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BAB IV 

ADOPSI TEKNOLOGI TELEVISI DIGITAL 

Teknologi adalah cerminan sejarah peradaban manusia. Teknologi juga menjadi 

faktor perkembangan pemikiran manusia. Perubahan adalah salah satu dampak 

yang ditimbulkan atas kemunculan sebuah teknologi. Bukan menjadi penentu, 

namun teknologi dicipatakan untuk membantu kinerja manusia. Bukan hanya di 

era moderen ini, setiap era memiliki teknologi canggih yang terus diperbarui 

untuk mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya.Teknologi yang 

digunakan media massa menjadi salah satu contoh bagaimana peradaban manusia 

terus berkembang dan mengalami perubahan.  

Bagian ini akan membahas mengenai adopsi teknologi digital yang terjadi 

di TVRI Jawa Tengah. Setelah peneliti menjabarkan temuan penelitian terkait 

dengan permaslahan-permasalahan yang terjadi di TVRI Jawa Tengah dalam 

mengadopsi teknologi digital pada bab sebelumnya, bab ini akan lebih melihat 

interpretasi peneliti terhadap temuan-temuan permasalahan yang terjadi. Peneliti 

akan menganalisis problematika adopsi televisi digital di TVRI Jawa Tengah 

dengan menggunakan elemen-elemen dasar yang membentuk difusi inovasi, yaitu 

Inovasi, Saluran Komunikasi, Waktu, dan Sistem Sosial. Elemen-elemen inilah 

yang nantinya akan membantu peneliti dalam menganalisis bagaimana sebuah 

unit adopsi menerima teknologi baru. 

Proses digitalisasi hampir merambah ke semua bidang, tak terkecuali 

bidang penyiaran (broadcast). International Telecommunication Union (ITU) 
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adalah organisasi internasional yang berfokus menangani isu-isu telekomunikasi. 

Indonesia menjadi anggota dari ITU yang sudah semestinya mematuhi aturan-

aturannya termasuk menjalankan digitalisasi. 

Sebelumya, teknologi adalah desain untuk tindakan instrumental yang 

mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab-akibat yang terlibat dalam 

mencapai hasil yang diinginkan. Teknologi biasanya memiliki dua komponen, 

yaitu aspek perangkat kersas (hardware), terdiri dari alat yang mewujudkan 

teknologi sebagai materi atau objek fisik, dan aspek perangkat lunak(software), 

yang terdiri dari basis informasi untuk alat tersebut.  

Dalam konteks televisi digital, kita sering berbicara tentang perangkat 

keras televisi, yang terdiri dari layar atau monitor, pemancar, kamera, mixer, 

satelit dan lain sebagainya, dan perangkat lunak komputer, yang terdiri dari 

perintah yang dikodekan, instruksi , dan aspek informasi lainnya dari alat ini yang 

memungkinkan kami menggunakannya untuk memperluas kemampuan manusia 

dalam memecahkan masalah tertentu.  

Teori Difusi Inovasi merupakan teori yang berbicara mengenai masuknya 

hal baru dalam suatu lingkup masyarakat. Difusi adalah proses di mana suatu 

inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara 

anggota sistem sosial. Ini adalah jenis komunikasi khusus, karena pesannya. 

peduli dengan ide-ide baru. Komunikasi adalah proses di mana para peserta 

menciptakan dan berbagi informasi dengan satu sama lain untuk mencapai saling 

pengertian (Rogers, 1983: 5). Definisi ini menyiratkan bahwa komunikasi adalah 
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proses konvergensi dua individu atau lebih yang bertukar informasi untuk 

bergerak menuju satu tujuan yang sudah ditetapkan atau direncanakan. 

Komunikasi memiliki fungsi persuasif, dalam teori ini komunikasi digunakan 

sebagai alat untuk memengaruhi orang lain agar mengadopsi suatu kebaruan. 

Dapat dikatakan difusi adalah semacam perubahan sosial, yang 

didefinisikan sebagai proses di mana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi 

sistem sosial. Ketika ide-ide baru diciptakan, disebarkan, dan diadopsi atau 

ditolak, menyebabkan konsekuensi tertentu, perubahan sosial terjadi (Rogers, 

1983: 6). Dalam sebuah tatanan, perubahan selalu menjadi hal besar yang menjadi 

fokus pemikiran banyak pihak. Dukungan dan pertentangan sering bermunculan 

dalam menghadapi sebuah perubahan. Pilihan untuk mempertahankan sistem yang 

sudah berjalan atau berubah pada sistem baru yang menjanjikan sebuah kemajuan. 

Hal ini menjadi sangat dilematis, karena bukan perkara mudah menerima hal baru 

yang sebagian besar orang belum mengetahui. 

Dalam penelitian ini lebih lanjut ditemukan karakteristik dan juga elemen-

elemen yang memengaruhi proses difusi inovasi. Elemen-elemen tersebut 

meliputi inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Faktor-faktor 

inilah yang nantinya akan memengaruhi proses adopsi hal baru dalam sebuah 

tatanan sosial. 

4.1 Inovasi 

Elemen pertama yang menentukan jalannya proses difusi inovasi adalah inovasi 

itu sendiri. Inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh 
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individu atau unit adopsi lainnya. Kebaruan yang dirasakan dari ide untuk 

individu menentukan reaksinya. Jika gagasan itu tampak baru bagi individu, itu 

adalah inovasi (Rogers, 1983: 11). Inovasi belum tentu adalah barang yang murni 

memiliki kebaruan, namun hasil modifikasi atau perbaikan dari sistem lama juga 

merupakan inovasi. 

