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Pendahuluan 

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

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

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

tumbuh pesat hingga dapat bersaing dengan tv nasional, tetapi ada juga 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. Televisi 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. Bahkan iklan komersial yang diperoleh tv lokal 

selama ini hanya menjadi cadangan karena penopang utama masih berasal dari shopping tv, 

kegiatan off air,  dan iklan non komersial dalam bentuk public service announcement (PSA) 

yang berasal dari pemerintah daerah dan badan publik lokal. 

Sementara biro lokal TV nasional yang diharapkan dapat menjadi cikal bakal stasiun 

lokal justru berubah menjadi biro virtual dan tidak melakukan produksi di daerah. Realisasi 

sistem jaringan menjadi penuh siasat dan hanya sekadar memenuhi kewajiban siaran dan 

muatan lokal. Hal ini seperti dilakukan SCTV biro Surabaya dengan bersiaran berita lokal 

Jawa Timur selama satu jam, semua produksi dilakukan sepenuhnya  dari Jakarta. Semua 

proses produksi berita 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 serta kegiatan 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 sistem siaran jaringan (SSJ) semakin jauh dari kenyataan. Isi siaran muatan 

lokal hanya menjadi tebeng semata untuk memenuhi ketentuan kewajiban siaran satu jam 

semata, dan tidak memiliki kontribusi langsung bagi kemajuan penyiaran dan ekonomi 

daerah.  
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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 bahwa tv lokal menghadapi permasalahan hampir pada semua aspek yakni 

yakni kelembagaan, program, dan juga teknis.  

Data ini semakin meneguhkan bahwa sebenarnya TV lokal termasuk di Jawa Timur 

sedang menghadapi situasi yang rumit dan sulit. TV lokal di Jawa Timur tidak saja harus 

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

yang unggul dalam jangkauan dan permodalan. Potret tv lokal dibeberapa wilayah di Jawa 

Timur sebagian besar tinggal menunggu waktu untuk bisa bertahan.  

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 ada roadmap yang 

jelas dalam implementasi dan pengembangannya siaran jaringan pada masa depan. 

 Dengan desain ini diharapkan tv lokal dapat berkembang dan memeroleh manfaat 

yang saling menguntungkan antarsesama tv lokal. Melalui kemitraan dengan TV lokal di 

tingkat regional provinsi, tv lokal akan semakin luas daya jangkau di masing-masing wilayah 

layanan sehingga mampu meningkatkan daya saing.  

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 griya produksi (production house) dan periklanan  akan dapat 

tumbuh 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  

Penelitian ini penting dilakukan mengingat amanah undang-undang penyiaran No. 

32/2002 yang mendorong siaran berjaringan dan media penyiaran mampu tampil 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. Selain itu, 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.  
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Ekonomi Politik Media 

 Ekonomi politik media memberi dasar analisis akan pentingnya mencermati motif 

ekonomi politik dalam penyelenggaraan media. Ekonomi politik bertumpu pada dogma 

fundamentalisme pasar adalah the logic of accumulation and exclusion. (Hidayat, 2003: 8). 

Dogma ini mendorong ke arah komoditas media. Kaidah alami yang berlaku dalam 

mekanisme pasar adalah rasionalisasi dan maksimalisasi produksi dan akumulasi modal. 

Fundamentalisme pasar identik dengan neo-liberalisme yang menempatkan segala 

kehidupan ini berorientasi pada komoditas dan aset ekonomi dan bisa diperjualbelikan.  

 Kebebasan dalam konsepsi fundamentalisme pasar lebih banyak diformulasikan 

sebagai kebebasan bagi individu untuk melakukan akumulasi keuntungan dan juga 

kebebasan mobilitas bagi barang, jasa, dan modal. Dengan demikian semua keputusan 

diserahkan kepada mekanisme dan kekuatan pasar. 

Dari sini pasar memegang peranan hingga mengarah kepada rezim kapital. Market 

regulation menurut Hidayat (2003:6) mendasarkan pada kaidah rasionalitas instrumental 

mekanisme produksi-konsumsi dan keuntungan serta logika never ending circuit of capital 

accumulation, yakni M-C-M (money-Commodities-More Money) dengan sistematis dan 

konsisten menciptakan struktur pasar yang selaras dengan kaidah-kaidah pasar. Dalam 

konteks ini maka isi media akan banyak mengeksploitasi tayangan yang memenuhi 

persyaratan sebagai komoditas informasi dan hiburan. Pasar sekaligus akan mendikte isu-

isu apa saja yang layak tayang sesuai dengan kepentingan mayoritas kelas utama 

konsumen media yang memiliki daya beli.  

