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A. Pendahuluan 

 Sudah lama setelah si kotak ajaib meruntuhkan kedigdayaan teknologi film paska 

Perang Dunia II. Kejadian yang begitu mengesankan adalah saat PBB mengadakan rapat 

di sebuah kampus di Amerika Serikat. Kehebatannya sepertinya tak urung menurun, 

malahan sebaliknya televisi semakin membumi dan terus berproses menuju 

penyempurnaan. Selain isi program yang terus berkembang, televisi juga terus melakukan 

penyempurnaan di perangkat teknologinya. Dari televisi berbasis hitam putih, hingga 

berwarna dalam format PAL, NTSC, hingga SECAM, atau dari mono hingga stereo.  

Jika kita menilik kembali perkembangan pertelevisian di Indonesia, maka yang 

pertama kita harus tahu adalah berdirinya TVRI pada  tahun 1962 pada masa 

pemerintahan Terpimpin Soekarno. Dalam proses pendiriannya, televisi plat merah ini 

konon terkesan terburu-buru, sebab pada saat itu bangsa Indonesia tengah 

mempersiapkan hajatan akbar pekan olah raga se-asia “Asian Games IV” di Jakarta. 

Karena serba mendadak untuk sementara waktu TVRI menggandeng RRI untuk 

pengadaan sumber daya manusianya. Dengan semangat kesederhanaan dan seadanya 

TVRI telah menorehkan sejarah pertelevisian di Indonesia, dan menjadi stasiun televisi 

ketiga setelah Filiphina dan Thailand di Asia Tenggara, dan keempat di Asia setelah 

Jepang (Mufid, 2005:47). 

 Setelah era Reformasi bergulir, apalagi setelah UU No.32 tahun 2002 tentang 

Penyiaran disahkan pada masa kepemimpinan Megawati, saat itu juga Indonesia telah 

menuju pada gerbang baru perkembangan penyiaran. Pendefinisian yang jelas terhadap 

jenis penyiaran (public, swasta, komunitas dan berlangganan), memberikan hawa segar 

dan kebebasan serta peluang bagi masyarakat untuk membangun medianya sendiri secara 

mandiri. Selain itu UU tersebut juga memberikan peluang bagi masyarakat lokal unttuk 



ikut berpartisipasi dalam membangun penyiaran pada tingkat lokal. Seperti salah satu 

turunannya dalam UU tersebut, bahwa televisi swasta nasional harus melakukan 

kerjasama dengan televisi lokal atau mendirikan televisinya di daerah dalam 

menayangkan program-programnya. Sistem yang lebih dikenal dengan Sistem Siaran 

Berjaringan (SSB) ini jelas memberikan peluang kepada daerah untuk membangun 

televisinya sendiri. 

 Namun disisi lain, ada hal yang juga patut kita renungkan selain peraturan 

tersebut dapat memandirikan daerah. Kita sudah membuktikan bahwa SSB hingga saat 

ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Masih banyak televisi yang bercokol di Jakarta yang 

belum mau melaksanakan amanah UU bahwa mereka harus melakukan penyiaran 

berbasis SSB di berbagai daerah yang menjadi target audiensnya. Dari fenomena tersebut 

dapat diambil sebuah pertanyaan, apakah memang SSB itu penting untuk dilakukan? 

apakah bermanfaat dan memang menguntungkan bagi banyak pihak, terutama 

masyarakat? Apalagi sebentar lagi, rencana akan konvergensi teknologi televisi, yakni 

teknologi digital televisi bisa terlaksana dengan baik? bagaimana perubahan masyarakat 

yang akan terjadi? Dari SSB dan format digital televisi, mungkin kita bisa menerawang 

apakah SSB dan digital bisa mendukung industri penyiaran di Indonesia? 

B. Pembahasan 

 Di Yogyakarta dan Solo telah ada tiga televisi lokal yang telah mengudara hingga 

saat ini, yakni TATV, RBTV, dan Jogja TV. Walaupun kontennya masih terkesan 

menyontek karakter televisi swasta nasional,  namun televisi lokal pelan tapi pasti mulai 

menemukan karakternya masing-masing. Walaupun masalah klise masih belum juga 

ditemukan solusinya, yakni tersendatnya penerimaan iklan. Namun walaupun seperti itu 

televisi lokal masih optimis untuk terus mengembangkan industrinya. Buktinya pada 

tahun 2008 ada tujuh invenstor televisi lokal di Yogyakarta yang mengajukan proposal ke 

pemerintah Yogyakarta untuk mengudara. Televisi yang  siap mengudara tersebut adalah 

TATV, KresnaTV, Nusa TV, Matahari TV, Malioboro TV, ADTV, dan HDTV. 

