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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan media massa terkait erat dengan perkembangan teknologi. 

Kehadiran suatu teknologi baru mempengaruhi industri media massa di dalamnya 

termasuk industri kepenyiaran Televisi.  Sejak dikenal internet pada dekade 1990-

an, perubahan teknologi terus terjadi.  Puncaknya saat sambungan internet mulai 

bisa dinikmati dalam genggaman berupa smart phone.  Khalayak memiliki 

alternatif  lain dalam mengakses informasi.    

Kini media televisi bukan lagi menjadi sumber informasi dan hiburan yang 

utama bagi masyarakat Indonesia, industri televisi menghadapi tantangan berat di 

Era digital.  Keberadaan media baru dianggap lebih mampu menyajikan informasi 

dan hiburan dengan lebih cepat dan fleksibel.  Pergeseran perilaku konsumsi 

media ini dapat dilihat dari data Indonesia Digital Consumers Report yang 

dikeluarkan lembaga riset AC Nielsen tahun  2016 terjadi perubahan pola 

konsumsi media.  Dalam penelitian itu, disimpulkan  77 % orang Indonesia 

membuka timeline smart phone mereka sembari menonton televisi.  Utamanya 

mereka adalah remaja usia 16 hingga 24 tahun yang kemudian disebut sebagai 

digital native.   

Remaja dan dewasa muda usia 25-34 tahun menonton jauh lebih banyak 

video seperti melalui Youtube, Netflix  dan sumber internet lainnya daripada 

menonton televisi.   
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Perubahan yang begitu cepat terjadi salah satunya disebabkan oleh 

kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar mengikuti perkembangan teknologi.  

Dari catatan lembaga riset pasar e-Marketer tahun 2014 pengguna Internet di 

Indonesia mencapai 83,7 juta orang yang mendudukkan Indonesia di peringkat 

ke-6 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada 2017 ini e-Marketer 

memperkirakan, jumlah netter Indonesia mencapai 112 juta orang, mengalahkan 

Jepang pada peringkat ke-5, yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya 

dinilai lebih lamban.  Pengguna internet itu umumnya mengakses internet melalui 

smart phone dengan aplikasi iOS, android dan applikasi lainnya (Hidayat, 2014). 

Dari lembaga riset yang berbeda, Pada tahun 2016 Trend perubahan Pola 

konsumsi media dari televisi ke media baru ini sudah mulai terbaca.  Penetrasi 

media internet diketahui 44% setara 24,2 juta orang dan menempati posisi ketiga 

setelah Televisi dan Static outdoor (Nielsen, The New Trend Among Indonesia 

Netizen , 2016).  Dari fakta penelitian diatas, teknologi yang dibawa oleh media 

baru mengakibatkan industri televisi tidak hanya bersaing dengan sesama televisi 

saja, melainkan menghadapi tekanan media massa berbasis internet.   

Persaingan yang dihadapi oleh indutri televisi berbeda jauh dibandingkan 

masa sebelumnya.  Pada dekade tahun 1950-an hanya ada satu stasiun televisi di 

Indonesia yang awalnya dibangun untuk sebuah misi mulia menjaga persatuan 

bangsa.  Sebagaimana disampaikan dalam (ISHADI, 2014), pembangunan stasiun 

televisi  TVRI dilakukan dalam rangka menyambut  Asian Games ke IV yang  

digelar dijakarta.  Diharapkan Siaran Asian Games melalui televisi akan 

membangkitkan nasionalisme dan kebanggaan bangsa Indonesia.  Setelah Asian 
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Games berakhir, pada 23 Oktober 1963 pemerintah menetapkan Keppres  TVRI 

sebagai satu-satunya badan yang berwenang membangun dan menyelenggarakan 

stasiun televisi di Indonesia.  Dampak yang terjadi jelas, stasiun televisi menjadi 

alat bagi kepentingan penguasa mempertahankan kekuasaannya. 