Kaidah akumulasi modal tambah Hidayat (2003: 8) juga akan menseleksi kelompok 

atau individu yang bisa mengakses media. Kelompok dan individu yang memiliki surplus 

kekuasaan dan ekonomi saja yang bisa mengakses media secara leluasa dan sekaligus 

mendepak keluar institusi media yang tidak mematuhi konstitusi rejim kapital sesuai dengan 

kepentingan ekonomi periklanan.  

Dalam mekanisme pasar, rasionalitas maksimalisasi produksi dan akumulasi modal 

berpotensi memunculkan konglomerasi, konsentrasi, kepemusatan kepemilikan modal dan 

kepemilikan media pada kelompok yang menguasai modal. Dogma noe-liberalisme juga 

meyakini bahwa the greater the play of market forces, the greater the freedom of the press, 

the greater the freedom of the press, the gretater the freedom of the audience choice. 

Dengan demikian leave things to the market. (Hidayat, 2003:15). Di level produksi kaidah 

pasar juga akan menempatkan para jurnalis sebagai skrup besar pemain industri media. 

Para jurnalis hanya menjadi salah satu faktor produksi dalam proses produksi komoditas 

informasi dan hiburan. Pertimbangan efesiensi menjadi utama dalam relasi ini.  
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Dalam konteks ini sesungguhnya media adalah wilayah yang sedang diperebutkan 

(contested terrain) dan tarik ulur itu akan membawa kepada mereka yang memiliki surplus 

ekonomi biasanya yang akan keluar sebagai pemenang. 

 

Demokratisasi Penyiaran dan Model Ruang Publik 

            Demokratisasi penyiaran sebenarnya memberi penekanan kepada kepentingan 

publik secara umum yakni dari, oleh, dan untuk publik. Kebebasan media diatur dalam 

kerangka kepentingan publik. (Masduki: 2007). Prinsip dasarnya adalah kekuasaan media 

bertumpu pada daulat publik atas ranah publik (public domain). Spektrum frekuensi yang 

digunakan untuk penyiaran harus diatur sebesar-besarnya untuk kepentingan dan 

kesejahteraan rakyat.  

Demokratisasi penyiaran harus mendorong media menjadi independen dan tidak 

partisan. Demokratisasi penyiaran juga 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 sebagaimana ruang publik (public sphere) yang digagas Habermas.  

Model ruang publik media adalah media yang dapat menyajikan informasi dan 

bernilai penting bagi publik. Orientasi utama media adalah kepada kebaikan publik dan 

bertumpu kepada kenyamanan publik. Media dapat menjadi tempat diskusi publik yang 

memmungkinkan berbagai informasi dan opini tersebar dan dipertukarkan dalam 

masyarakat. (Armando, 2011:5). Media massa dalam hal ini diharapkan dapat menyajikan 

beragam informasi yang dapat memberdayakan publik untuk berpartisipasi aktif dalam 

demokrasi. Dengan demikian masyarakat dan publik yang berdaulat atas ranah media itu.  

Sistem media yang demokratis menurut McQuail (1998) dalam Subiakto (2001:74) 

pada dasarnya harus mewujudkan tiga karakteristik. Pertama, terdapat independensi dari 

media yang ada. Sifat independensi atau kemerdekaan ini berarti tidak ada campur tangan 

baik dari pemerintah, maupun monopoli swasta, termasuk di sini kepentingan pasar. 

Selanjutnya, media yang ada harus mempunyai accountability, pertanggungjawaban secara 

profesional baik terhadap masyarakat secara umum, maupun kepada pengguna atau 

khalayaknya. Karakteristik terakhir, sistem media harus menjamin adanya keberagaman, 

diversity, baik keberagaman politik (political diversity), maupun keberagaman sosial (social 

diversity).  

 

Teori Tanggungjawab Sosial 

Teori tanggungjawab sosial berakar dari teori media liberal (Masduki, 2007). Teori ini 

memunculkan konsep diversity of content dan diversity of ownership yang dalam beberapa 

hal memberi perlindungan terhadap potensi lokal dan pembatasan kepemilikan. Teori ini 
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memberi penjelasan bahwa didalam kebebasan media, ada tanggungjawab yang harus 

diemban media yakni kepentingan publik. Kepentingan publik ini harus menjadi orientasi 

ditengah tuntutan liberalisme pasar. 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”. 

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 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. 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.  

Pengembangan sistem penyiaran bisanya dipengaruhi aspek geografis, demografis, 

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

tetangganya. Bahkan Browne (1989:3) mengatakan tidak ada satu pun sistem penyiaran 

yang lengkap, sempurna dan cukup untuk dikatakan ideal Perbedaan cara dalam 

menerapkan elemen-elemen sistem penyiaran membuat sebuah sistem siaran yang satu 

berbeda dengan yang lain (Summers, dalam Primasanti 2009).  

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme (constructivism paradigm). 

