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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejarah pertelevisian Indonesia dimulai sejak lahirnya TVRI pada tanggal 

24 Agustus 1962 yang ditandai dengan siaran langsung upacara pembukaan Asian 

Games IV dan dikeluarkannya Keppres tentang TVRI sebagai yayasan yang 

berwenang menyelenggarakan stasiun televisi. Siaran Asian Games hanya dapat 

menjangkau radius 70 kilometer penonton di Jakarta, namun pada tahun 1976 

dengan diluncurkannya satelit  Palapa A-1 maka siaran TVRI dapat dijangkau 

oleh seluruh ibu kota propinsi. Pada era keemasan tersebut TVRI menjadi satu-

satunya televisi yang mengudara di tanah dan menjadi perpanjangan tangan 

pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat (Ishadi, 2014).  

Namun sejak tahun 1989 televisi swasta yang dimulai dengan Rajawali Citra 

Televisi Indonesia (RCTI) memulai siaran, diikuti oleh Surya Citra Televisi 

Imdonesia (SCTV), Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Cakrawala Andalas 

Televisi (ANTV), dan Indosiar Visual Mandiri (Indosiar),  TVRI  mengalami 

kemunduran drastis yang dibuktikan dengan market share TVRI menjadi tinggal 

1,4% pada tahun 2007 (Hollander et al., 2009). Memasuki era reformasi, semakin 

banyak ijin televisi swasta yang dikeluarkan yaitu Metro TV, Global TV, Trans 

TV, TV7 (sekarang Trans7), dan Lativi (sekarang TV One) membuat market share 

TVRI pada tahun 2013 tinggal 0,9% (Nielsen, 2013). 
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Hal ini juga dialami oleh beberapa televisi pemerintah milik negara lain 

seperti di Kanada, Perancis, Korea dan Singapura. Televisi pemerintah tidak 

mampu menarik minat penonton karena acara yang cenderung monoton oleh 

karena kontrol dan batasan-batasan pemerintah, sehingga akhirnya penonton terus 

berkurang. Televisi pemerintah Singapura misalnya akhirnya berubah statusnya 

menjadi tv publik kemudian berubah lagi statusnya menjadi mixed holding 

company antara pemerintah dan swasta (Ishadi, 2014). Sebuah langkah maju 

dilakukan pemerintah dengan merubah status TVRI menjadi Lembaga Penyiaran 

Publik (LPP) TVRI melalui Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2005 dengan 

harapan dapat menjadi media utama penggerak pemersatu bangsa dengan menjadi 

aktor utama penyiaran dalam menyediakan dan mengisi ruang publik, serta 

berperan dalam merekatkan yang mempersatukan semua elemen bangsa.  

Televisi publik merupakan hal yang baru bagi dunia pertelevisian di 

Indonesia yang bertujuan untuk menyiarkan berbagai program yang bersifat 

informatif, mendidik, sekaligus menghibur bagi beragam suku bangsa Indonesia. 

Filosofi dari Televisi Publik adalah televisi untuk publik dari publik dan oleh 

publik dengan menekankan pada prinsip-prinsip utama: objektif, faktual, 

berimbang, netral, mandiri, adil, universal, melakukan kontrol sosial, menjunjung 

tinggi martabat manusia, menjunjung tinggi hak azasi manusia, serta 

mempromosikan budaya dan kepentingan bangsa (Tahir, 2002).  Mengacu pada 

prinsip-prinsip tersebut TVRI sebagai televisi publik harus hati-hati dan selektif 

dalam mempersiapkan, memproduksi dan menyiarkan program programnya agar 

tidak merugikan dan meresahkan masyarakat, baik sebagai individu maupun 
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kelompok, baik program berita, pendidikan maupun hiburan. Targetnya adalah 

seluruh program yang ditayangkan bermanfaat bagi publik (keinginan dan 

kebutuhan masyarakat) yang tidak akan mengorbankan mutu dan publik demi 

kepentingan penerimaan keuangan (profit). Konsekuensi dari hal ini yang sering 

terjadia adalah program Televisi Publik cenderung kurang menarik bagi 

masyarakat pemirsa bahkan dianggap “kuno” karena sebagian besar selera 

masyarakat telah terlanjur dibentuk oleh program siaran Televisi Komersial yang 

relatif bebas (Syakur,2010). Oleh karena Itu TVRI sebagai Televisi Publik harus 

mempersiapkan program-programnya secara kreatif dan innovatif serta 

mempromosikannya guna melayani masyarkat sebagai konsumen yang 

dilayaninya. 

Kondisi market share TVRI dibandingkan perusahaan televise yang lain 

pada tahun 2013 paling rendah dibandingkan tv nasional lainnya seperti yang 

terlihat pada gambar 1.1 di bawah ini 

 

Gambar 1.1 Market Share TVRI pada jam 15:00-19:00 
Sumber : Riset AC Nielsen TVRI Jatim (2013) 
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Hal yang sama juga terlihat pada TVRI lokal, seperti pada stasiun TVRI 

Jawa Timur yang berdasarkan hasil riset AC Nielsen 2013 peranannya mulai di 

ambil alih oleh JTV. 