Tonggak besar industri televisi swasta terjadi justru menjelang jatuhnya 

Rezim Soeharto, tahun 1998.  Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

kala itu sudah ada lima stasiun Televisi swasta yang mengudara. RCTI merupakan 

stasiun televisi swasta pertama yang memulai percobaan siarannya dan 

mengantongi izin prinsip siaran nasional dari Direktur Jenderal RTF No 

205/RTF/K/I/1993.  Disusul dengan munculnya televisi swasta nasional lainnya, 

wajah pertelevisian Indonesiakala itu masih tidak bisa hilang dari kepentingan 

politis. 

Rezim yang berkuasa tetap melakukan berbagai bentuk pengontrolan baik 

urusan pemberian izin siar dan kepemilikan.  Seiring pertumbuhan ekonomi 

Indonesia terjadi pergeseran orientasi pada televisi swasta yang cenderung 

kapitalisme.  Seperti yang dijelaskan dalam (ISHADI, 2014, p. 50) televisi swasta 

mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan  menawarkan jumlah penonton 

kepada pemasang iklan melalui penghitungan rating dan share program TV. 

Wajah televisi swasta didominasi kepentingan ekonomi karena 

pendanaannya dibiayai dan dikelola sebagai institusi bisnis murni.  Dampak yang 

ditimbulkan dari orientasi ekonomi, membuat tayangan program acara televisi 

bersaing mencari rating dan Share setinggi-tingginya untuk dijual kepada 

pengiklan.  Stasiun televisi swasta tidak lagi murni sekedar menyampaikan 
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informasi tetapi sudah memanfaatkan informasi itu sendiri untuk mendapatkan 

keuntungan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Persaingan Televisi dan Media Baru  

Dari data yang dikeluarkan Menkominfo Jumlah Televisi Swasta saat ini 

berjumlah sepuluh, yakni TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar, Metro TV, TV One, 

ANTV, INews TV, TransTV dan Trans7.  Beberapa stasiun televisi seperti 

KompasTV dan Net TV bersiaran dengan jangkauan nasional melalui frekwensi 

jaringan lokal, dan selanjutnya dikenal dengan sebutan TV berjaringan.  Saat ini 

di Indonesia mengudara setidaknya 340 stasiun televisi dengan jangkauan siaran 

skala nasional dan skala lokal kedaerahan. 

Persaingan stasiun televisi yang demikian ketat, masih harus menghadapi 

perubahan tekhnologi  yang melahirkan media baru.  Perubahan perilaku khalayak 

dalam mengkonsumsi mediamemunculkan rasa ingin tahu yang besar, utamanya 

menyangkut nasib industri media televisi pada masa yang akan datang.  Bayang-

bayang kebangkrutan menghantui industri televisi, seperti yang sudah terjadi pada 

industri media massa berbasis cetak.  Kebangkrutan media cetak  jauh lebih cepat 

terjadi dibanding industri televisi yang menggunakan saluran Free To Air. 

Sebagai contoh, tahun 2015 banyak media cetak yang melakukan rasionalisasi 

pekerja medianya.Salah satunya Harian  Bola yang  berada dibawah naungan 

Kompas Gramedia grup melakukan rasionalisasi.  Hasil survey menunjukkan, 

dari 117 surat kabar yang terbit 16 diantaranya gulung tikar.  Sementara dari  170 
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majalah kini hanya menyisakan 132 saja(Ario, 2015).  Demikian pula yang terjadi 

di luar negeri, koran tertua terbaik di Amerika Serikat The New York Times tutup 

pada akhir tahun 2011.   

Dalam banyak diskusi ilmiah diramalkan nasib televisi swasta yang 

mengudara di saluran terrestrial atau Free To Air  tidak akan jauh berbeda.  Di 

Amerika Serikat dalam 5 tahun terakhir, warganya bahkan sudah beralih dari TV 

free to Air kini berganti menyaksikan saluran TV berbayar/pay TV.  Dengan 

berbagai perubahan tersebut di atas, ancaman terbesar yang dihadapi televisi saat 

ini adalah kemungkinan penurunan pendapatan iklan yang beralih dari media 

televisi ke media baru. 