Paradigma ini menekankan pada bagaimana masyarakat pelaku penyiaran memaknai 

realitas keseharian mereka (socially meaningful action). 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. (Denzin, 1991) 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode deskriptif 

menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (naturalistics setting). Adapun teknik 
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pengumpulan data meliputi 1) observasi 2) wawancara/Indepth Interview dan 3) penelusuran 

data sekunder. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah purposif (purposive 

sampling). Pertimbangan utama adalah kapasitas pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengelola tv local dijadikan basis dalam menyusun desain siaran jaringan . 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. Alat analisis yang digunakan adalah teori tanggungjawab sosial, ekonomi politik 

media, demokrasi media, dan siaran jaringan.  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 lokal regional Jawa Timur.   

 

Desain Siaran Jaringan TV local Berbasis Wilayah Layanan  

 

Sudah mafhum diketahui bahwa bisnis tv lokal pada dasarnya adalah bisnis penuh 

resiko yang padat modal, padat tenaga kerja kreatif, dan padat teknologi.(Surochiem, 2008). 

Namun, media lokal juga memiliki peluang untuk berkembang dalam siaran jaringan. 

(Sudarmawan, 2007:239). Sistem siaran jaringan merupakan salah satu bentuk 

demokratisasi media yang memberi peluang bagi media di tingkat lokal untuk bisa 

berkembang dengan cara bekerja sama membentuk jaringan yang saling menguntungkan. 

Sistem ini mampu mampu mengatasi keterbatasan wilayah siaran menjadi lebih luas sesuai 

daya dukung ekonomi dan akan memberi dampak bagi perkembangan ekonomi daerah.  

Siaran berjaringan merupakan solusi atas keterbatasan wilayah jangkauan dan wilayah 

layanan siaran yang dihadapi oleh tv lokal di berbagai daerah di Indonesia.  

Sistem ini relevan dikembangkan karena wilayah layanan televisi daerah kadang 

tidak sebanding dengan daya dukung ekonomi sebagai prasyarat dasar agar pendapatan tv 

lokal dapat tumbuh tv secara sehat. Bahkan di beberapa wilayah ekonomi kurang dan tidak 

maju, biaya operasional tv lokal sangat tidak sebanding dengan pendapatan, termasuk 

didalamnya pemasukan iklan. Sistem jaringan memungkinkan tv lokal untuk bisa 

meningkatkan luas area layanan sehingga bisa singkron dengan kepentingan periklanan di 

Indonesia yang selama ini berbasis pusat dan daerah propinsi.  
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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 regional, nasional, dan bisa dipasarkan ke pasar internasional. Hal ini akan 

menambah keyakinan  bahwa program yang diproduksi tv lokal dapat berkompetisi di level 

yang lebih tinggi.  

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. 

Televisi berjaringan akan membuka peluang bagi tv lokal dalam meningkatkan 

kapasitas program dan pemasaran. Pola berjaringan ini bisa meraih jumlah penonton yang 

lebih luas dan melebihi radius jangkauan siaran. Dalam praktinya tv berjaringan bisa berupa: 

1) televisi yang berjaringan dalam sistem telekomunikasi dan berafiliasi kepemilikan kepada 

pusatnya. 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 

dan 4) TV yang berjaringan dalam semua aspek (Putra, 2012). 

Berbagai model tersebut masih belum bisa diterapkan di Indonesia. Siaran jaringan 

sebagaimana kehendak regulasi penyiaran terasa berat dan sulit direalisasikan mengingat tv 

Jakarta yang bersiaran nasional tidak punya kehendak untuk mengandeng 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 1) menghemat 

biaya produksi, 2) memperluas jangkauan, dan 3) 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 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 Wilayah layanan (service area) TV lokal di Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun kepemilikan TV lokal di Jawa Timur, menurut catatan peneliti sebagian besar 

dimiliki oleh korporasi media cetak. Kepemilikan ini penting untuk diketahui karena 

berhubungan dengan kepentingan bisnis dan politik. Bagaimanapun isi siaran akan 

merefleksikan kepentingan siapa yang mendanai lembaga tersebut. Bahkan Ida (2009) 

mengemukakan secara gamblang bahwa kepentingan/interest pemilik mewarnai 

kepengurusan dan kebijakan redaksional.   

                 

Tabel 1 

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 
Ormas (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 
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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 Madura Channel TV H. Said (Politisi) 

8 Pacitan JTV Pacitan Jawa Pos Grup 

 

 

Jika ditilik secara historis, pada tahap awal pendirian tv lokal, sebagian besar 

didasarkan atas  idealisme dan inisiatif pengusaha local untuk mengangkat budaya dan 

potensi masyarakat. Hingga 5 tahun pertama idealisme ini masih terlihat kuat. Mereka masih 

mencoba bertahan dengan idealisme mengusung content local. Namun, persaingan dengan 

tv nasional membuat posisi mereka kalah bersaing 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. (Ida,2009) 

 

Gambar 2  

Peta kanal Layanan Siaran TV lokal Jawa Timur 
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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 statiun 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 wilayah 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 didaerah. 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. 