Sayangnya tujuh investor ini harus bersusah payah lebih dahulu untuk merebutkan satu 

kanal yang tersedia dari 14 kanal yang tersedia di Yogyakarta. Sedangkan 13 kanal yang 

lain sudah digunakan oleh televisi swasta nasional dan lokal, (RCTI, SCTV, TPI, ANTV, 

TransTV, Trans 7, MetroTV, TVONE, GlobalTV, Indosiar, JogjaTV, RBTV) serta 



TVRI. Akhirnya dari hasil presentasi yang dilakukan masung-masing stasiun televisi, 

satu televisi akhirnya diloloskan, dia adalah ADiTVyang kebetulan milik dari Pengurus 

Wilayah Persyarikatan Muhammadiyah Yogyakarta. Tahun 2009 ADiTV resmi 

mengudara, walaupun masih sangat sederhana dan apa adanya. 

 Permasalahan kanal ini memang cukup pelik. Dengan adanya tujuh investor yang 

siap memancangkan pemancarnya di Yogyakarta, bagi KPID Yogyakarta jelas hal ini 

merupakan pilihan yang sulit untuk menentukan siapa yang pantas mendapatkan satu 

kanal tersebut. Agar bisa bersikap adil bagi semuanya, KPID Yogyakarta juga 

mengirimkan surat serta somasi yang sempat dilayangkan ke 10 televisi swasta Jakarta 

pada tahun 2008 agar melakukan siaran berjaringan dengan televisi lokal, namun hasilnya 

nihil, surat dan somasi tersebut akhirnya tidak memberikan pengaruh apa-apa selain 

hanya menghasilkan rekomendasi saja.  

 Regulasi ternyata masih tetap diintervensi oleh kekuatan modal. Sudah beberapa 

kali aturan SSB ini diundur, yang hingga akhirnya berujung pada ketidakjelasan. Hal ini 

juga ditambah dengan permasalahan ada dari beberapa televisi swasta nasional yang 

perusahaannya sahamnya sudah di rubah menjadi kepemilikan terbuka, karena terbuka itu 

maka jelas hal ini mempengaruhi internal kebijakan dari industri tersebut. Industri televisi 

dengan diberlakukannya SSB ini juga dihadapkan dengan keharusan mengambil sumber 

daya manusia di masing-masing daerah, yang tentu saja hal ini berhadapan dengan 

menambahnya ongkos gaji pekerja. Belum lagi perkembangan teknologi yang makin 

pesat, setelah munculnya isu konvergensi analog ke digital.  

Televisi merupakan bagian dari teknologi informasi yang perkembangan 

teknologinya cukup lambat. Hal ini dikarenakan kekuatan komunikasi massa televisi 

sangat kuat. Tidak memerlukan teknologi yang menunjang cepat selain perubahan yang 

signifikan pada kontennya. Apalagi di Indonesia, televisi menjadi bagian dari kehidupan 

sehari-hari. Kultur komunikasi masyarakat Indonesia yang bertutur dari pada membaca, 

menjadikan radio dan televisi menjadi bagian utama untuk menunjang akses 

informasinya daripada memilih koran dan majalah sebagai bagian dari media massa. 

Televisi sendiri telah menjadi pelakon utama dalam kehidupan manusia sekarang ini, 

kotak ajaib ini secara tidak langsung mampu  merubah tatanan sistem sosial masyarakat. 