1.2.2 Perbedaan Karakteristik Media 

Pola produksi penyampaian informasi pada televisi dan media cetak 

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan portal berita berbasis 

internet.  Demikian pula Radio dengan segala kelebihan dan kelemahannya tidak 

bisa menyamai karakteristik tertulis dari informasi yang tersedia dalam portal 

berita internet.  Informasi yang disajikan dari Media berbasis internet dianggap 

mampu mendesentralisasi kontrol produksi isi media dimana khalayak bisa 

memilih konten sesuai minat dan kebutuhannya. 

Berbagai kelebihan dimiliki oleh media massa berbasis internet, Martin 

Lister (002:13-37)  dalam sebuah penelitian (Triyono, 2012) menjelaskan 

karakteristik yang dimiliki New Media antara lain: Digital, interaktivity, 

hypertextual, dispersality dan virtuality.  Digital dimaksudkan bagaimana bentuk 

data digital dapat menjadi lebih baik daripada data analog baik segi kecepatannya 
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dan kereal-an-nya.  Interaktivity menjadi karakter favorit karena dapat memotong 

waktu secara langsung dan memungkinkan  terjadinya komunikasi dua arah 

meskipun sebenarnya interaksi itu antara manusia dengan komputer.   

Hypertextual sendiri artinya teks yang mengijinkan pengguna mengakses teks-

teks lainnya (link).  Sedangkan Dispersality yakni, produksi, distribusi dan 

konsumsi tidak terpusat.  Setiap pengguna internet dapat menjadi produsen, 

distributor atau sekedar konsumen.  Beberapa sumber lain  menyebut hal ini 

sebagai User generated.  Berbagai kebaruan tersebut tidak dimiliki oleh media 

televisi sehingga televisi dan media lainnya secara teknologi perlahan bergeser 

menjadi obsolete atau kuno. 

Anggapan bahwa televisi beranjak menjadi kuno, sejauh ini belum 

berpengaruh pada penurunan kue iklan.  Dari data belanja iklan nasional hingga 

September 2017 Televisi masih menduduki  peringkat belanja nomor satu, disusul 

Koran, Radio, Majalah dan Tabloid(Lubis, 2017).  Kehadiran media baru ini 

mulai direspon oleh pengusaha televisi swasta sebagai sebuah ancaman, yang 

kemudian memasang strategi untuk melebarkan jaringan kepemilikan media 

massa. Bisnis media massa saat ini berjalan dalam sebuah konglomerasi baik 

media cetak dan media elektronik dalam satu payung kepemilikan, muncul 

dengan apa yang disebut konglomerasi media.  

Konglomerasi yang terjadi sejalan dengan temuan teknologi yang disebut 

konvergensi, dimana ada standarisasi data digital dan kompresinya yang 

memungkinkan terjadinya perpindahan data berkapasitas besar dalam berbagai 

macam jaringan.  Untuk industri media, konvergensi mempengaruhi proses utama 
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yakni pembuatan konten dan distribusi.  Konten berita dapat dengan lebih mudah 

dibagi antara televisi, radio, dan online.  Beberapa stasiun Televisi di Indonesia 

tidak lagi bekerja sendirian.  Program pemberitaan yang sudah memiliki 

awareness di masyarakat, dikembangkan dalam lini media baru. Sebut saja SCTV 

dengan Liputan6.com serta Grup MNC yang menaungi RCTI membentuk Oke 

zone.com.  Demikian pula VivaGroup, konglomerasi TVOne membuka portal 

berita VivaNews.com sementara Transmedia memiliki Detiknews.com serta CNN 

Indonesia.Com. 

Beberapa penelitian mencoba melihat keterkaitan media baru dengan 

televisi.  Keberadaan media baru hanya sekedar pendukung  media televisi 

semata. Seperti yang disampaikan dalam (Ismiyati-2014) media baru 

dimanfaatkan sebatas untuk meningkatkan brand awareness suatu program acara 

televisi ataupun image stasiun televisi. 

