunitas. Data-data yang diperoleh darinya 

akan menjadi catatan/laporan dan menyingkapkan pemahaman yang mendalam bagi 

peneliti (Lindlof, 1995). 
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Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode penelitian ini 

tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 

prediksi, tetapi memaparkan situasi atau peristiwa. Metode penelitian deskriptif 

ditujukan untuk : mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala 

yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek 

yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang 

dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari 

pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang 

akan datang. 

 Metode deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah 

(naturalistics setting). Peneliti bertindak sebagai pengamat. Ia membuat kategori 

perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Penelitian 

deskriptif bukan saja menjabarkan/analitis, tetapi juga memadukan/sintetis. Bukan 

saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi (Rakhmat, 1999). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, yaitu melakukan 

identifikasi nilai-nilai kultural yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Jenis observasinya adalah participant observation, artinya peneliti 

terlibat secara langsung dalam pengamatan terhadap nilai-nilai kultural  dalam 

latar alamiah (naturalistics setting) masyarakat dan performance lembaga 

penyiaran  di wilayah Jawa Timur.  

2. Wawancara/Indepth Interview 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

telah disesuaikan dengan kerangka konseptual kepada para informan terpilih 

3.  FGD (focus group discussion) 
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Teknik Sampling 

 Teknik sampling yang digunakan adalah purposif (purposive sampling), untuk 

memastikan bahwa unsur tertentu dimasukkan ke dalam sample. Tingginya tingkat 

selektifitas yang ada pada teknik ini akan menjamin semua tingkatan/strata yang 

relevan direpresentasikan dalam rancangan peneliti tertentu. Unsur khas yang ingin 

dimasukkan adalah kapasitas pengetahuan dan pengalaman serta budaya 

masyarakat Jawa Timur yang akan dijadikan basis dalam menyusun desain program 

televisi lokal (James A. Black & Dean J. Champion, 1999). Populasi penelitian ini 

meliputi masyarakat penyiaran di  Jawa Timur.  

 

Teknik Analisa Data 

Analisis data akan dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, 

interpretasi data dan penulisan laporan naratif. Dalam analisis kualitatif, beberapa 

kegiatan dilakukan bersamaan oleh peneliti, yaitu mengumpulkan informasi dari 

lapangan, menyortir informasi menjadi kelompok-kelompok, memformat informasi ke 

dalam sebuah deskripsi atau bagan, dan menulis naskah kualitatif. (Creswell, 1994: 

47 dirangkum dari Bogdan & Biklen, 1992) 

Peneliti melakukan pembuktian untuk memastikan keabsahan internal, dengan 

melakukan strategi trianggulasi data dan sumber. Data akan dikumpulkan melalui 

sumber majemuk, yaitu melalui wawancara mendalam, pengamatan dan analisis 

dokumen. Alat analisis yang digunakan adalah teoritanggungjawab sosial, ekonomi 

politik media, demokrasi media, dan siaran jaringan.   

 

5.7  Lokasi Penelitian 

 

Lokasi riset ini adalah Jawa Timur yang memiliki 37 stasiun penyiaran lokal. 

Stasiun tv yang diriset adalah stasiun tv yang berada dalam wilayah yang mewakili 

gambaran budaya Jawa Timur, mewakili tipikal khas geografis, dan daya dukung 

dukungan ekonomi. Hal ini agar diperoleh gambaran yang komprehensif terkait 

performance tv lokal dan pola jaringan tv lokak regional Jawa Timur.   



 Laporan Akhir > 24 

 

 

BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 
5.1 Sistem Siaran Jaringan Model Lama 

5.1. 1. Ketentuan dan Tahapan SSJ 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mengamanatkan 2 

(dua) prinsip dasar yaitu demokratisasi penyiaran dan desentralisasi penyiaran. Dua 

cita-cita itu dapat dilaksanakan dengan menciptakan sistem penyiaran nasional yang 

adil dan berimbang. Sistem penyiaran nasional diselenggarakan dalam suatu sistem 

penyiaran nasional yang memiliki prinsip dasar keberagaman kepemilikan dan 

keberagaman program siaran dengan pola jaringan yang adil dan terpadu guna 

mendorong pemberdayaan daerah. 

Demokratisasi penyiaran dan desentralisasi penyiaran dapat dikembangkan 

melalui keberagaman isi dan keberagaman kepemilikan. Desentralisasi penyiaran 

memiliki makna ganda yaitu desentralisasi infrastuktur dan isi siaran. Desentralisasi 

penyiaran dilaksanakan dalam 2 bentuk sistem penyiaran yaitu sistem stasiun local 

dan system stasiun berjaringan. Pelaksanaan SSJ sebagai arah dalam penerapan 

kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan 

teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, social, budaya, dan 

kondisi lingkungan dan menjamin masyarakat untuk memeroleh informasi.  

Desentralisasi infrastuktur penyiaran adalah proses pengembangan system 

penyiaran nasional dalam bidang kepemilikan, pengelolaan dan pengaitan industry 

penyiaran sebagai unsure pendorong ekonomi daerah yang memberikan 

kesempatan bagi warga daerah setempat dalam hal kepemilikan, pengelolaan, dan 

peningkatan kualitas SDM serta peningkatan kesempatan kerja bagi warga 

masyarakat daerah. 

Adapun desentralisasi penyiaran adalah pengembangan system penyiaran 

nasional yang ramah kepada lingkungan local dalam aspek social, politik, dan 

budaya daerah dimana lembaga penyiaran memberikan kontribusi positif bagi 
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pengembangan social, budaya daerah dan iklim politik local yang demokratis dan 

akuntabel.  

Sistem stasiun berjaringan merupakan salah satu pelaksanaan desentralisasi 

penyiaran dimana ada kerja sama antara stasiun televise yang menjadi induk 

jaringan sebagai coordinator penyiaran dengan beberapa stasiun televise yang lain 

yang berfungsi sebagai anggota jaringan.  

Pelaksanaan system stasiun diharapkan dapat member peluang yang lebih 

besar kepada penghormatan nilai local, social, keberagaman, kebangsaan, keadilan, 

kebudayaan daerah dan juga hukum. Adapun tujuan pembentukan system stasiun 

berjaringan adalah untuk melaksanakan amanah undang undang penyiaran dalam 

hal demokratisasi dan desentralisasi penyiaran sehingga terhadap keberagaman 

kepemilikan lembaga penyiaran dan keberagaman isi siaran. 

Sebagai tahap awal lembaga penyiaran nasional harus menyesuaikan diri 

menjadi lembaga penyiaran dengan system stasiun local atau dengan sistem stasiun 

jaringan. Lembaga penyiaran yang memilih menjadi anggota system stasiun jaringan 

hanya boleh menjalin kerja sama dengan satu induk jaringan. Induk jaringan dapat 

menjangkau wilayah yang lebih luas. Stasiun insuk merupakan stasiun penyiaran 

yang bertindak sebagai coordinator yang siarnnya direlai oleh stasiun anggota dalam 

system stasiun jaringan. 

Stasiun anggota merupakan stasiun penyiaran yang tergabung dalam suatu 

system stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari 

stasiun induk. Adapun stasiun induk tersebut berkedudukan di ibukota provinsi dan 

stasiun anggota berkedudukan diibukota provinsi, kabupatendan/atau kota. 

Dalam melaksanakan SSJ lembaga penyiaran televise sepakat untuk 

melaksanakan SSJ dengan menuangkan kesepakatan kedalam bentuk perjanjian 

kerja sama tertulis, yang memuat hal hal sebagai berikut: 1) penetapan stasiun induk 

dan stasiun anggota 2) program siaran yang akan direlai 3) presentase durasi relai 

siaran dari seluruh waktu siaran perhari 3) persentase durasi siaran local dari seluruh 

waktu siaran perhari 4) penentuan alokasi waktu (time slot) siaran untuk siaran local. 

Dalam penyelenggaraan SSJ, setiap perubahan stasiun anggota dan stasiun induk 

yang terdapat dalam SSJ wajib mendapatkan persetujuan menteri. 
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Dalam memperoleh persetujuan menteri, lembaga penyiaran swasta yang 

bertindak sebagai stasiun induk mengajukan permohonan tertulis kepada menteri 

dengan melampirkan perjanjian kerja sama antara stasiun induk dan stasiun 

anggota. Persetujuan menteri diberikan dalam bentuk surat persetujuan 

penyelenggaraan penyiaran melalui SSJ.  

Dalam SSJ, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun 

induk, dibatasi dengan durasi paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran perhari. 

Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta 

maka program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari induk jaringan tersebut 

secara bertahap turun menjadi 50% dari seluruh waktu siaran perhari.  

Stasiun penyiaran local harus memuat siaran local dengan durasi paling 

sedikit 10% dari seluruh waktu siaran perhari. Berdasarkan perkembangan 

kemampuan daerah keharusan memuat siaran local tersebut secara bertahap naik 

menjadi paling sedikit 50% dari seluruh waktu siaran perhari. Siaran local tersebut 

adalah siaran dengan muatan local pada daerah setempat.   

Bagi lembaga penyiaran swasta yang sudah mempunyai stasiun relai di 

ibukota provinsi wajib melepaskan kepemilikian atas stasiun relainya. Jika tidak 

terdapat modal yang dimiliki oleh anggota masyarakat daerah untuk mendirikan 

stasiun penyiaran local atau adanya alas an khusus yang ditetapkan menteri atau 

pemerintah daerah setempat, status kepemilikan stasiun relai dibeberapa daerah 

masih dapat dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta 

tesebut masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya dalam 

menjangkau wilayah jangkauan siaran tertentu sampai terdapatnya stasiun penyiaran 

local yang berjaringan pada wilayah tersebut.  

Induk jaringan dan anggota jaringan dapat menggunakan nama dan logi yang 

sama. Dalam menggunakan logo dan nama yang sama, anggota jaringan wajib 

menambahkan nama tempat kedudukan setelah nama stasiun induk jaringan. Jika 

kerja sama terjalin diantara dua identitas atau nama stasiun yang berbeda maka 

anggota jaringan wajib mencantumkan logo bersama. 

Idealisasi pelaksanaan system stasiun berjaringan dilakukan dengan 

ketentuan 1) Program anggota jaringan: produksi program muatan local sekurang-
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kurangnya diselenggarakan dalam jumlah 10% dari total waktu siar, 2) pelaksanaan 

produksi program muatan local diutamakan mengambil sumber daya manusia dan 

potensi-potensi penyiaran dari daerah setempat dengan mempertimbangkan 

profesionalisme 3) program muatan local adalah siaran yang memuat hal-hal yang 

bersumber dari daerah dalam bidang social, politik, ekonomi, dan budaya 4) durasi 

siaran local dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun menjadi maksimal 30% 

disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan.  