 

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 dalam hal ini tv mitra harus profesional, akurat, dapat dipercaya, tepat 

waktu, tertib, dan rapi , 2) Aspek teknik bahwa gambar dan suara dapat diterima secara 

jernih dan sempurna oleh audiens 3)  Aspek SDM bahwa 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. (Putra, 2012) 

          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. 

6) bagi hasil yang saling menguntungkan.  

 

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 siaran regional dan nasional. Sejatinya wilayah 

layanan (coverage area) TV local dapat dikembangkan berbasis budaya dan geografis. 

Sehubungan dengan itu, beberapa langkah strategis pun dilakukan. Salah satunya adalah 
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dengan mengembangkan  siaran lokal berjaringan. Agar siaran TV lokal dapat dinikmati 

masyarakat Jawa Timur  sekaligus dapat menghidupkan dan memperkaya  siaran tv lokal 

mitra.  

Jawa Timur terdiri atas budaya arek, madura/pandalungan, dan mataraman. Masing-

masing budaya memiliki ciri khas. Menurut kajian tim Arek TV, ciri budaya arek diantaranya 

adalah 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.  Budaya Arek melliputi 

Surabaya Raya yakni Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Jombang,  ditambah dengan 

Malang Raya.  

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 tokoh kunci masyarakat. 

Wilayah pandalungan meliputi  Madura, Probolinggo, Jember,  Situbondo,  Besuki, 

Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi. 

Adapun budaya 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 dari sektor pertanian, perdagangan, industri kecil. Wilayah budaya ini  

meliputi Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, 

Tulungagung, Kediri, Blitar. Dengan melihat kultur di atas maka pogram siaran jaringan 

regional dapat dikembangkan dalam 1) program siaran regional Jawa Timur. 2) program 

siaran berbasis budaya arek 3) program siaran berbasis kultur madura/pendalungan 4) 

program siaran berbasis kultur mataraman 5) program siaran universal. 

 

Gambar 3 Peta Budaya Jawa Timur 
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Pelaksanaan Sistem Berjaringan Regional 

Pembentukan siaran jaringan regional ini dimulai dengan memilih TV lokal di 

Surabaya Raya menjadi pusat atau induk tv jaringan regional. Hal ini disebabkan Surabaya 

merupakan ibukota propinsi dan dalam kancah industri Surabaya merupakan kota terbesar 

kedua di Indonesia. Adapun teknis operasional siaran jaringan dapat dimulai dengan 

membuat 1) pola operasional Marketing jaringan 2) memilih aspek teknik yang tepat,  

khususnya teknis penyiaran berjaringan dan standarisasi peralatan di masing-masing stasiun 

jaringan dan 3) Kebutuhan SDM  yang sesuai. Standarisasi itu dapat dilakukan pada mitra tv 

lokal. Jika diwilayah layanan itu belum ada tv lokal, maka cukup dilakukan setup alat 

pemancar.  

 Bagi TV lokal yang berada dalam satu holding, jaringan ini relatif tidak sulit hanya 

perlu penyesuaian saja. Problem serius dihadapi jika antartv tersebut korporasinya mandiri 

dan tidak berada dalam satu induk grup. Solusi atas masalah ini maka tahap awal bisa 

dilakukan pola kemitraan siaran dan pemasaran terlebih dahulu.  

 
Gambar 4 

 
Desain SSJ Regional 
Wilayah Jawa Timur
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 Bagan 1 

 
Desain Siaran Jaringan TV lokal Regional  
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Simpulan  
 
            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 bertingkat. Pada tahap 

awal antar tv lokal membentuk jaringan antar tv lokal dalam satu propinsi sehingga menjadi 

jaringan siaran regional. Kemudian induk jaringan tv regional akan melakukan kerja sama 

dengan tv diluar propinsi guna siaran jaringan nasional. Dengan demikian SSJ dilakukan 

secara bertingkat mulai dari jaringan regional hingga jaringan nasional. 

             Program siaran jaringan regional dapat dikembangkan dengan berbasis budaya 

sesuai dengan peta budaya 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 didesain berbasis peta budaya Jawa Timur yakni budaya arek, budaya mataraman, 

dan budaya Pandalungan, dan budaya Madura.  

              Kelembagaan siaran berjaringan dapat disesuaikan dengan memperjelas sistem 

operasional dan bisnis. Pada tahap awal kerjasama bisa dilakukan melalui kerja sama 

program dan pemasaran. 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 penguatan dan keberlangsungan tv lokal maka implementasi 

sistem jaringan regional ini harus betul betul dilandasi oleh prinsip saling menguatkan dan 

saling menguntungkan.  
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