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Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang melemahnya kuantitas dan kualitas 

siaran TVRI dan merupakan permasalahan yang sedang di hadapi oleh TVRI Pusat maupun 
TVRI yang berada di tiap-tiap daerah termasuk di TVRI Jateng. Permasalahan ini harus 
ditanggapi secara serius karena dapat berdampak pada melemahnya kepercayaan masyarakat 
terhadap peran dan fungsi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, sehingga dapat berpengaruh 
terhadap citra TVRI di mata masyarakat secara umum. Hal ini diungkapkan oleh Hariono, 
Direktur Utama LPP TVRI melalui majalah Monitor edisi maret 2009 serta sama halnya 
diungkapkan oleh Farhat Syukri, Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah. Untuk mengatasi 
permasalahan ini TVRI mencanangkan program Tahun Produksi 2009. Program ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat jati diri TVRI 
sebagai Lembaga Penyiaran Publik, dan bertujuan untuk mewujudkan TVRI sebagai LPP yang 
andal dan ideal.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program siaran 
TVRI Stasiun Jawa Tengah sebagai Lembaga Penyiaran Publik dan mengetahui persepsi 
masyarakat terhadap program siaran LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah setelah adanya program 
tahun produksi 2009. 

Tipe penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitaif yaitu 
penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu. 
Dapat meneliti pada hanya satu variabel (Ruslan, 2003: 12). Sample yang digunakan adalah 
masyarakat semarang yang pernah menyaksikan program siaran TVRI Jateng. Teknik 
pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner untuk diisi oleh responden. Teknik 
analisis data dengan menggunakan analisa deskriptif kuantitatif yakni mendapatkan data dari 
berbagai statistik data yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk deskriptif atau 
menggambarkan suatu keadaan dari hasil penelitian tersebut.  

Dari hasil penelitian ini  diketahui bahwa  sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI 
Stasiun Jawa Tengah menyajikan program siaran yang mengandung informasi, pendidikan, 
hiburan, dan bermanfaat untuk pembentukan intelektual, watak, moral, kemajuan, kekuatan 
bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya 
Indonesia sesuai dengan UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran. Sementara itu persepsi 
masyarakat menilai baik bahwa program siaran TVRI Jateng memiliki materi acara yang 
bermanfaat bagi masyarakat dan menyajikan tayangan yang seimbang baik untuk informasi 
politik, sosial budaya maupun ekonomi. Namun ada beberapa penilaian yang dianggap 
masyarakat masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya diantaranya: untuk penataan 
dekorasi dan panggung serta penampilan dan kemampuan penyiar saat membawakan sebuah 
acara. 

 
 Semarang,   Agustus 2010 
      Dosen Pembimbing 
 
 
 
 Dr. Turnomo Rahardjo, M.Si 
 NIP. 19601030.198703.1.001 