Adapun teknis operasional anggota jaringan harus memenuhi beberapa 

ketentuan, yaitu 1) memiliki studio siaran dengan segala kelengkapannya 2) memiliki 

ruang pengendali siaran (master control) dengan segala kelengkapannya 3) 

memeiliki peralatan transmisi, pengiriman gambar melalui satelit, serat optic, dan 

microwave, maupun jenis pelaralan yang lain yang berfungsi untuk menyebarluaskan 

tayangan program televise. 4) peralatan psot produksi yang memenuhi standar 

penyiaran 5) peralatan kamera liputan beseta kelengkapannya dan 6) gedung kantor 

dan perlaatan kantor yang menjadi pusat operasional.  

Anggota jaringan secara administrative berbentuk badan hukum perseroan 

terbatas yang terpisah dari induk jaringan dengan mengikuti mekanisme perizinan 

sebagaimana ditetapkan dalam UU 32/2002 

Bagi stasiun televise yang telah memiliki stasiun relay diberbagai daerah wajib 

mendirikan induk jaringan atau anggota jaringan. Jumlah induk jaringan atau anggota 

jaringan didirikan sesuai dengan prosentase dari jumlah stasiun relay yang dimiliki 

diibukota provinsi dengan mengacu pada ketentuan 1) Tahun pertama berjumlah 

sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi yang terdapat stasiun relay 2) Tahun 

kedua sekurang-kurangnya 75% dari jumlah provinsi yang terdapat stasiun relay 3) 

Tahun ketiga berjumlah 100% dari jumlah provinsi yang terdapat stasiun relay. 

Prosentase tersebut sebanyak-banyaknya 50% di pulau Jawa. Pendirian induk 

jaringan atau anggota jaringan wajib dilakukan dilokasi stasiun relay yang sudah ada. 

Pendirian stasiun berjaringan wajib memberikan kesempatan kepada mitra 

local untuk terlibat dalam kepemilikan saham sekurang-kurangnya sebesar 51% pada 

tahun 2010. Tahapan kepemilikan saham tersebut mengacu kepada ketentuan pada 

tahun kedua sekurang-kirangnya mitra local dapat memiliki 20% kepemilikan saham 
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stasiun induk jaringan dan tahun ketiga sekurang-kurangnya dapat meningkat 40 % 

dan meningkat hingga 51%. 

               Pelaksanaan system stasiun berjaringan dilaksanakan mulai tanggal 28 

Desember 2007 dan harus selesai pada 28 Desember 2010. Adapun kerjasama 

kepemilikan saham antara induk jaringan dan anggota jaringan wajib selesai 

dilaksanakan paling lambat 28 Desember 2014. 

 

5.2. Desain Siaran Jaringan TV local Berbasis Wilayah Layanan  

 

Sistem siaran jaringan sebenarnya merupakan peralihan dari sistem siaran 

sentralistik ke penyiaran desentralistik. Sistem ini mampu mewujudkan pemetaan 

ekonomi dan juga menambah lapangan kerja baru di daerah seperti griya produksi 

dan periklanan di daerah. Siaran berjaringan merupakan solusi atas keterbatasan 

wilayah jangkauan dan wilayah layanan siaran yang dihadapi oleh tv lokal di daerah. 

Dengan siaran jaringan, pengelola tv lokal dapat meningkatkan audience share dan 

memperluas marketing pogram. Program-program lokal yang bagus akan memeroleh 

peluang untuk meraih jumlah pemirsa yang lebih banyak dan memeroleh rating 

tinggi. Selain itu, program-program lokal yang bagus akan dapat dikembangkan 

menjadi program dokumenter untuk dipasarkan ke pasar internasional. 

Hal ini akan menambah keyakinan  bahwa program yang diproduksi tv lokal 

dapat berkompetisi di level yang lebih tinggi. Bagaimanapun harus diingat bahwa 

bisnis tv pada dasarnya adalah bisnis penuh resiko yang padat modal, padat tenaga 

kerja kreatif, dan padat teknologi. 

Dalam kaitan dengan wilayah jangkauan dan wilayah layanan, tv lokal melalui 

siaran jaringan akan memeroleh manfaat yang besar tidak hanya dari aspek 

ekonomis, tetapi juga pengembangan budaya. Batasan wilayah layanan siar tv tidak 

semata-mata dipahami sebagai batasan wilayah geografis, tetapi juga budaya. 

Wilayah layanan tidak semata-mata dipahami sebagai batasan geografis, tetapi juga 

mempertimbangkan  jumlah penduduk, daya dukung ekonomi, dan juga kesamaan 

budaya. 

TV berjaringan akan membuka peluang bagi tv lokal dalam meningkatkan 

kapasitas program dan pemasaran. Pola berjaringan ini bisa meraih jumlah penonton 
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yang lebih luas dan melebihi radius jangkauan siaran. Dalam praktinya tv berjaringan 

bisa berupa: 1) TV yang berjaringan dalam sistem telekomunikasi dan berafiliasi 

kepemilikan kepada pusatnya, seperti JTV dan jaringannya. 2) TV berbentuk rap 

network hanya berjaringan dalam pemasaran program. 3) TV yang berjaringan dalam 

sindikasi program yang dibuat bersama atau dibuat salah satu pihak seperti MNC. 4) 

TV yang berjaringan dalam semua aspek (produksi, pemasaran,dll) 

Siaran jaringan sebagaimana kehendak regulasi penyiaran terasa berat dan 

sulit direalisasikan mengingat tv jakarta yang bersiaran nasional tidak punya 

kehendak utnuk mengandengn tv lokal. Dalam kaitan ini maka logika pelaksanaan 

SSJ harus dibalik dengan mengedepankan inisiasi SSJ dari TV lokal. Dalam hal ini 

pada tahap awal TV lokal harus berjaringan dengan sesama tv lokal di dalam satu 

wilayah layanan dalam satu propinsi untuk menjadi tv jaringan regional.  

Beberapa manfaat akan diperoleh melalui tv jaringan regional ini, yaitu: 

menghemat biaya produksi, memperluas jangkauan, dan menambah potensi 

pemasaran program. Sebagaimana diketahui selama ini pemasang iklan hanya 

mengenal wilayah lokal, regional, dan nasional. Iklan lokal selama ini tidak cocok 

untuk tv yang membutuhkan biaya operasional besar. Guna menopang produksi tv 

lokal, iklan yang efektif adalah iklan regional dan juga public service announcement 

(PSA). Kedua jenis iklan inilah yang efektif menopang pembiayan iklan di tv lokal 

selama ini. 

Sebagai gambaran wilayah layanan tv lokal di Jawa Timur dibagi ke dalam 8 

wilayah layanan. Satu wilayah layanan meliputi 3-5 kabupaten. Di masing-masing 

wilayah layanan kanal yang tersedia untuk siaran rata-rata berjumlah 5-7 kanal. 

Kanal kalan tersebut selama ini sudah ditempati oleh tv eksisting dengan 

membangun stasiun relay. 
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Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Peta Layanan Siaran TV lokal Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Peta Kanal Siaran TV lokal di Jawa Timur 
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Problematika kelangkaan kanal tersebut membuat pendirian tv lokal baru di 

Jawa Timur menghadapi kendala serius. Banyak pengajuan tv lokal di Jawa Timur 

yang tidak bisa lolos rekomendasi karena tiadanya ketersediaan kanal. Hal ini 

membuat siaran tv idaerah didominasi oleh televisi jakarta yang bersiaran nasional 

(eksisting). 

Sementara keberadaan tv lokal disisa-sisa kanal tersebut hanya 

memungkinkan 1 tv lokal bisa di dirikan dimasing-masing wilayah layanan. Hal itu 

pun masih dengan catatan menggunakan kanal co-channel atas diskresi Kominfo.  

Potret tv lokal pada awalnya bisa tumbuh dengan baik. Hal ini karena ditopang 

oleh tekad, idealisme, dan semangat tinggi. Namun, seiring dengan persaingan 

mendapat iklan tv lokal mulai banyak yang menghadapi kendala pada pembiayaan 

operasional yang tidak sebanding dengan jumlah pemasukan. TV lokal kalah 

bersaing dan mendapat sisa-sisa dari iklan yang tayang di Tv nasional serta 

mendapat topangan iklan lokal yang jumlahnya tidak sebanding dengan biaya 

operasional produksi program tv lokal. 

Atas fenomena ini maka tv lokal harus bisa bekerja sama dengan sesama tv 

lokal yang berada disatu propinsi dengan membentuk jaringan regional. Induk 

jaringan bisa diibu kota provinsi sebagai salah satu representasi satiun di level 

regional yang merupakan salah satu wilayah pertumbuhan guna mendekatkan diri 

dengan fungsi pemasaran.  

Selanjutnya TV lokal di ibukota provinsi bertindak menjadi induk jaringan 

televisi lokal di wailayah satu provinsi. Melalui induk jaringan ini tv lokal bisa 

menawarkan diri program program di level nasional. Upaya memperbesar pemasaran 

ini pada akhirnya akan memberi dampak bagi pertumbuhan tv lokal did aerah. Siaran 

jaringan akan memberikan peluang lebih nyata kepada TV lokal dalam upaya meraih 

audien. Hal ini terkait dengan proximity, khalayak bisa lebih cerdas untuk memilih 

program acara yang sesuai kebutuhannya. Dengan demikian pada tahap awal akan 

ada model atau desain siaran berjaringan regional dalam satu Provinsi. 

Sebagai gambaran siaran jaringan TV lokal Jawa Timur adalah sebagai 

berikut. Pada tahap awal tv lokal yang berada diibukota provinsi menjadi induk 
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jaringan. Seperti Coverage area  Arek TV akan dikembangkan dari Surabaya Raya 

(Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Pasuruan) menjadi 

Jawa Timur (38 kab/ko) dengan tetap mengindahkan aturan yang berlaku.Dalam 

siaran jaringan init v local akan mempertimbangkan kesamaan budaya. Mapping 

coverage area di Jawa Timur meliputi Budaya Arek, Madura Pandalungan, dan 

Mataraman. Peta budaya tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Peta Budaya Jawa Timur 

 

Desain siaran berjaringan berbasis budaya tersebut dapat dilakukan dengan 

berjaringan dalam budaya yang sama seperti budaya arek yang meliputi Surabaya 

hingga Malang Raya.  

Sementara budaya Madura & Pendalungan dapat discover oleh tv Madura dan 

yang berada wilayah pandalungan seperti Jember, Banyuwangi, Probolinggo. 

Budaya mataraman dapat dijaringkan untuk tv local yang berada di wilayah 

bojonegoro, madiun, Kediri, Trenggalek dan Pacitan. Adapun pola jaringan dapat 

disesuaikan sesuai dengan standar yang disepakati bersama. Bagaimana teknis 

operasional marketing jaringan, pemilihan aspek teknik yang tepat,  baik teknis 
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penyiaran berjaringan mau-pun standarisasi peralatan di masing-masing stasiun 

jaringan dan ebutuhan human capital  yang sesuai. 

 

5.3 Penyesuaian Teknis Siaran Jaringan Regional  

Guna melaksanakan siaran jaringan regional maka tv lokal harus melakukan 

penyesuaian meliputi aspek kelembagaan, program, dan teknologi. Ketiga aspek 

tersebut harus dikembangkan sesuai standar yang telah disepakati bersama antara 

induk jaringan dan anggota.  