Menurut Dr. Jack Lyle Televisi sekarang telah menjadi Agent of  Displacement, ilmuwan 



komunikasi yang juga direktur Institute Komunikasi East West, Honolulu, Hawaii ini 

mengatakan bahwa televisi telah memancing masyarakat untuk menjadikan televisi 

sebagai pengganti utama dari segala kegiatan atau kebutuhan yang lain (Onong, 

1993:193). Misalnya, kebiasaan disaat waktu luang kita,  biasanya secara otomatis kita 

akan mengisi waktu senggang kita dengan menonton televisi, walaupun sebenarnya 

banyak kegiatan lain yang bisa dikerjakan untuk mengisi waktu kita selain hanya 

menikmati acara  di televisi. Selain itu menonton televisi juga dianggap sebagai “The 

First God” saat masyarakat mulai menganggap bahwa televisi menjadi sumber 

pembenaran utama pada kehidupan mereka sehari-hari (Jalaludin, 1998:199) Dari sinilah, 

peran televisi mempunyai andil dalam merubah perilaku sosial. Munculnya isu 

konvergensi penyiaran televisi dari analog ke digital menjadi bagian yang dibicarakan 

cukup intens. Namun apakah penting perpindahan dari analog ke digital? 

 Mau tidak mau perubahan harus terjadi, begitu juga dengan teknologi informasi 

layaknya televisi. Perubahan teknologi apalagi yang menyangkut hidup orang banyak 

memang tak lepas dari kepentingan politik. Hal ini cukup beralasan, karena kemajuan 

teknologi juga menyangkut keefektifan dan keefesiensian. Apalagi pada masa sekarang 

ini kita sudah masuk pada level masyarakat informasi, (Trend, 2001:299). Apa yang 

membuktikan kita telah masuk pada masa masyarakat informasi? Buktinya adalah kita 

sudah beralih dari masa masyarakat instrustrial, seperti logika ekonomi konvensional 

(transaksi melalui kartu kredit/debit vs uang kertas), komunikasi, distribusi hingga 

konsumsi, yang berganti dengan perubahan cara kita berkomunikasi, bertransaksi, hingga 

pada perubahan budaya kita mengakses informasi. Dari fenomena tersebut maka 

sesungguhnya gerbang menuju dunia digital, terlebih pada penyiaran digital menjadi 

penting adanya. Kita harus mengakui bahwa teknologi sudah dianggap sebagai sebuah 

mitos, karena kita sendiri telah menganggap teknologi telah banyak membantu kita dalam 

kehidupan sehari-hari, maka tak dapat dipungkiri bahwa teknologi dianggap sebagai 

bagian dari kenyamanan dan solusi atas masalah yang ada. Teknologi dianggap bagi 

banyak masyarakat bukanlah sesuatu yang mengancam, namun sesuatu yang 

menawarkan kepraktisan, kecanggihan dan tentu saja hal ini mudah diterima (Trend, 

2001:299).  



Kembali ke penyiaran, apakah penting penyiaran di Indonesia berganti dari 

analog ke digital? Jika kita menilik lebih jauh fenomena teknologi baru ini dengan 

fasilitas dan kelebihan-kelebihannya mungkin bisa menjadi solusi dari peliknya masalah 

kanal di Yogyakarta, dan dapat menjadi solusi bagi pelaku televisi lokal yang ingin 

mendirikan stasiun televisinya di kota tersebut. 

 

Televisi Digital  

Bicara tentang perangkat penyiaran baru ini, TVRI pusat Jakarta pada tahun 2007 

telah menguji coba teknologi tersebut dengan hasil yang cukup memuaskan. Kualitas 

suara dan gambarnya lebih baik daripada televisi analog, serta efektifitas kanal yang lebih 

memadahi. Teknologi tersebut adalah adopsi teknologi Eropa yang dikenal dengan 

teknologi DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial). Setelah kemudian 

dibandingkan dengan ATSC dari Amerika Serikat, atau dari Jepang dengan ISDB, 

menurut pihak dari TVRI menganggap sepertinya tipe DVB-T diyakini menjadi pilihan 

yang strategis untuk pengembangan digital broadcasting television di Indonesia. Hal ini 

mengacu dengan keadaan di Indonesia yang menjadi negara dengan penyiaran terbanyak 

kedua setelah China. (Menurut data yang diambil dari Habibie Center ada kurang lebih 

60 televisi lokal yang telah berdiri di Indonesia). Disisi lain sepertinya perlu ada 

penyesuaian yang cukup memadahi karena munculnya teknologi tersebut. Perlu ada 

penerawangan dan analisis yang baik atas kemunculan teknologi tersebut dan bagaimana 

perubahan yang akan terjadi pada sosial masyakatnya.  