 

Gambar 1.2 Jumlah Pemirsa TV Lokal Jatim 

Sumber : Riset AC Nielsen TVRI Jatim (2013) 

Adapun JTV dan SBO merupakan jaringan TV milik group jawa pos. Ciri 

khas JTV adalah mengangkat dinamika Jawa Timur dengan tiga bahasa lokal 

utama, yakni bahasa Suroboyoan, bahasa Madura, dan bahasa Kulonan 

(Mataraman). SBO TV lebih ditujukan untuk pemirsa yang berjiwa muda, dinamis 

dan up to date, tayangan SBO TV tetap menonjolkan budaya dan kebiasaan 

masyarakat surabaya. RTV lebih fokus pada acara untuk keluarga seperti hiburan, 

berita dan variety show. NET sebelumnya spacetoon yang berfokus pada tayangan 

anak, setelah berganti nama menjadi NET lebih fokus kepada keluarga dan 

pemirsa muda. Arek TV merupakan tv lokal dan merupakan jaringan TV 

Bloomberg dan Antara Indonesia. Kompas TV lebih mengutamakan kualitas 
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dalam siarannya mengemas program tayangan berita, petualangan & pengetahuan, 

dan hiburan. 

Tabel I.1 Pangsa pasar TVRI Jawa Timur Berdasarkan Pekerjaan Dan Pendidikan 
Bulan Mei 2013 pukul 15.00-19.00  

 
 Dari tabel pangsa pasar tersebut terlihat bahwa konten siaran TVRI Jatim 

belum dapat melayani di semua segmen pemirsa, oleh karenanya TVRI Jatim 

perlu mengidentifikasi segmen-segmen pemirsa yang ada sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan mereka dan memperluas segmen-segmen pemirsa yang 

belum terlayani. Saat ini TVRI Jatim memposisikan diri sebagai TV Perekat 

budaya yang mengangkat budaya lokal sebagai kekuatan TVRI Jatim dimana 

TVRI Jatim sebagai TV lokal lebih memiliki kedekatan (proximity) dibandingkan 

dengan TV Nasional (Salam, 2008).  
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Ditengah banyaknya bermunculan televisi baru, TVRI Jatim   memerlukan 

strategi yang tepat untuk dapat mengeksplorasi kekuatan internal yang dimiliki 

agar dapat menarik minat penonton tanpa harus kehilangan fungsinya sebagai 

pelayan publik. Fungsi kepublikan TVRI Jatim agar tetap ditonton oleh 

masyarakat, TVRI Jatim harus melakukan segmentasi  karena segmentasi 

merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi pasar  dan mengelompokkan pasar 

tersebut dalam kelompok-kelompok (segmen-segmen) yang mirip (Hasan , 2013). 

Setelah mengetahui segmentasi penonton yang ada di Jatim, langkah berikutnya 

bagi TVRI JATIM adalah membuat produk-produk yaitu berupa program-

program acara yang ditargetkan sesuai segmentasinya audiens yang ada. Sebuah 

perusahaan yang telah memilih segmen tertentu maka kegiatan pemasaran dapat 

dilakukan dengan lebih efektif (Kotler and Amstrong, 1994). Dalam hal ini 

kegiatan pemasaran TVRI jatim akan lebih terarah dan efektif sehingga mampu 

menarik perhatian audiens.  Langkah selanjutnya TVRI jatim dapat melakukan 

positioning sesuai  yang diinginkan terhadap target marketnya sehingga dapat 

berbeda dari televisi lainnya sehingga persepsi, kesan dan perasaan pemirsa sesuai 

dengan yang diharapkan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka 

rumusan penelitian adalah sebagai berikut : 

Bagaimana strategi TVRI Jatim sebagai lembaga penyiaran publik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

menjabarkan bagaimana strategi TVRI Jatim sebagai lembaga penyiaran publik?  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga 

Penyiaran Publik TVRI Jawa Timur terutama untuk dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Sedangkan, bagi pihak akademisi adalah untuk dapat memberikan 

pengetahuan dan menambah wawasan berkaitan dengan perancangan strategi 

TVRI JATIM sebagai lembaga penyiaran publik 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah TVRI Jawa timur yang 

dipancarkan melalui terestrial dan hanya dilakukan perancangan yang tidak 

mencapai tahap implementasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Pada bab ini, terdapat sistematika penulisan yang terbagi menjadi dalam 

enam bab, antara lain : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang dan gambaran permasalahan Lembaga 

Penyiaran Publik TVRI Jawa Timur dan perancangan strategi segmentation, 

targeting, positioning sebagai lembaga penyiaran publik. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisikan mengenai landasan teoritis yang berkaitan dengan segmentation, 

targeting, positioning dan bauran pemasarannya sebagai penyiaran publik.  

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan alasan pendekatan kualitatif untuk menjawab rumusan 

masalahnya. Selain itu untuk memberikan informasi mengenai metode penelitian 

yang digunakan serta langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat tetap diminati 

oleh publik. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan informasi profil perusahaan, produk tayangan perusahaan, 

kebijakan manajemen dan peraturan yang mengikat TVRI Jawa Timur sebagai 

lembaga negara 

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian melalui data yang 

telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan metode yang tepat untuk 

menyusun strategi mencapai misinya, berdasarkan analisis tersebut akan 

didapatkan kebijakan yang sebaiknya diambil dalam rangka melakukan strategi 

sebagai lembaga penyiaran publik. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis yang dilakukan serta 

memberikan saran-saran perbaikan untuk perusahaan dan untuk penelitian yang 

akan datang. 
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