Dalam standar  penyiaran tv lokal, beberapa yang harus diperhatiakan antara 

lain 1) Aspek administrasi: harus profesional, akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, 

tertib, dan rapi , 2) Aspek teknik: gambar dan suara dapat diterima secara jernih dan 

sempurna oleh audiens 3)  Aspek SDM: pemimpin, karyawan dan pekerja adalah 

para profesional yang memegang teguh profesionalitas 4) Aspek audiens dan 5) 

Aspek riset: sebagai alat untuk mengukur audiens untuk mengetahui keinginan dan 

kebutuhan mereka.  

          Hal penting dalam pelaksanaan siaran jaringan adalah perjanjian kerja sama 

antara stasiun induk dan stasiun anggota. Kesepakatan itu berisi antara lain: 1) 

penetapan stasiun induk dan anggota 2) program siaran yang direlay 3) persentase 

durasi relay siaran perhari, 4) persentase durasi siaran lokal perhari, 5) penentuan 

alokasi waktu (time slot) siaran lokal.  

 

Kendala 

Adapun kendala dalam pelaksanaan siaran jaringan kebanyakan disebabkan 

oleh biaya operasi pembuatan program yang mahal jika pilihan TV lokal tersebut 

tidak berjaringan. Jika berjaringan sekalipun, seberapa besar induk jaringan tersebut 

memberikan acara berkualitas kepada anggota jaringannya. Kondisi hari ini bahkan 

induk jaringan menjual slot lokal mereka pada program home shopping. Secara 

bisnis mungkin mereka terbantu oleh blocking time home shopping tersebut, tapi 

secara kinerja program jangka panjang akan membuat persepsi buruk dari 

pengelolaan TV lokal. (Apni, 2012) 
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 Regulasi dalam hal pengelolahan TV lokal atau berjaringan sangat 

menekankan pada prinsip diversity in ownership dan diversity of content. 

Pengelolaan TV lokal diarahkan pada pengelolaan tv lokal yang efisien dengan 

program lokal yang berkualitas dan manageable cost.  

Menghadapi hal ini bisa dilakukan melalui kerja sama melalui sindikasi 

Produksi.  Secara umum sindikasi dapat diartikan produksi dan penjualan bersama 

program televisi yang dilakukan oleh institusi produksi, induk jaringan dan anggota 

afiliasi jaringan. Pemanfaatan hasil sindikasi program utamanya (first run) adalah 

untuk anggota jaringan dan pada penayangan berikutnya bisa saja program tersebut 

di jual pada independent station lainnya. Sebab hanya dengan melakukan sindikasi 

produksilah mereka bisa mendapatkan program berkualitas dengan harga murah. 

Broadcast cost bisa dikelola dengan baik, dan harapan hidup stasiun lokal jauh lebih 

panjang.  

Mengapa pilihan Sindikasi dilakukan, alasan berikut ini adalah pertimbangannya: 

• Ketersediaan acara eksklusif hanya untuk anggota jaringan. 

• Biaya program dan TV lokal yang besar jika ingin mendapatkan program yang 

berkualitas bisa dipangkas. 

• Ketersediaa nalat-alatproduksi (studio equipment dan camera system yang 

terbatas 

• Keterbatasan sumberdaya manusia di TV lokal 

• Revenue bagian tv lokal bisa di atas pricing slot iklan local karena penjualan 

ditarik ke harga nasional 

 

Tahapan penting dari sindikasi adalah kemampuan content providernya. Secara 

umum di ada 3 tahapan penting sindikasi yakni 

1. Producers (PH) harus memiliki rencana produksi, pengembangan program 

dan fasilitasproduksi 

2. Semua konsep program sindikasi harus didelivery ke anggota jaringan yang 

akan diajak bekerjasama dan mendapatkan persetujuan anggota afiliasi 
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3. Marketing dan sales, baik local maupun nasional harus sudah melakukan 

strategipenjualan. Penjualan yang disarankana dalah penjualan dengan harga 

nasional. 

 

Sementara itu dalam tahapan persiapan produksi, skema proses sindikasi adalah 

sebagai berikut 

1. Ide program sudah disetujui oleh anggota sindikasi 

2. Konsep  program yang sudah diriset dan dikembangkan harus dibuatkan 

pilotnya 

3. Sales departemenmelakukan pre sales dengan strategi penjualan nasional 

4. Tim Sales juga sudah melaporkan kemungkinan brand integration yang akan 

masuk ke program sindikasi 

5. Pilot disetujui oleh anggota sindikasi dan dilanjutkan denganproduksi minimum 

satu musim 

6. Sponsor juga sudah diajak melihat hasil produksi untuk memastikan 

kesesuaian yang dinginkan pihak sponsor. 

 

Implementasi Siaran Televisi Berjaringan 

Terdapat beberapa kerangka implementasi dalam sistem siaran berjaringan. 

Namun, sejatinya terdiri atas dua sub sistem, yakni sistem stasiun induk jaringan dan 

sistem stasiun anggota jaringan. Induk jaringan merupakan pusat atau sumber 

program atau isi siaran yang akan didistribusikan kepada stasiun-stasiun lain sebagai 

anggota jaringannya. Sedangkan anggota jaringan merupakan stasiun televisi 

penerima isi program dari stasiun jaringan. Dalam praktiknya, stasiun anggota 

jaringan ini merupakan stasiun yang bersiaran dalam lingkup lokal dan berjumlah 

lebih dari satu.  

Primsanti (2009) melalui penelusuan pustakanya mencatat bahwa Induk 

jaringan dan anggotanya memiliki hubungan dalam hal tertentu. Dalam mengkaji 

hubungan stasiun induk dan anggota jaringan, terdapat dua model hubungan, yakni: 

Program Affiliation Network (jaringan afiliasi program) dan Owned and Operated 

Station (jaringan kepemilikan dan operasional). 
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Program Berbasis Budaya Lokal  

Televisi lokal memiliki wilayah layanan coverage area yang terbatas sehingga 

daya dukung ekonomi juga terbatas. Keterbatasan ini harus dicarikan jalan keluar 

agar memiliki peluang untuk dapat dikembangkan menjadi Regional, Nasional, dan 

Internasional. Sejatinya wilayah layanan (coverage area) TV local berbasis budaya 

dan geografis. Sehubungan dengan itu, beberapa langkah strategis pun dilakukan. 

Salah satunya adalah dengan mengembangkan  siaran lokal berjaringan. Agar siaran 

TV lokal dapat dinikmati masyarakat Jawa Timur  sekaligus dapat menghidupkan dan 

memperkaya  siaran tv lokal mitra.  

Ciri Kultur Arek, gaya hidupnya metropolis, multi etnis, mobilitasnya tinggi, 

lugas dan egaliter.  Kehidupan masyarakat di lingkup budaya Arek ini cenderung 

heterogen. Wilayah sebaran di kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, 

Mojokerto, Jombang, Pasuruan, dan Malang. Surabaya menjadi pusat pemerintahan,  

pusat perdagangan, industri, dan pendidikan serta menjadi kota tujuan urbanisasi 

dari berbagai daerah di Jawa Timur.  Kultur Arek akan dicover oleh tv local wilayah 

Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Jombang,  Malang 

Raya atau Batu. 

 

Kultur Madura/Pandalungan 

Mewakili budaya masyarakat pesisiran yang bercorak agamis, tradisional dan 

puritan. Adat istiadat dan bahasa sehari-hari biasanya menggunakan bahasa 

Madura. Sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian, perkebunan, nelayan, 

perdagangan. Tokoh-tokoh agama Islam berperan penting sebagai “vote getter”. 

Wilayahnya:  Madura, Probolinggo, Jember,  Situbondo,  Besuki, Bondowoso, 

Lumajang, Banyuwangi. 

 

Kultur Mataraman  

Mewakili budaya masyarakat pedalaman, dan terpengaruh oleh budaya 

kerajaan (Mataram) di Jogjakarta/Jawa Tengah. Adat istiadat dan bahasa sehari-hari 

menggunakan bahasa Jawa, halus, basa basi. Sebagian besar masyarakatnya hidup 
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dari sektor pertanian, perdagangan, industri kecil.  Sebaran Wilayahnya Tuban, 

Bojonegoro, Ngawi, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, 

Kediri, Blitar. 

 

Dengan melihat kultur di atas maka pogram siaran jaringan dapat diklasifikasi dalam 

• Program Siaran Regional Jatim. 

• Program Siaran Berbasis Kultur Arek  

• Program Siaran Berbasis Kultur Madura/Pendalungan  

• Program Siaran Berbasis Kultur Mataraman  

• Program Siaran Universal 

 

Pola Jaringan 

Set up lembaga penyiaran di area yang tidak ada stasiun TV yang masih memiliki 

alokasi kanal. Akuisisi : Pengambil alihan sebagian saham sesuai dengan peraturan 

perundangan Kemitraan : Kerjasama siaran dan marketing 

 

Aspek Pelaksanaan Sistem Berjaringan 

TV lokal di Surabaya Raya akan menjadi pusat kegiatan jaringan dan meliputi pola:  

• Pola operasional Marketing jaringan  

• Pemilihan aspek teknik yang tepat,  baik teknis penyiaran berjaringan mau-pun 

standarisasi peralatan di masing-masing stasiun jaringan. 

• Kebutuhan “human capital” yang sesuai. 
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Bagan 4 

Desain Siaran Jaringan TV lokal Regional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Siaran Jaringan 

SSJ - Regional 

• Program Siaran Regional Jatim. 

• Program Siaran Berbasis Kultur Arek  

• Program Siaran Berbasis Kultur Madura/Pendalungan  

• Program Siaran Berbasis Kultur Mataraman  

• Program Siaran Universal 

Kerja Sama 

Program & Marketing 

Anggota Jaringan 

TV local  diKab/Kota 

Induk Jaringan TV local di 

Ibu Kota Propinsi  

SSJ – Nasional  

Induk Jaringan TV local  
di Jakarta  

Anggota Jaringan 

TV local  di Propinsi  

Siaran  

Adil  
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5.4 Dinamika TV Lokal Jawa Timur, Antara Kepemilikan dan Kesiapan SSJ 

Dalam konteks mendorong penyiaran berjaringan, persoalan kepemilikan 

media dan kandungan siaran local menjadi titik sentral yang patut mendapat 

perhatian. Kepemilikan media dan kandungan local juga tidak lepas dari kepentingan 

ekonomi politik media. Tekanan ekonomi politik media dalam banyak hal mendorong 

media menuruti nafsu ekonomi liberalnya ketimbang mengabdi kepada kepentingan 

public dan khalayak. Apalagi jika kepemilikan media memusat pada segelintir orang 

(konglomerasi) maka yang terjadi sesungguhnya bukanlah demokrasi, tetapi yang 

terjadi adalah liberalisasi media. Dalam konteks Negara berkembang, kepemilikan 

media ini menjadi problematik karena persoalan akses modal sosial dan financial 

yang tidak seimbang.  