Tentu saja setiap teknologi mempunyai efek terhadap perilaku sosialnya. 

Perbedaan yang signifikan antara televisi analog dan televisi digital terletak pada 

gelombang yang ditangkap oleh receiver, jika televisi analog lebih pada gelombang 

elektromagnetik konvensional, sedangkan televisi digital berbasis pada transfer data. Hal 

ini menjadikan televisi digital bisa dimasukan pada apa yang kita sebut dengan “New 

Media” Terry Flew menjelaskan new media adalah  “forms of media contents that 

combine and integrate data, text, sound, and images of all kinds; are stored in digital 

format; and are increasingly distributed through networks” (Flew,  2002:10), ia 

menyebutnya juga sebagai digital media. 



Jika digital televisi nantinya juga dianggap sebagai new media atau digital media, 

maka kemungkinan akan munculnya konsep televisi yang berbasis pada interaktif 

layaknya teknologi internet sekarang ini bisa terjadi, menurut Martin Lsiter dkk new 

media dicirikan sebagai berikut:  

1. Pengalaman baru secara tekstual 

Jenis baru dalam genre penggunaan media seperti visual effect film dan computer 

games. 

2. Cara pandang baru dalam mereprestasikan dunia. Yakni tawaran akan pandangan 

baru tentang kemungkinan-kemungkinan dan pengalaman-pengalaman seperti 

tawaran di dunia virtual dan layar berbasis multimedia dan interaksi.  

3. Hubungan baru antar subjek dan teknologi media. 

4. Pengalaman baru tentang hubungan antara perwujudan, identitas, dan komunitas. 

Dimana pengalaman diri dan sosial dalam waktu, ruang dan tempat (dalam 

lingkup lokal maupun global). 

5. Konsep baru hubungan biological tubuh menuju ke teknologi media. 

Seperti halnya  takdir manusia dengan akalnya, begitu pula layaknya antara 

alamiah dan teknologi, nyata dan virtual. 

6. Pola baru organisasi dan produksi. 

(Martin Lister, 2003:12) 

 Seperti pada pengalaman yang sudah ada, masyarakat Indonesia sangat cepat 

menerima teknologi baru, dan hal tersebut berefek pada perubahan masyarakatnya. 

Seperti halnya telepon genggam hingga munculnya teknologi notebook (kemunculan 

tablet juga kemungkinan akan menjadikan perubahan baru dalam pemakaian teknologi 

new media).  Sikap masyarakat dengan datangnya teknologi baru tersebut, membuat 

mereka kemudian merubah sikap dalam kesehariannya.  

Perebutan kanal yang pernah terjadi saat itu tidak akan terjadi lagi jika teknologi 

televisi digital secepatnya terealisasikan. Bayangkan saja dengan hanya satu kanal 

dengan kekuatan 6-8 MHz bisa dipakai oleh 4-5 stasiun televisi dengan memakai standar 

SDTV (Standart Definition Television), atau 2 program televisi dengan standar HDTV 

(High Definition Television). 



 Lebih canggih lagi kebiasaan manusia modern yang sudah pada level moving juga 

membuat teknologi televisi terus mengalami perubahan. Selain teknologi DVB-T yang  

memfokuskan pada televisi tidak bergerak, DVB juga mulai menerapkan teknologinya  

pada perangkat hand phone. Teknologi ini sering disebut sebagai DVB-H atau Digital 

Video Broadcasing- Hand Held. Model teknologi penyiaran ini juga akan menyelesaikan 

permasalahan bagi masyarakat yang membutuhkan televisi hingga harus menonton 

sambil mengendarai kendaraannya.  