Pola konglomerasi dan konvergensi yang terjadi antar media dinilai masih 

memiliki banyak kekurangan.  Demikian pula yang dijelaskan dalam 

jurnal(Cavajal, 2008) penelitian yang dilakukan di jaringan multimedia La verdad 

di Spanyol ini menyoroti praktik produksi di newsroom antara radio,televisi, 

cetak, dan internet yang belum terintegrasi sempurna. 

Peneliti mengamati ada beberapa perubahan yang terjadi di layar televisi.  

Salah satunya kemunculan running teks atau newsticker jika ada peristiwa besar 

yang terjadi.  Perubahan yang terjadi pada tiga tahun yang lalu ini juga tertuang 

dalam jurnal penelitian yang dilakukan (Himawan, 2014).  Keberadaan 



8 

 
Universitas Pelita Harapan 

Newsticker dimaksudkan untuk menutupi kelemahan media televisi yang berusaha 

memangkas ketertinggalannya  untuk menyajikan berita besar melalui gambar.    

Perubahan lain juga ditemukan dalam pengemasan program.  Berbeda 

dengan gaya komunikasi satu arah yang selama ini dilakukan televisi, hampir 

setiap stasiun televisi kini banyak membuat program acara yang memberi 

kesempatan bagi pemirsa untuk ambil bagian dalam sajian informasi tayangan.  

Sebagai contoh, program Citizen journalism di Metro TV,   Jurnalisme Warga  di 

Net TV, Indonesia Connected di CNN Indonesia dan Came On di  Stasiun Trans7  

Serta berbagai nama program lainnya yang memberi kesempatan bagi pemirsanya 

ikut terlibat dalam konten tayangan.  Hal ini tentu saja mendekati sifat dispersal 

atau user generated  yang semula hanya dimiliki oleh media baru.  Produksi, 

distribusi dan konsumsi tidak lagi terpusat, pengguna televisi bisa ikut terlibat 

menjadi produsennya. 

Perbedaan juga terjadi dengan dicantumkannya identitas penanggung 

jawab serta program acara yang disertai alamat instagram dan tweeter maupun 

fanpage facebook.  Pencantuman alamat media sosial tersebut memungkinkan  

pemirsa aktif untuk berkomentar dan memberi saran langsung atas program yang 

ditayangkan.  Komunikasi televisi yang semula berjalan searah diupayakan 

menjadi dua arah, dengan memberi ruang tanggapan pada pemirsanya.  Perubahan 

lainnya adalah penggunaan source youtube pada layar kaca,  Banyak program 

acara yang merangkai konten youtube untuk bisa dinikmati di televisi, sebut saja 

On the Spot Trans7.  
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Tak hanya itu, cara beriklan pada media televisi juga mengalami 

perubahan yang drastis sejak tahun 2015.  Mengadaptasi dari apa yang terjadi di 

luar negeri, wajah program-program  televisi saat ini mulai dihiasi dengan iklan 

Virtual Built In (VBI) yang berpotensi menjadi sumber penerimaan baru.  

Sejauh ini belum ada penelitian yang bisa menangkap berbagai bentuk 

perubahan pada konten/isi media televisi sebagai sebuah bentuk adaptasi dalam 

Era Digital media.  Berbagai penelitian menyangkut konvergensi media tidak 

membahas perubahan ini.   Seperti penelitian yang dilakukan dalam (Krisnawati, 

2012) misalnya, lebih  menyoroti konvergensi media hubungannya dengan 

kekuatan politik dan ekonomi secara garis besar.   

Dari berbagai perubahan ini, kiranya penelitian ini menjadi penting untuk 

menangkap metamorfosis yang coba dilakukan oleh media massa padat modal 

seperti Televisi untuk bertahan hidup.  Dari sejumlah data dan fakta diatas peneliti 

menetapkan pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu: 

1. Bagaimana Strategi Adaptasi Stasiun Trans7 menghadapi Era Industri 

Digital melalui Konten isi program dan Struktur organisasi?. 