Pemilik media selalu berkepentingan terhadap perluasan jejaring media guna 

menjangkau khalayak yang lebih luas guna mempeluas perolehan pendapatan. Bisa 

jadi jika hal ini tidak diatur secara tegas maka tatanan media akan menuju situasi 

yang banyak dikhawatirkan pengamat yakni menuju banyaknya media tetapi tidak 

ada partisipasi warga (rich media poor democracy) 

Jumlah media bisa jadi banyak, tetapi jumlah kepemilikannya memusat atau 

dikuasai oleh segelintir orang tertentu (Ida, 2013, Croteau, 2004). Guna mendistribusi 

kepemilikan deiversity of ownership maka system jaringan media diperlukan. Sesuai 

ketentuan UU Penyiaran 32/2002 menyatakan bahwa televisi swasta nasional harus 

berjaringan jika ingin bersiaran luas lebih dari satu area layanan. Sesuai ketetuan UU 

tersebut, batas pelaksanaan TV berjaringan adalah bulan Desember 2008, yang 

kemudian di undur hingga tahun 2012. Namun, hingga kini realisasi system itu tak 

kunjung bisa dijalankan.  

Pada tahap awal perhatian adanya desentralisasi dan demokrasi penyiaran 

perlu diarahkan kepada kepemilikan media tv nasional dan local. Harus diakui bahwa 

kendali pemilik sangat berpengaruh terhadap isi siaran. Isi siaran yang pro 

kepentingan public sangat tergantung dari kendali pemilik. Bagaimanapun 

kepentingan pemilik akan terefleksi dalam isi siaran.   
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Peta Kepemilikan Televisi Swasta Jawa Timur  

Kepemilikan media tv local di Jawa Timur dapat ditelusuri melalui permohonan 

izin penyiaran melalui KPID Jawa Timur. Aktor yang terlibat dalam proses itu lebih 

banyak didominasi oleh pengusaha media nasional dan juga local. Beberapa 

diantara mereka adalah pengusaha sambungan atau kepanjangan tangan dari 

investor Jakarta yang memiliki koneksi dengan usaha di tingkat local. Pengusaha itu 

biasanya memiliki latar belakang pengalaman dibidang media.  

Setelah itu para politisi, pemda, dan juga ormas. Keberadaan para actor ini 

khas khususnya dinegara berkembang dan lazim mengingat kuasa para pengusaha 

dan pemerintah cukup dominan. Para politisi dan pengusaha memiliki konseksi yang 

kuat kepada aktor-aktor elit pemerintah daerah. Beberapa pemegang saham tv lokal 

biasanya berasal dari keluarga pejabat pemerintah daerah.  

Bagi para pengusaha kepentingan mendapatkan izin tv local adalah dalam 

rangka kapitalisasi modal. Eksistensi pengusaha local dalam media penyiaran tv 

memang belum menujukkan hasil yang mengembirakan. Terbukti hanya beberapa 

saja tv local yang bisa berkembang dengan baik di Jawa Timur, selebihnya dalam 

kondisi sulit berkembang. Bahkan beberapa akhirnya terbukti tidak mampu 

mengoperasionalkan stasiun mandiri dan akhirnya diakuisisi pemodal Jakarta.  

Bagi para politisi kepentingan media itu adalah untuk membangun jaringan 

dan sayap politik guna mendapatkan dukungan politik bagi mereka. Mereka tidak 

semata-mata untuk tujuan bisnis, tetapi juga dalam rangka membangun basis 

dukungan pemilih loyal. Politisi ini menggunakan media untuk kepentingan 

pencitraan dan membangun solidaritas local bagi kepentingan politik pemilik. 

Bagi para politisi kepemilikan media motif untuk memelihara pengaruh dan 

dukungan adalah yang menonjol. Mereka berani menginvestasikan sejumlah dana 

sebagai bagian dari memelihara dukungan pemilih. Media bagi mereka tidak sekadar 

mesin penghasil uang, tetap ilh banyak diniatkan untuk prestise sebagai seorang 

politisi yang memeiliki pengaruh dan dukungan di tingkat local. 

Sementara bagi ormas, kepemilikan media menjadi bagian dari eksistensi dan 

komunikasi organisasi. Beberapa ormas besar di Jawa Timur juga mengajukan 

permohonan izin penyiaran. Nahdlatul Ulama memeroleh IPP televise local yakni TV-
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9. Ormas Muhammadiyyah memeroleh izin IPP Radio seperti di Ponorogo, 

Bojonegoro. Lembaga keagamaan juga memeroleh IPP radio seperti Masjid Agung 

Surabaya.   

Sementara penguasa local yang berani invest dimedia local cukup beragam. 

Tidak sekadar mereka yang ingin berinvestasi, tetapi juga peduli terhadap 

pembangunan daerahnya. Mereka memiliki idealisme untuk mengembangkan tv local 

atas dasar potensi daerah. Namun tidak sedikit diantara mereka harus menghadapi 

kenyataan keterbatasan dana pada saat media sudah operasional. 

Jika menilik hal tersebut maka factor kepemilikan tidak bisa dilepaskan dari isi 

siaran. Isi siaran akan merefleksikan kepentingan siapa yang mendanai lembaga 

tersebut. Cukup banyak studi yang menjelaskan bagaimana kepentingan/interest 

pemilik mewarnai kepengurusan dan kebijakan redaksional.   

                  Tabel Kepemilikan Media TV di Jawa Timur 

No Wilayah 
Layanan 

TV Lokal Kepemilikan 

1 Surabaya Raya JTV 
SBO 
Surabaya TV 
TV 9 
BBS TV 
BC TV 
Arek TV 
MH TV 
MN TV 

Jawa Pos Grup 
Jawa Pos Grup 
Bali Post Grup 
NU Jatim 
Pengusaha Lokal  
Oxcy Grup 
Bakrie Grup 
MNC Grup 
Rajawali Grup 

2 Malang Raya ND TV 
Malang TV 
Syiar TV 
Batu TV 
JTV Malang 
Dhamma TV 
ATV 

Pengusaha Lokal 
Pengusaha Lokal 
Pengusaha Lokal 
Pengusaha Lokal 
Jawa Pos Grup 
Ormas 
Pemkot 

3 Madiun JTV Madiun 
Madiun TV 

Jawa Pos Grup 
Pengusaha Lokal 

4 Kediri Kilisuci 
Doho 
JTV 

Pengusaha Lokal 
Pengusaha Lokal 
Jawa Pos Grup 

5 Jember JMTV 
JTV Jember 

Pengusaha Lokal 
Jawa Pos Grup 

6 Banyuwangi JTV Banyuwangi Jawa Pos Grup 

7 Madura Macan TV H. Said (Politisi) 

8 Pacitan JTV Pacitan Jawa Pos Grup 
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Pada tahap awal pendirian, idealisme pengelola tv local atas inisiatif 

pengusaha local untuk mengangkat budaya dan potensi masyarakat masih terlihat 

kuat. Mereka masih mencoba bertahan dengan idealisme mengusung content local. 

Namun, persaingan dengan tv nasional membuat posisi mereka kalah bersaig dalam 

merebut pemirsa dan iklan. Persaingan yang tidak sebanding ini membuat tv local 

mulai kehabisan energi. Cadangan dana untuk produksi tidak mencukupi dan 

akhirnya mereka harus menghadapi kenyataan untuk diakuisi dan dimerger oleh tv 

nasional dari Jakarta. 

 

TV local yang Mulai Menyerah  

Membangun TV lokal tidak cukup hanya dengan berbekal idealisme. TV lokal 

adalah entitas bisnis, ia harus ditopang dengan manajemen usaha yang profesional 

agar bisa menghasilkan keuntungan guna menjamin keberlangsungnya. Setiap orang 

bisa saja mendirikan TV lokal, tetapi mereka harus sadar bahwa dibutuhkan waktu 4 

hingga 5 tahun bagi TV lokal agar bisa mencapai break event point (BEP). Karena 

itu, selain modal awal pendirian, manajemen  TV lokal harus bisa menyediakan 

cadangan dana hingga 5 kali lipat guna menjamin keberlangsungan bisnis TV lokal. 

Artinya, dukungan modal menjadi tolok ukur dari performance TV lokal. 

Sebagai sebuah entitas bisnis, maka pengelola TV lokal  harus 

mempertimbangkan betul prinsip-prinsip menjalankan bisnis TV. Selain membangun 

differensiasi dan posisioning, sedari awal mereka harus membangun jejaring 

permodalan. TV lokal juga harus siap melawan kompetitor di pasar terbuka. Mereka 

tidak hanya akan melawan sesama TV lokal di daerah, tetapi juga harus siap 

melawan TV Jakarta yang bersiaran nasional. Kendati TV Jakarta sejatinya adalah 

lawan yang tidak sepadan yang -- mau tidak mau -- harus dihadapi dalam mengelola 

bisnis TV lokal. Hal yang diperebutkan pun hampir sama yaitu iklan produk nasional 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi.  

Namun, publik tidak boleh silau semata-mata pada pencapaian harga iklan TV 

nasional yang bisa mencapai 30 juta perspot. Riil, mari kita bayangkan pencapaian 

atau kemampuan TV lokal yang hingga saat ini baru bisa mencapai 500 ribu perspot. 

Dengan harga iklan ini, sejatinya, bisnis mengelola TV lokal amat berat dan 
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dibutuhkan kecerdasan untuk mampu bersaing di tengah berbagai keterbatasan yang 

dimiliki. 

Obsesi memiliki dan mendirikan TV lokal tentu boleh boleh saja, tetapi sedari 

awal harus disadari bahwa bisnis ini penuh resiko yang menuntut profesionalme dan 

perencanaan yang matang. Manajemen harus memiliki road map dan  proyeksi bisnis 

yang jelas hingga 5 tahun dan jika perlu 10 tahun ke depan. Pengelola TV lokal harus 

paham bahwa bisnis ini amat ditentukan oleh respon pasar dan lagi-lagi itu adalah 

kehendak pemasang iklan.  

Kenyataan pahit yang dihadapi pengelola Malang TV harus menjadi renungan 

bersama bagi publik dan regulator penyiaran di daerah. Ada beberapa hal yang patut 

direnungkan kembali terkait dengan bangkrutnya manajemen TV lokal agar menjadi 

early warning bagi publik yang akan dan mulai membangun bisnis TV lokal. Dus, 

menjadi panduan bagi mereka  yang tetap ‘nekat’ akan mendirikan TV lokal.  

Pertama, TV lokal sejatinya berpacu di lahan sempit dengan biaya/ongkos 

operasional tetap tinggi. Selain itu, mereka harus melawan kompetitor nasional. 

Sekadar gambaran bahwa biaya operasional TV lokal rata-rata mencapai 5 juta 

perjam. Sementara spot iklan baru bisa mencapi 500 ribu perspot. Jika selang 5 

menit setiap program diberi iklan maka dalam satu jam TV lokal hanya mampu 

menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 3,6 juta. Dari angka kasar ini saja TV lokal 

akan mengalami kerugian hampir Rp.1,4 juta setiap jam. Jika rata-rata TV lokal 

bersiaran 12 jam sehari maka tinggal mengkalikan saja dan mereka akan mengalami 

kerugian sebesar 16 juta  juta setiap harinya. Mengapa? Hal ini disebabkan masih 

terlalu rendahnya harga iklan yang bisa dicapai TV lokal. 