 Dengan fenomena seperti itu, teknologi penyiaran yang canggih ini sangat 

mungkin dapat menyelesaikan permasalahan kanal yang terjadi di Yogyakarta. Bahkan 

bukan hanya itu saja, variasi konten program penyiaran juga bisa jadi dikembangkan 

menjadi lebih menarik. Semakin tinggi kepemilikan perangkat handphone dengan 

fasilitas televisi digital, atau semakin banyaknya televisi yang dipasang di mobil, semakin 

berubah pula kebiasaan masyarakat. Yakni dari menonton televisi dalam keadaan diam ke 

menonton televisi dalam keadaan bergerak. Kebiasaan ini bisa menjadi pasar baru dalam 

bisnis penyiaran. Karena sifatnya yang bergerak, maka dibutuhkan program televisi yang 

khusus diperuntukan bagi kalangan masyarakat padat aktifitas. Jelas pasar ini masih 

jarang dilirik oleh investor, walaupun secara wacana sudah sering didiskusikan.  

 Radio sendiri sebagai penyiaran audio telah lama mengubah konten siarannya, 

yang tadinya bersifat massal menjadi sangat personal. Hal itu dikarenakan perubahan 

yang signifikan pada teknologi perangkat kerasnya. Awalnya radio diletakan di ruang 

tengah, dan didengarkan  bersama-sama beserta keluarga. Namun sekarang ini, perangkat 

radio sudah sangat mobile, sudah dijual murah dalam bentuk sebesar jari kelingking, atau 

integrasi bersama handphone. 

 Kemungkinan penyiaran televisi akan seperti layaknya radio setelah kemudian 

merubah dirinya menjadi digital. Perubahan ini bisa menjadi pangsa pasar baru dalam 

penyiaran televisi, dimana konten siarannya cenderung dapat diakses dalam waktu 

singkat, pendek dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang high activities.  

 Menurut Paul L. Ladis (1972) mengatakan bahwa ada 5 kekuatan yang penting 

dalam perubahan sosial saat ini, yang pertama, pertumbuhan kebudayaan yang cepat, 2). 

Gerakan penduduk yang ekstensif, 3). Urbanisasi 4). Mekanisme dan industrialisasi 

(teknologi dan komunikasi), 5). Sekulerasi dan runtuhnya pengawasan agama. Pada 



dasarnya masyarakat  juga dapat diurutkan kesesuaian terhadap adaptasinya dengan 

perubahan sebagai berikut : 1. perubahan teknologi, 2. pengisian waktu senggang, 3. 

Pendidikan, 4. aktifitas dalam masyarakat, 5. suasana rumah tangga 6. agama. 

 Jika dilihat dari urutan adaptasi masyarakat, kita bisa melihat bahwa perubahan 

masyarakat akan teknologi akan lebih massif daripada penyesuaian pada yang lain. jadi, 

perubahan teknologi digital dari analog akan lebih mudah nantinya jika kenyataannya 

seperti hal tersebut diatas. Hanya tinggal bagaimana organisasi media mampu 

menyesuaikan konten dan menganalisa secara tajam kebiasaan masyarakat setelah 

perangkat kerasnya mulai diproduksi masal.  

C. Kesimpulan  

 Tujuh televisi lokal yang siap mengudara di Yogyakarta merupakan peluang emas 

bagi Yogyakarta untuk mengembangkan ekonomi masyarakatnya. Selain membuka 

lapangan kerja baru, gairah periklanan juga kemungkinan akan meningkat, dan 

masyarakat jugalah yang akhirnya akan diuntungkan. 

 Selain itu perubahan teknologi dapat menjadi solusi dari peliknya masalah 

perebuatan kanal di Yogyakarta. Lebih dari itu, digitalisasi media dapat membuka 

gerbang baru dari perubahan teknologi televisi sekarang ini. Dari sebuah penerawangan, 

secara kritis kita bisa memprediksi sebagai berikut;  

1. Sebagai audiens kita akan dihadirkan banyaknya pilihan televisi 

dengan kualitas gambar yang baik. 

2. Konsep baru dalam perangkat keras televisi 

3. Interaktif, mobile dan berbasis data  

4. Organisasi penyiaran dihadapkan pada kompetisi yang lebih berat 

karena semakin banyaknya kompetitor. 

5. Perubahan sosial pada kebiasaan menonton televisi 

6. Konten program acara yang berubah.  

 Dengan adanya fenomena tersebut, maka perlu ada perhatian dari pemerintah, 

terutama dalam hal regulasi untuk mendukung  teknologi tersebut. Dan perlu disadari 

secara kolektif, bahwa gairah media dapat meningkatkan gairah pasar yang kemudian 

dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat. 
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