 

1.3.Tujuan Penelitian  

Perubahan teknologi yang terjadi memaksa setiap organisasi bisnis untuk 

membuat perubahan demi bertahan hidup.Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

secara jelas, pergerakan atau perubahan yang dilakukan sebuah stasiun televisi 

sebagai sebuah entitas ekonomi yang padat modal untuk mempertahankan 
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hidupnya.  Perubahan itu diamati melalui konten isi tayangan, dan perubahan 

secara struktural organisasi. 

 

1.4. Kegunaan atau manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini pembaca bisa menangkap intisari dari 

sebuah metamorfosis yang coba dilakukan oleh media televisi, sebagai respon atas 

Era Digital saat ini.  Dengan paradigma kritis, penelitian ini mencoba menangkap 

tarik menarik kepentingan yang terjadi dalam upayanya bertahan hidup.  Sangat 

mungkin perubahan yang dilakukan mengakibatkan terjadinya komodifikasi baik 

tenaga kerja, konten/isi informasi dan komodifikasi terhadap pemirsa dalam 

berbagai bentuk. 

Gambaran besar konvergensi yang dilakukan juga berguna untuk 

memahami bagaimana proses mediamorfosis yang terjadi.  Tidak menutup 

kemungkinan proses adaptasi yang dilakukan media televisi menuntut adanya 

sebuah perombakan struktur organisasi demi menjawab tantangan jaman.  

Sehingga penting kiranya penelitian ini dilakukan untuk memberi 

sumbangan literasi ilmu komunikasi dari berbagai sisi secara lengkap dan 

mendalam.  Bagi praktisi yang berkecimpung di media massa, penelitian ini akan 

menjadi sebuah referensi menyangkut upaya mediamorfosis stasiun televisi, 

bagaimana penyiaran televisi yang disebut tradisional berusaha beradaptasi 

menghadapi perubahan. 
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1.5. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT.  Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh 

dengan  nama udara: Trans7.  Trans7 merupakan anak perusahaan yang tergabung 

pada konglomerasi TransMedia.  Penelitian fokus pada upaya adaptasi secara 

struktur organisasi yakni munculnya sub kerja atau departemen yang baru serta 

adaptasi serta pada konten/isi program tayangan yang disiarkan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pembabakan dalam thesis ini, akan terdiri dari Enam Bab, dimana pada 

Bab pertama akan membahas latar belakang secara umum situasi perubahan 

perilaku Khalayak dalam mengkonsumsi media, perubahan ini berpengaruh 

terhadap media televisi yang kemudian kehilangan pamor akibat munculnya 

media baru.  Pada Bab kedua, membahas obyek  penelitian serta  struktur bisnis 

yang dimiliki grup konglomerasi CT Corp.  Membahas misi dan Visi serta sejarah 

dan kondisi terkini bisnis Stasiun televisi Trans7.  Pada bab ini akan dijelaskan 

pula konten isi keseharian program televisi ini.Bab ketiga, memaparkan kajian 

literatur dan kajian konseptual  yang mendasari penelitian ini.  Diharapkan dengan 

menggunakan teori Mediamorphosis yang fokus pada perubahan teknologi serta 

konvergensi media yang terjadi, penelitian ini mampu memberi gambaran atas 

proses adaptasi yang terjadi di tubuh perusahaan.  Bab Keempat, berisi 

Metodologi, paradigma dan penentuan unit analisis penelitian. Selain itu bab ini 

juga membahas penggunaan data primer dan data sekunder serta rencana Analisa 

Data.  
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Selanjutnya pada Bab Lima, akan memaparkan hasil penelitian dan 

pembahasan. Menjelaskan data mentah yang diperoleh berupa hasil wawancara 

argumentasi dan interpretasi terhadap hasil penelitian. Peneliti akanberusaha 

menjawab hasil penelitian sesuai dengan konsep/model/teori yang digunakan pada 

BabTiga  sebelumnya.  Bab Enam atau terakhir berupa kesimpulan yang 

didapatkan peneliti, atas permasalahan yang disampaikan. 