Barangkali logika inilah yang melatarbelakangi mengapa manajemen TV lokal 

dituntut untuk mampu menyediakan cadangan dana hingga 5 tahun pada saat biaya 

iklan belum mencapai harapan. Tragisnya, sudah harga iklannya rendah, lahan itu 

juga diserbu dan diperebutkan TV nasional yang memiliki jangkauan lebih luas.  

Pemasang iklan pasti akan memilih  memasang iklan di TV nasional dengan 

coverage area lebih luas ketimbang TV lokal yang terbatas. Apalagi sejak 

bergabungnya TV nasional dalam satu grup membuat daya tawar mereka lebih kuat. 

Seperti kelompok Media Nusantara Citra (MNC) yang membawahi RCTI, TPI, dan 
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Global TV.  Kelompok kedua grup Bakri yang membawahi ANTV yang kini berbagi 

saham dengan STAR TV dan Lativi yang kini menjadi TV One.   Kelompok ketiga 

adalah PT Trans Corpora (Grup Para). Grup ini membawahi Trans TV dan Trans-7.  

Ketiga televisi swasta lainnya, yakni SCTV, Metro TV dan Indosiar, berdiri sebagai 

perusahaan sendiri. Saat ini, SCTV dan Indosiar dalam proses evaluasi untuk merger 

dalam grup Surya Citra Media.  

Kelompok media ini berkonsolidasi membangun konglomerasi media yang 

mampu menawarkan biaya iklan jauh lebih murah dan efisien ketimbang di  TV lokal. 

Sekadar ilustrasi bahwa dengan 30 juta perspot, pengiklan di RCTI akan mendapat 

bonus iklan otomastis yang muncul di TPI, Global TV, dan Trijaya Network, bisnis 

radio berjaringan di seluruh Nusantara.  

Dalam situasi seperti itu, jelas TV lokal akan tertekan. Bagaimana mungkin 

mereka tetap bisa bersaing, jika TV lokal selalu kalah dalam jangkuan, penetrasi, 

rating dan audience share, serta konsolidasi usaha sejenis. Disisi lain, iklan TV lokal 

selam ini justru masih banyak yang berasal dari iklan produk nasional (60 %).  

Kedua, Mengelola TV lokal ternyata tidak bisa mengandalkan segmentasi 

khusus. TV lokal yang diharapkan hadir dengan diversity of content-nya  masih belum 

dilirik sepenuhnya oleh penonton lokal. Masih banyak penonton lokal yang ‘jatuh hati’ 

kepada program TV nasional. Karena itu, mengelola TV lokal lagi lagi harus kembali 

menjadi supermarket. TV lokal harus kembali kepada format umum yang mampu 

menghadirkan program hiburan untuk semua kalangan.  Dengan demikian TV lokal 

harus menjual apa saja dan untuk kalangan mana saja serta tidak bisa hanya 

melayani kebutuhan spesifik tertentu untuk meningkatkan audience share-nya. 

Sudah jelas bahwa program khusus seperti dakwah, pendidikan, informasi masih 

belum mendapat tempat dihati permirsa lokal. Segmentasi khusus masih jauh dari 

apa yang diharapkan publik lokal. 

Kita tengok, beberapa TV nasional yang awalnya mengarap segmentasi 

khusus juga akhirnya tidak berdaya dan balik kucing. TPI yang membangun 

segmentasi khusus pendidikan harus bergeser ke segmentasi umum. Di tanah air ini, 

dimana budaya membaca masih belum mengakar, membentuk preferensi khusus 
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pemirsa TV terhadap saluran khusus bukan perkara mudah. Apalagi pengiklan juga  

belum percaya pada performance TV lokal 

Mau tidak mau TV lokal harus menyajikan beragam isi agar pasar bisa 

merespons. TV lokal harus memperbanyak acara hiburan dan lagi lagi bukan 

segmentasi khusus sebagaimana banyak digagas TV lokal selama ini. Segmentasi 

news, anak-anak, sport masih belum bisa berkembang dan akhirnya semua balik 

kucing mengarap segmentasi umum. Dalam situasi publik masih belum mapan 

pendidikan dan status ekonomi, keberadaan TV lokal masih akan masih menghadapi 

tantangan berat.  

Kini, semua pihak harus sadar bahwa demokratisasi penyiaran yang memberi 

peluang seluas-luasnya bagi parrtisipasi publik untuk mendirikan TV lokal cepat atau 

lambat akan membawa korban. Akhirnya, mekanisme pasar menjadi penentu dan 

menjadi ‘palu godam’ bagi mereka yang hanya bermodal idealisme semata. Alih alih 

keberdaan TV lokal akan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, 

justru jika keberadaan TV lokal tidak dikelola dengan back up manajemen usaha 

yang mumpuni maka akan menambah sederet permasalah sosial yang bisa 

menganggu stabilitas daerah. Diperlukan kerja keras sekaligus pemihakan yang jelas 

regulasi untuk menyelamatkan keberadaan tv lokal. Sekuat-kuatnya Malang TV 

menghadirkan siaran lokal yang khas dan menarik, tetapi jika kendala struktural 

terkait dengan keistimewaan tv nasional terus dikembangkan maka jangan harap kita 

memiliki tv lokal yang benar-benar kuat dan sehat baik secara bisnis maupun isi 

siaran. 

 

Akuisisi dan Merger, Trend Survivalisme Media Lokal 

Masuknya Grup Media Pengusaha Jakarta  

Keberadaan pengusaha media dari Jakarta tidak dimungkiri cukup besar 

pengaruhnya bagi bisnis tv local. Grup besar seperti MNC, Bakrie, Net, Kompas, 

Jawa Pos, Trans, Metro menjadi pesaing yang andal bagi investor local. 

Sebagaimana digambarkan Ida (21013) grup konglomerat media Jakarta akan terus 

bergerak dalam rangka memperkuat posisi mereka di daerah guna mengantisipasi 

trend policy hasil reformasi. MNC dan Transcorp saat ini tercatat sebagai 
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konglomerat media terbesar yang bergerak di bidang bisnis televisi hiburan di tanah 

air. MNC papar Ida (2013) tidak saja mengontrol tiga stasiun televise swasta antara 

lain RCTI, Global TV, dan TPI, melainkan juga bisnis jaringan televisi berbayar atau 

TV kabel seperti Oke Vision dan Indovision, beberapa stasiun radio swasta seperti 

Trijaya FM grup, media cetak antara lain Seputar Indonesia, Mum and Kiddie, dan 

tabloid Genie, juga bisnis online yakni OkeZone.com.  

MNC entertainment juga menguasai lisensi SONY entertainment Indonesia 

dan Metro Goldwyn Myers (MGM) entertainment Indonesia. MNC juga merupakan 

operator mobile selular di Indonesia yakni Mobile8 dengan kartu Fren sebagai 

provider mobile selular yang terkenal. Lebih lanjut Ida (2013) memaparkan MNC 

melalui kantor pusatnya di Wisma Bimantara, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, MNC 

mengelola jaringan televisi swasta lokal yang beroperasi di Jakarta, Medan, 

Surabaya, dan beberapa daerah lainnya, dalam satu jaringan yang bernama SUN TV 

networks. Jaringan SUN TV telah membeli beberapa stasiun televisi swasta di luar 

Jakarta yang terancam bangkrut seperti Deli TV di Medan. Di Surabaya sendiri, MNC 

mendirikan televisi swasta lokal yakni M&H TV yang menjadi satu manajemen 

dengan RCTI Biro Jawa Timur, Koran Seputar Indonesia, dan Mobile 8 di kompleks 

perum mewah Galaxi Surabaya.  

Selain bisnis televisi ini pula, hasil penelusuran Ida (2013) juga mengungkap 

bahwa MNC juga mengelola bisnis rumah produksi, yang memproduksi berbagai 

tayangan informasi seperti MNC News, tayangan hiburan seperti MNC Music dan 

MNC Entertainment channel yang tidak saja digunakan untuk mensuplai jaringan 

televisi nasionalnya, melainkan juga jaringan televisi lokalnya di daerah. Bahkan 

MNC entertainment menyuplai informasi dan hiburan di beberapa televisi milik 

pemerintah daerah seperti Malang TV.  

 

Bakrie di Jatim untuk Benteng Kasus Lapindo  

Pemilik media penyiaran televise yang ekspansi ke local adalah Aburizal 

Bakrie dan keluarganya yang tergabung dalam Grup Bakrie. Grup Bakrie saat ini 

tidak hanya memiliki ANTV tetapi juga TVOne yang merupakan televisi yang diambil 

alih dari kepemilikan yang lama Abdul Latif dengan LaTivi nya di tahun 2008. TVOne 



 Laporan Akhir > 47 

 

dikendalikan oleh anak-anak Bakrie beserta dengan pengusaha muda Jakarta Eric 

Tohir yang juga awalnya mempunyai televisi lokal swasta yakni JAKTV yang saat ini 

pengelolaannya telah berada di bawah naungan Jawa Pos Grup.  

Grup Bakrie menurut Ida (2013) tidak hanya berhenti menguasai kepemilikan 

media massa di Jakarta untuk distribusi informasi dan hiburan di tingkat nasional. 

Sejak salah satu anak perusahaannya di Jawa Timur, PT Lapindo mengalami 

masalah dengan kebocoran eksplorasi yang menyebabkan semburan lumpur panas, 

maka grup bisnis ini kemudian membeli kepemilikan dua media massa di Surabaya, 

yakni Surabaya Post harian yang terbit sore hari dan Arek TV, sebuah stasiun televisi 

lokal.  

Saat ini papar Ida (2013) kepemilikan dua stasiun televisi swasta nasional 

ANTV dan TVOne dipegang oleh anak-anak Bakrie, yakni Anindya Bakrie. PT 

Cakrawala Andalas Televisi sendiri berada di bawah kontrol PT Bakrie Investindo. 

Sejak September 2005, raja media massa di dunia, Rupert Murdoch ikut 

menanamkan sahamnya sebesar 20% di ANTV (Greenlees, 2005). Sehingga 

tayangan informasi dan hiburan ANTV memiliki jaringan dengan televisi Star TV Asia 

yang berpusat di Hongkong. Logo ANTV pun berubah mengikuti loga Star TV Asia. 

Saat ini bahkan beberapa tayangan dari TVOne salah satu stasiun Bakrie yang lain 

juga menayangkan beberapa tayangan dari Star TV Asia seperti Discovery Channel 

dan Travel and Living.  

Lebih lanjut Ida (2013) menjelaskan bahwa kepemilikan TVOne sendiri 

dimanajemeni tidak saja oleh putra Aburizal Bakrie, Anindya, tetapi juga bersama 

dengan Eric Tohir, pengusaha muda di bidang media massa, yang mempunyai 

jaringan grup media cetak yakni Mugi Rekso Abadi (MRA) groupi yang menerbitkan 

korang Republika dan  sebelumnya menyelenggarakan televisi lokal di Jakarta area 

yakni Jak TV yang saat ini dikuasai oleh Jawa Pos Grup. MRA adalah sebuah 

jaringan media franchise yang menguasai beberapa penerbitan majalah glossy 

seperti Harper Bazaar dan Mens Health.  

TV One juga saat ini menjadi competitor utama televisi berita pertama di 

Indonesia yakni Metro TV yang dimiliki oleh pengusaha dari Media Indonesia grup, 

Surya Paloh. TV One bersaing dengan Metro TV dalam menyiarkan acara-acara 



 Laporan Akhir > 48 

 

current affairs dan live news/event yang terjadi di tanah air.  Akuisisi Arek tv adalah 

bagian dari strategi grup bakrie untuk melakukan social engginering terkait dengan 

pemberitaan lumpur lapindo milik grup bakrie. Melalui akuisis tv ini diharapkan arek tv 

dapat memainkan peran sebagai penyeimbang opini public terkait dengan grup 

Bakrie. 

 

Televisi Lokal Gaya Bisnis Baru 

Trend liberalisasi media tidak bisa dielakan. Liberalisasi pasar media, 

mengikuti kecenderungan model bisnis media global, dilihat mengancam sistem 

media yang demokratis. Salah satu upaya untuk meng-counter liberalisasi pasar 

media ini dengan mulai memfasilitasi lebih banyak tumbuhnya media massa yang 

lebih me-regional atau decentralised, terutama bagi radio dan televisi, seperti media 

lokal, media komunitas dan media public (Ida, 2013; Sudibyo, 2004).  

Upaya untuk lebih banyak memberikan kesempatan bagi tumbuhnya media 

yang tidak terpusat atau yang lebih me-lokal dan dekat dengan komunitas sehingga 

bisa menjamin terbentuknya sistem media yang demokratis agaknya 

mengkhawatirkan ketika melihat kepemilikan atau siapa dibalik media massa lokal 

tersebut, khusunya ketika melihat perkembangan terakhir berdirinya stasiun-stasiun 

televisi lokal di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah TV local berkembang pesat, 

tetapi dari unsure kepemilikan televisi lokal tersebut masih didominasi pemilik TV 

Jakarta. Ternyata hanya para raja media nasional saja yang memiliki kekuatan modal 

untuk membangun jaringan televisi lokal di daerah-daerah Indonesia.  

Ekspansi otonomi daerah yang dibuka oleh pemerintah pusat setelah masa 

reformasi, telah memberikan kemungkinan dan kemandirian bagi daerah untuk 

berkembang. Kondisi ini diikuti pula dengan mulai menggeliatnya industry dan factor-

faktor penggerak ekonomi daerah, termasuk industry media massa daerah (lokal). 

Eforia otonomi daerah setelah masa Orde baru telah memberikan kesempatan pula 

bagi pengusaha-pengusaha lokal/daerah untuk mendirikan berbagai usaha komersial 

lokal/daerah dan usaha-usaha public dan komunitas lokal yang secara khusus 

mengandung muatan lokal untuk dikonsumsi komunitas lokal.  
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Fenomena ini memunculkan bisnis-bisnis media daerah yang memiliki 

karakteristik berbeda dengan bisnis media yang menasional. Ada tiga tipe media 

menurut Ida (2013) yang berkembang di daerah di masa otonomi daerah yakni: 

pertama yakni televisi daerah yang dimiliki oleh korporasi perusahaan media 

nasional; kedua, media penyiaran yang diselenggarakan dan dimiliki oleh pemerintah 

daerah; dan ketiga, apa yang disebut dengan istilah ‘cottage industry’ television, 

yakni pendirian stasiun televisi yang dilakukan oleh operator skala kecil yang 

menyiarkan tayangan dengan menggunakan saluran tunggal untuk wilayah kecil 

tertentu yang biasanya dilakukan tanpa ijin legal/formal, “small operator delivering a 

single channel into a tiny broadcast area often without a formal permit,” (Sen, 2010; 

Ida, 2013). 

  Setelah otonomi daerah, fase kedua menurut Ida (2013) adalah 

perkembangan televisi daerah/regional adalah pada masa reformasi (1999-2002). UU 

Penyiaran No. 23/2002 mengamanatkan pentingan keberagaman konten dan 

kepemilikan dalam sistem media massa di tanah air, sehingga memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya keada para pemain baru di daerah untuk 

menyelenggarakan siaran di wilayahnya. Di bawah UU ini, ada tiga kategori jenis 

penyelenggaraan penyiaran: institusi swasta, publik, dan komunitas. Untuk penyiaran 

daerah, UU ini menyatakan ada 3 kategori yang disebut dengan “penyiaran lokal” 

yakni, penyiaran publik lokal, yang hanya boleh berjaringan dengan TVRI dan RRI, 

lembaga penyiaran daerah swasta, dan penyiaran komunitas.  

Diberlakukannya UU No. 32/2002 ini dilihat oleh orang-orang daerah sebagai 

latar belakang untuk membangun semangat desentralisasi informasi dan hiburan. Isu 

ini direspon dengan antusias oleh pengusaha lokal atau yang memiliki basis 

korporasi media di wilayah regional. Pengusaha-pengusaha media daerah ini mulai 

menunjukkan gerakannya dengan membesarkan media nya sendiri di daerah, 

sekaligus mulai membangun jejaring dengan daerah-daerah lain.  

Antara tahun 2000 dan 2002, beberapa pengusaha daerah mulai mengambil 

langah dengan mendirikan stasiun televisi komersial daerah Sejak tahun 2003 ke 

depan, stasiun televisi daerah semakin berkembang di hampir setiap ibukota propinsi 

dan kabupaten di Indonesia memiliki saluran televisi. Dalam fase ini, pengusaha 
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daerah pribumi dan keturunan cina telah mengambil bagian secara aktif dalam 

menyemarakkan dunia pertelevisian di tanah air. Dengan perangkat teknologi 

sederhana dan keterbatasan wilayah siarannya, para pengusaha lokal ini mencoba 

untuk menjajal bisnis pertelevisian dengan iming-iming iklan seperti yang mereka 

lihat di TV swasta nasional.   

Beberapa televisi ini ada yang sudah mengantongi ijin siaran dari Kemkominfo 

ada juga yang masih illegal siarannya dan sedang berjuang untuk memperoleh ijin. 

Ketika frekuensi sangat terbatas, perebutan frekuensi siaran televisi masih saja ramai 

diminati oleh pengusaha-pengusaha daerah ini. Setiap propinsi di Indonesia telah 

memberikan 5-7 saluran frekuensinya bagi stasiun televisi swasta nasional, yang 

ketika harus berjaringan, mereka telah melakukan deal-deal tidak sehat dengan 

pengusaha lokal dengan memperlebar sayap bisnisnya. Hal yang mulai dilakukan 

oleh MNC adalah contoh yang paling kelihatan. Baik KPI pusat maupun daerah 

(KPID)  seolah tidak kuasa untuk menangani masalah ini.  

Gambaran atas ketidak berdayaan KPI dalam menanggani maraknya industry 

cottage tv ini dipaparkan gamblang oleh Ida (2013).Sebagai gambaran wilayah atau 

daerah yang hanya berpenduduk sekitar 4 ribu jiwa, seperti kota Malang, misalnya 

memiliki hampir 10 stasiun televisi lokal, yakni: Malang TV, Agropolitan TV, 

Mahameru TV, Gema Nurani TV, Batu TV, Spacetoon Malang, JTV Malang, Dharma 

TV. Sementara kota Surabaya yang juga dekat dengan Malang, dengan populasi 20 

juta orang dilayani oleh 9 televisi swasta lokal yakni JTV dan SBO (Jawa Pos grup), 

BBS TV, Arek TV (Bakrie grup), MH TV (MNC grup), M&NTV, TV 9 milik Nahdatul 

Ulama, Surabaya TV (Media Bali Post grup), dan BCTV. 

Namun ironi yang kemudian muncul dari eforia otonomi daerah ini adalah 

berkembang pesatnya industry media lokal tidak saja baik bagi pemerataan konten 

yang lebih lokal atau lebih kental nuansa daerah, tetapi menimbulkan model-model 

baru korporasi media regional yang dimainkan oleh pengusaha lokal yang saat ini 

lebih dekat dengan pemerintah dan bahkan bermain politik di ranah lokal/daerah dan 

pusat (Ida, 2013). 

 

Pengambil Alihan Televisi Daerah  
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Isu pemusatan kepemilikan media di tangan segelintir pengusaha nasional 

dan lokal, menjadi isu yang agaknya tidak begitu diperhatikan dalam diskursus 

ekonomi politik di Indonesia. Tidak hanya pengusaha daerah yang mulai menggurita 

bisnis medianya, tetapi pengusaha dari Jakarta pun tidak mau kalah bersaing dengan 

yang di daerah.  

Media Nusantara Citra (MNC), adalah salah satu grup bisnis media yang tidak 

mau kalah bersaing dengan pengusaha lokal. Melalui anak perusahaannya, SUN TV 

Networks, MNC mengakuisisi beberapa stasiun televisi daerah yang mengalami 

kesulitas modal. Di Jawa Timur MNC mengakuisisi MH TV di Surabaya.  

Pola bisnis televisi swasta daerah yang berada di bawah jaringan MNC 

nampaknya menjadi model bagi televisi swasta nasional untuk juga melakukan hal 

yang sejenis.  Sebagai contohnya, Metro TV milik Media Indonesia group yang 

dulunya pernah 25% sahamnya dimiliki oleh PT Bimantara Citra, namun kini telah 

dijual, melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah di Papua yang kemudian 

mengoperasikan Metro Papua TV.  

Menurut Ida (2013) televisi nasional SCTV telah mengakuisisi kepemilikan 

saluran televisi lokal O’Channel TV, yang awalnya dimiliki oleh Eric Tohir dari Mugi 

Rekso Abadi (MRA) group. Pada saat yang sama, Indosiar TV, meskipun ratingnya 

semakin menurun saat ini, mencoba untuk menyelenggarakan siaran lokal untuk 

khalayak Jakarta dalam jaringan medianya Elshinta TV, nama yang juga popular 

sebagai nama jaringan radio swasta yang ada di beberapa daerahd an Jakarta yakni 

Elshinta FM.  

UU Penyiaran No. 32/2002, pasal 31 (6), menyatakan bahwa “kepemilikan 

mayoritas dari stasiun penyiaran yang beroperasi secara lokal adalah diprioritaskan 

kepada komunitas di wilayah dimana stasiun itu berada,” dan Pasal 18  secara tegas 

telah mengatur sistem regulate the system of ownership and limit the concentration of 

media konsentrasi kepemilikan media oleh satu orang atau entitas legal. Namun 

demikian, tren konsentrasi dan kepemilikan silang media di Indonesia saat ini 

semakin kuat.  
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Bisnis Media Pemerintah Daerah 

Trend bisnis pemerintah daerah juga mendorong beberapa pemda mendirikan 

stasiun televisi dan radio komersial yang seharusnya adalah media publik. Pemprof 

Jatim punya Radio FM, Pemkot Batu punya Agropolitan TV, Pemkab Sidoarjo punya 

Delta TV.  Selain itu hampir sebagian besar pemda kab/kota juga memiliki stasiun 

radio FM sebagai kepanjangan tangan humas pemeriantah daerah. Beberapa 

stasiun tersebut menjadi UPT teknis sebagai unit usaha yang ditarget untuk menyetor 

PAD kepada Pemda.  

Upaya pemerintah untuk mengelola media sebagai unit usaha menghadapi 

masalah yang kompleks, tidak hanya menyangkut ketersediaan SDM, tetapi juga 

dukungan pendanaan. Profesionalisme juga menjadi tantangan tersendiri bagi 

lembaga pemerintah dalam menjalankan media tv sebagai unit usaha. Pengalaman 

A-TV cukup berat untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. 

 Kedua, keterlibatan pengusaha dalam pemerintahan dan politik prkatis di 

tanah air juga menjadi model kedua dalam sistem kepemilikan media massa. 

Kepentingan ekonomi politik tentu saja masih tetap ada di balik semuanya. Dua 

orang pengusaha besar, yang juga aktifis partai Golkar—mesin politik Orde Baru 

masa itu—adalah pengusaha kuat yang mulai merentangkan kekuasaan politiknya, 

dan menggunakan media komersialnya untuk mendukung visi dan misi politiknya. 

Pemain-pemain media lokal di daerah-daerah di tanah air dilakukan oleh para 

pengusaha besar lokal yang memiliki basis usaha di daerah, seperti Surabaya dan 

Bali. Dua pengusaha besar ini, merentangkan usaha kelompok medianya dengan 

membangun jaringan media massa daerah. Media massa di daerah menjadi 

bervariasi. Yang awalnya belum memiliki media lokal, kini mereka miliki; atau yang 

awalnya hanya dikooptasi oleh media massa nasional, kini dengan bangga mampu 

mempunyai media yang lebih mengedepan berita, informasi dan budaya setempat. 

Namun, pemiliknya hanya satu atau dua orang saja. Bukan pengusaha daerah 

setempat, melainkan pengusaha daerah yang besar, dan tidak pernah menyebut 

kelompok usahanya sebagai “media nasional.”  
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Setelah masa 10 tahun berakhirnya pemerintahan Orde Baru (2000-2010) 

tidak ada pola-pola yang baru dalam sistem kepemilikan media massa di tanah air. 

Keluarga orde baru dengan tangan barunya menggunakan pengusaha-pengusaha 

muda untuk “mengelabui” kekuasaannya. Pengusaha muda media inilah yang saat 

ini menjadi “the rich maker” pencipta kekayaan baru di era “media saturated world” di 

tanah air.   

Setelah masa pemerintahan yang sentralistik otoriter ala Orde Baru berakhir, 

desentralisasi dipandang sebagai sebuah jalan baru yang penuh optimisme terhadap 

pembangunan daerah dan kualitas masyarakatnya. Jika sebelumnya masyarakat 

daerah lebih dominan dikooptasi dengan informasi dan hiburan ala Jakarta, kini 

mereka bisa menikmati budaya lokalnya lewat stasiun televisi yang dekat dengan 

tempat tinggal mereka. Desentralisasi juga dianggap sebagai pembuka kesempatan 

bagi tumbuhnya perekonomian atau kapitalisme baru daerah, terutama dalam 

konteks industri media.   

Tergiur oleh kesuksesan ekonomi media nasional, pemerintah daerah di 

beberapa wilayah di Indonesia mendirikan televisi Pemda, yang diperlakukan 

sebagai media yang didanai oleh APBD tetapi harus menghasilkan pemasukan bagi 

PAD pemerintah daerah. Akhirnya, para pengelola TV Pemda tidak memperhatikan 

kepentingan publik untuk diberikan informasi dan hiburan yang berkualitas, tetapi 

mereka tergiur mengikuti tren penyiaran pusat dengan mengambil program-program 

daur ulang yang dijual oleh perusahaan hiburan besar semacam MNC entertainment.  

Pada akhirnya, pertumbuhan televisi komersial daerah oleh kelompok 

pengusaha daerah, nasional dan pemerintah daerah memang telah memberikan 

alternative hiburan dan informasi bagi masyarakat daerah. Bahkan beberapa televisi 

lokal telah berhasil menarik hati pada penontonya seperti JTV, dan beberapa lainnya. 

Televisi ini menjadi kebanggaan warga daerahnya. Kehadiran media lokal atau 

daerah juga menjadi medium “counter” bagi dominasi budaya urban dan gaya hidup 

Jakarta yang dibawa oleh televisi nasional. Tetapi, pertimbangan bisnis agaknya 

tidak mampu untuk berpihak dengan idealisme kebanggaan daerah tadi. Beberapa 

stasiun televise lokal kemudian lebih memilih berafiliasi dengan jaringan korporasi 

media raksasa nasional seperti MNC dan Bakrie grup dengan ambisi untuk menjadi 
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televisi lokal terbaik ala Jakarta. Alhasil, bukan keragaman daerah yang diperoleh, 

tetapi Jakarta kembali memperoleh tempat/alternative medium yang lebih banyak 

untuk menyebarkan nilai-nilai dan kepentingannya pada daerah. Lihat saja acara MH 

TV di Surabaya. Berapa persen program lokal Surabaya, dan berapa banyak 

program yang disajikan adalah program-program talk show dan majalah udara yang 

semuanya mengangkat isu dan topik tentang Jakarta dan sekitarnya. Perkembangan 

TV local yang banyak belum tentu bisa menjamin keberagaman isi yang pada 

dasarnya merupakan esensi dasar penyiaran yang memberdayakan. 

 

Tantangan Ke depan 

           Cita cita demokratisasi penyiaran dapat tercapai jika jalan menuju keadilan 

dan keswadayaan publik bisa dibuka dengan baik. Sistem siaran berjaringan 

merupakan salah satu jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat lokal agar 

dapat menjadi pemain dan konsumen dalam penyiaran. Sistem siaran jaringan juga 

merupakan solusi terbaik kerja sama lokal dan nasional sebagai upaya untuk 

menjamin kebhinnekaan siaran dan kebhinekkaan infrastuktur penyiaran. 

          Demi kepentngan publik, sistem penyiaran yang ada saat ini harus ditata ulang 

melalui sistem siaran berjaringan yang memberi peluang dan kesempatan bagi 

daerah untuk berpatisipasi aktif sebagai konsumen media. Kepentingan publik patut 

dikedepankan agar siaran menjadi beragam dan kedaulatan publik menjadi nyata. 

Melalui PICON, prinsip keutamanaan, kepentingan, kenyamanan, kebutuhan publik, 

isi media siaran akan dapat menjadi benteng dan sekaligus konstruksi budaya 

Indonesia yang unggul. 

          Dibutuhkan upaya terus menerus untuk mendorong dan menjalankan regulasi 

yang lebih adil demi kepentingan publik yang lebih luas. Hal ini tidak sekadar 

penciptaan lanskap baru, tetapi juga kerelaan untuk berbagi bagi pelaku industri tv 

nasional. Tidak dimungkiri mereka telah menikmati berkah ekonomi luar biasa 

selama lebih dari dua dasarwarsa sejak munculnya tv swasta di Indonesia. Kini, 

saatnya mereka ikhlas berbagi untuk merelakan sebagian ’kue’ itu kepada 

masyarakat lokal. Angka patokan 10% dalam hal kepemilikan (ownerships) dan 

program lokal (local content) jelas tidak akan mengubur bisnis TV Jakarta. Bahkan, 
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jika dihitung secara serius format ini dalam jangka panjang akan turut memperkuat 

struktur bisnis TV Jakarta di masing-masing daerah. 

Memang jadi jika dihitung dalam jangka pendek, kecepatan akumulasi 

keuntungan akan mengalami pengurangan share bisnis karena harus sharing 

dengan mitra TV lokal. Namun, jika menilik kepentingan jangka panjang konsep 

berjaringan ini akan menciptakan peluang lebih besar, khususnya untuk menjaring 

potensi pasar dan pemirsa lokal. Agus Sudibyo pernah mengambarkan jika rating 

dan share audience TV Jakarta selama ini hanya memperhitungkan pemirsa TV di 

kota-kota besar maka dengan SSJ akan memperoleh tambahan pemirsa lokal yang 

lebih luas di daerah yang selama ini belum tergarap. Hal ini akan turut memperkuat 

daya tawar TV di kalangan pemasang iklan nasional dan lokal. 

Melalui kemitraan dengan TV lokal, TV Jakarta akan tampil impresif menjadi 

TV lokal berjaringan yang dekat (proximity) dengan pemirsa lokal. Dengan bermitra 

dengan TV lokal, TV Jakarta akan semakin luas daya jangkau di masing-masing 

wilayah layanan yang digarap sehingga meningkatkan daya saing. Bahkan kerja 

sama sharing teknik dengan mitra TV lokal di beberapa daerah terbukti bisa 

membantu kualitas siaran TV Jakarta yang semula tidak bisa maksimal menjadi lebih 

baik di terima oleh masyarakat lokal.  

Kini, semua berpulang kepada good will pemerintah dan TV swasta Jakarta 

dalam menjalankan kebijakan SSJ. Demi kepentingan yang lebih luas TV Jakarta 

harus ikhlas berbagi untuk melaksanakan SSJ. Publik harus mengawal kebijakan ini 

dengan sepenuh hati agar tatanan penyiaran menjadi adil. Jangan sampai 

pemerintah menunggu TV lokal bertumbangan akibat dari sistem penyiaran yang 

tidak adil ini. Mari kita dorong agar TV Jakarta rela dan ikhlas menerapkan SSJ. 

 

Melalui Desain Baru SSJ 

           Desain itu adalah tata kerja (kerjasama)  antar lembaga penyiaran yang 

dikembangkan dengan mempertimbangan wilayah layanan dan wilayah jangkauan. 

Wilayah layanan SSJ dikembangkan melalui kerja sama jaringan tv lokal dalam satu 

propinsi sehingga menjadi jaringan siaran regional. Induk jaringan tv regional akan 

melakukan kerja sama dengan tv diluar propinsi guna siaran jaringan nasional. 
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Dengan demikian SSJ dilakukan secara bertingkat mulai dari siaran regional hingga 

siaran nasional. 

            Program siaran yang dapat dikembangkan untuk kepentingan siaran 

berjaringan ini adalah mengembangkan program siaran berbasis budaya sesuai 

dengan kebutuhan jaringan baik di tingkat lokal, regional dan program nasional 

dengan bertumpu pada keunikan dan daya tarik. Program siaran berbasis budaya ini 

dikembangkan agar program tv lokal menjadi benteng pertahanan budaya lokal dan 

terlihat aspek proximity . Dalam konteks budaya Jawa Timur maka isi siaran dapat 

dikembangkan budaya ditingkat regional dengan mencermati budaya Jawa Timur.  

             Kelembagaan siaran berjaringan dapat disesuaikan dengan memperjelas 

sistem operasional dan bisnis. TV lokal tidak lagi menjadi stasiun independen murni, 

tetapi sebagai anggota afiliasi jaringan dengan memanfaatkan siaran yang ekonomis 

sesuai daya dukung dan potensi ekonomi setempat. Kelembagaan ini juga harus 

memperhitungkan soal kejelasan atas penggunaan aset investasi antar induk dan 

anggota. SDM juga harus diputuskan menjadi pegawai induk atau anak jaringan.  

             Teknis teknologi memegang peranan penting dalam siaran jaringan. TV lokal 

harus memiliki kapasitas untuk melakukan penyesuaian dengan standar tv induk 

mitra jaringan dengan demikian kapasitas teknologi sama dengan induk jaringan. 

Prinsip dasar adalah suport teknologi telah dikuasai tv lokal dengan standardisasi 

yang telah disepakati sehingga tidak terjadi gap antara kualitas program yang 

diproduksi anggota jaringan dan induk jaringan. 

              Guna menjamin keberlangsungan tv lokal dan jaringan maka tv lokal harus 

mampu mengembangkan sistem manajemen responsip sesuai dengan 

perkembangan lingkungan baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun global.  

Sistem siaran jaringan harus tetap dilanjutkan guna mendorong desentralisasi 

penyiaran dan eksistensi tv lokal sesuai dengan daya dukung ekonomi setempat. 

Kerja sama siaran berjaringan dapat diujicoba di beberapa tv lokal dengan melihat 

kekhasan kerja sama antara induk dan anggota jaringan sehingga dapat dilihat 

kendala dan peluang pengembangan kerja sama tersebut. Melakukan  bimbingan 

teknis terkait dengan penerapan beberapa strategi dalam proses perencanaan dan 

produksi tv lokal dalam rangka SSJ. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat 
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disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Para produser dapat 

melakukan evaluasi atas program lokal mereka dengan menerapkan strategi baru 

sekaligus sharing best practice dengan pengelola tv lokal yang lain.  

Dalam hal ini para pengelola media dapat memiliki peta dasar  (roadmap) dan 

rencana tindak lajut pengembangan program secara berkelanjutan. Melakukan 

penjajakan kerja sama atau sinergi program dengan tv nasional atau tv daerah lain 

dalam rangka memperluas wilayah layanan guna memperluas pasar. Kerja sama ini 

diperlukan dalam kaitan saling bertukar program atau berbagi program sehingga 

scheduling program bisa semakin efsien dan efektif sesuai kemampuan dan daya 

dukung ekonomi. 

Pengelola TV lokal mulai memperkuat divisi kreatif dan litbang sebagai basis 

pengembangan program dan terus melakukan perbaikan program secara 

berkelanjutan untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dan dalam 

rangka antisipasi masa depan melalui dukungan institusi, teknologi, dan regulasi.  

Muara atas semua itu adalah regulasi media penyiaran. Regulasi harus 

memberi penekanan atas 4 azas pokok yang harus melekat dalam peraturan yaitu 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika regulator dapat 

mempertimbangkan dengan seksama azas itu regulasi media penyiaran akan 

menjadi tumpuhan baru bagi pengembangan konsumen media Indonesia yang kritis, 

berdaya dan selektif. Masih ada harapan bagi bangsa ini untuk maju melalui industri 

penyiaran lokal yang kuat guna mendukung industri penyiaran nasional yang sehat. 
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

6.1 Implementasi Desain 

        Tahap selanjutnya dari hasil pemodelan ini adalah penerapan kembali model 

baru ini di beberapa TV lokal diantaranya pada TV lokal jaringan yakni Arek TV, JTV, 

TVRI Jatim dan Kompas TV. Beberapa stasiun  tv lokal ini layak untuk dilakukan 

ujicoba mengingat mereka sudah Arek TV dan JTV mengembangkan SSJ regional. 

Sementara TVRI jatim dan Kompas TV mengembangan SSJ nasional.  

          Sebagai tahap lanjutan juga akan dilakukan diskusi dengan para desainer SSJ 

Tv nasional dan regulator terkait sistem siaran jaringan di Indonesia. Catatan ini 

diperlukan sebagai bahan masukan atas desain yang disusun Selanjutnya dari 

perbaikan desain tersebut akan dievaluasi dan kembangkan lebih lanjut desain yang 

lebih komprehensif dan aplikable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Desain  

SSJ 

Pengembangan 

berkelanjutan 

Penerapan & Evaluasi 

desain SSJ 

Tahun 
I (THN PERTAMA) 

Sudah dilakukan 

Tahun  

II (TAHUN KEDUA) 

Identifikasi : 

• Peluang 

• Tantangan 

• Hambatan 

• Kendala 
 

Daya Dukung : 

• Ekonomi 

• Politik  

• Budaya 

• SDM 

• Regulasi 
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6.2 Pemantapan dan Evaluasi Desain 

         Setelah dilakukan ujicoba di beberapa TV lokal maka tahap selanjutnya adalah 

evaluasi model dan pemantapan desain secara berkelompok. Dengan fasilitasi KPID 

Jawa Timur, para pengelola TV lokal akan diundang untuk kembali memberikan 

masukan demi pemantapan model ini guna memberi masukan sekaligus sharing 

pengalaman terbaik (best practice) atas pelaksanaan SSJ di Jawa Timur. Forum ini 

sekaligus akan digunakan sebagai sosialisasi program kerja sama program antar 

wilayah layanan untuk memperluas wilayah layanan dan wilayah jangkauan siaran. 

 

6.3 Naskah Seminar dan Jurnal Ilmiah 

         Hasil dari riset lanjutan ini akan dipresentasikan dalam seminar penyiaran dan 

regulasi penyiaran di daerah atau forum ilmiah komunikasi yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi atau asosiasi pendidikan tinggi dan organisasi profesi 

komunikasi. Diharapkan melalui seminar ini peneliti akan memeroleh masukan untuk 

dapat memperbaiki hasil riset yang selanjutnya akan dituliskan dalam bentuk jurnal 

ilmiah. Jika memiliki kesempatan di forum internasional naskah akan dikembangkan 

menjadi jurnal internasional  

 

6.4  Buku Teks untuk Pendamping Kuliah dan dan Panduan Bagi Pengelola TV 

lokal 

Hasil riset ini juga akan menjadi bagian pembahasan dalam kuliah 

perencanaan produksi media massa (elektronik) yang diampu peneliti. Hasil riset ini 

akan didiskusikan dan dievaluasi bersama mahasiswa di kelas. Diharapkan bahan 

buku teks ini akan dapat disempurnakan menjadi buku teks umum. Selain itu juga 

akan dibuat buku panduan yang dapat menjadi pegangan para pengelola televisi 

lokal.  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

7.1 Kesimpulan 

 

1. Desain sistem siaran jaringan tv lokal adalah tata kerja (kerjasama)  antar 

lembaga penyiaran yang dikembangkan dengan mempertimbangan wilayah 

layanan dan wilayah jangkauan. Wilayah layanan SSJ dikembangkan melalui 

kerja sama jaringan tv lokal dalam satu propinsi sehingga menjadi jaringan 

siaran regional. Induk jaringan tv regional akan melakukan kerja sama dengan 

tv diluar propinsi guna siaran jaringan nasional. Dengan demikian SSJ 

dilakukan secara bertingkat mulai dari siaran regional hingga siaran nasional. 

2. Pada tahap awal program kerja sama di tingkat regional meliputi kerjasama 

produksi siaran dan marketing. Selanjutnya induk jaringan di ibukota provinsi 

akan melakukan kerjasama dengan tv Jakarta untuk bersiaran nasional. 

3. Program siaran yang dapat dikembangkan untuk kepentingan siaran 

berjaringan ini adalah mengembangkan program siaran berbasis budaya 

sesuai dengan kebutuhan jaringan baik di tingkat lokal, regional dan program 

nasional dengan bertumpu pada keunikan dan daya tarik. Program siaran 

berbasis budaya ini dikembangkan agar program tv lokal menjadi benteng 

pertahanan budaya lokal dan terlihat aspek proximity . Dalam konteks budaya 

Jawa Timur maka isi siaran dapat dikembangkan budaya ditingkat regional 

dengan mencermati budaya Jawa Timur.  

4. Kelembagaan siaran berjaringan dapat disesuaikan dengan memperjelas 

sistem operasional dan bisnis. TV lokal tidak lagi menjadi stasiun independen 

murni, tetapi sebagai anggota afiliasi jaringan dengan memanfaatkan siaran 

yang ekonomis sesuai daya dukung dan potensi ekonomi setempat. 

Kelembagaan ini juga harus memperhitungkan soal kejelasan atas 

penggunaan aset investasi antar induk dan anggota. SDM juga harus 

diputuskan menjadi pegawai induk atau anak jaringan.  
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5. Teknis teknologi memegang peranan penting dalam siaran jaringan. TV lokal 

harus memiliki kapasitas untuk melakukan penyesuaian dengan standar tv 

induk mitra jaringan dengan demikian kapasitas teknologi sama dengan induk 

jaringan. Prinsip dasar adalah suport teknologi telah dikuasai tv lokal dengan 

standardisasi yang telah disepakati sehingga tidak terjadi gap antara kualitas 

program yang diproduksi anggota jaringan dan induk jaringan. 

6. Guna menjamin keberlangsungan tv lokal dan jaringan maka tv lokal harus 

mampu mengembangkan sistem manajemen responsip sesuai dengan 

perkembangan lingkungan baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun 

global.  

 

7.2 Saran 

 

1. Sistem siaran jaringan harus tetap dilanjutkan guna mendorong desentralisasi 

penyiaran dan eksistensi tv lokal sesuai dengan daya dukung ekonomi 

setempat. 

2. Kerja sama siaran berjaringan dapat diujicoba di beberapa tv lokal dengan 

melihat kekhasan kerja sama antara induk dan anggota jaringan sehingga 

dapat dilihat kendala dan peluang pengembangan kerja sama tersebut. 

3. Melakukan  bimbingan teknis terkait dengan penerapan beberapa strategi 

dalam proses perencanaan dan produksi tv lokal dalam rangka SSJ. Strategi 

ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya yang 

dimiliki. Para produser dapat melakukan evaluasi atas program lokal mereka 

dengan menerapkan strategi baru sekaligus sharing best practice dengan 

pengelola tv lokal yang lain. Dalam hal ini para pengelola media dapat memiliki 

peta dasar  (roadmap) dan rencana tindak lajut pengembangan program 

secara berkelanjutan. 

4. Melakukan penjajakan kerja sama atau sinergi program dengan tv nasional 

atau tv daerah lain dalam rangka memperluas wilayah layanan guna 

memperluas pasar. Kerja sama ini diperlukan dalam kaitan saling bertukar 
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program atau berbagi program sehingga scheduling program bisa semakin 

efsien dan efektif sesuai kemampuan dan daya dukung ekonomi. 

 

5. Pengelola TV lokal mulai memperkuat divisi kreatif dan litbang sebagai basis 

pengembangan program dan terus melakukan perbaikan program secara 

berkelanjutan untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dan dalam 

rangka antisipasi masa depan melalui dukungan institusi, teknologi, dan 

regulasi.  
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