Kebaruan dalam suatu inovasi tidak perlu hanya melibatkan pengetahuan 

baru. Seseorang mungkin telah mengetahui tentang suatu inovasi untuk beberapa 

waktu tetapi belum mengembangkan sikap yang baik atau tidak baik terhadapnya, 

juga tidak mengadopsi atau menolaknya (Rogers, 1983: 11). Aspek baru dari 

suatu inovasi dapat dinyatakan dalam pengetahuan, persuasi, atau keputusan 

untuk mengadopsi. Aspek ini tidak hanya mencakup kebendaan saja (benda yang 

diinovasikan), namun lebih lanjut inovasi juga mencakup sikap individu atau unit 

tertentu menentukan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. 

Dalam hal ini, televisi digital adalah benda yang diinovasikan. Televisi 

memang sudah ada sejak lama, namun ada perbaikan sistem dari teknologi 

pemancar yang dibawanya. Inovasi ini bukan menampilkan hal baru secara 

keseluruhan, namun lebih pada perbaikan dari sistem yang sudah ada yaitu 

analog. Apabila dilihat dari kemunculannya sendiri, televisi digital sudah bukan 

lagi hal baru di dunia telekomunikasi, namun ini menjadi hal baru di dunia 

pertelevisian Indonesia. 

Rencanaya, dalam waktu dekat Indonesia akan menjalankan sistem 

penyiaran digital, artinya televisi dan radio akan membenahi sistem dan 
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mengembangkannya dalam sistem digital. Analog sudah ditinggalkan oleh banyak 

negara-negara maju dan berkembang, namun hingga saat ini Indonesia masih 

berada pada tahapan proses migrasi yang sudah menghabiskan waktu lebih dari 

enam tahun. 

4.1.1 Karakteristik Teknologi 

Menurut Lin (dalam Albaran, 2004: 263)  sifat teknologi media baru 

cenderung memainkan peran penting dalam menentukan pilihan adopsi 

perusahaan media. Serupa dengan faktor teknologi dalam hal adopsi penonton, 

yang pada dasarnya menunjukkan persepsi dan harapan seorang pengadopsi 

tentang teknologi baru seperti keuntungan relatif, kompleksitas, dan 

kompatibilitasnya. Karakteristik ini mempengaruhi teknologi keputusan adopsi 

perusahaan media, yaitu kompatibilitas teknologi, komplementaritas, dan 

kesamaan fungsional dengan produk media terkini yang ditawarkan perusahaan, 

kebaruan, utilitas observability, efisiensi, distribusi konten atau perangkat 

tambahan, kunci potensial, kebutuhan akan eksternalitas jaringan, dan biaya 

teknologi. 

Dalam mengadopsi televisi digital TVRI Jawa Tengah pasti memiliki 

pertimbangan-pertimbangan rasional untuk menerima teknologi ini. Sebelumnya, 

unit adopsi seharusnya sudah mengetahui seluk beluk teknologi yang akan 

dijalankan, sehingga dalam implementasi teknologi ini dapat memenuhi harapan 

dari unit adopsi yakni TVRI Jawa Tengah. 
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4.1.1.1 Kompatibilitas, Komplementaritas, dan Kesamaan Fungsional 

Nilai teknologi media baru dapat dinilai pertama dengan tingkat 

keterputusan integrasi ke dalam organisasi yang ada. Ukuran yang bagus di 

sini adalah tingkat kompatibilitasnya dengan teknologi media yang saat ini 

diadopsi. Kompatibilitas disini artinya keadaan penyesuaian diri dari teknologi 

ini. Ukuran yang baik di sini adalah tingkat kompatibilitasnya terhadap 

teknologi media yang diadopsi saat ini. Televisi digital memiliki 

kompatibilitas yang baik, artinya dalam penerapannya teknologi digital ini 

mudah diterapkan di televisi-televisi yang masih menggunakan sinyal analog, 

hanya dengan menambahkan alat converter berupa set top box, maka setiap 

orang akan dapat menikmati tayangan televisi digital. Sedangkan dari sudut 

pandang lembaga penyiaran, tidak ada perubahan sistem atau pola kerja dalam 

penerapan sistem televisi digital, hanya berubah dari segi transmisinya saja. 

Masuknya teknologi digital dalam sistem televisi ini sangat kompatibel dalam 

penerapannya. 

Tingkat komplementaritas memberikan wawasan tentang bagaimana 

teknologi baru dapat menambah nilai bagi suatu organisasi. Misalnya, 

teknologi media baru mungkin secara horizontal saling melengkapi dengan 

menambahkan lebih banyak pilihan konten media atau pelengkap vertikal 

dengan meningkatkan kelancaran konten dan distribusi (Albaran, 2004: 264). 

Teknologi digital hadir untuk memperbaiki kekurangan dari sistem analog, 

mulai dari masalah gambar hingga suara. Televisi digital pada hakikatnya 
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adalah teknologi yang dapat meningkatkan atau menambah kualitas dari 

tayangan televisi yang sebelumnya masih menggunakan sistem digital. 

Konsep kesamaan fungsional membahas bagaimana teknologi baru 

dirasakan oleh konsumen untuk mampu memenuhi kebutuhan yang serupa 

dengan yang saat ini dipenuhi oleh teknologi yang ada. Selain itu teknologi 

baru dapat menunjukkan tingkat substitusi produk baru seperti yang dirasakan 

oleh konsumen (Albaran, 2004: 264). Tidak banyak perubahan mengenai 

sistem produksi dari analog menuju digital, karena secara esensi fungsi kedua 

teknologi ini sama, yaitu sebagai pemancar televisi. Gelombang atau spektrum 

radio yang digunakan pun sama, meski teknologi digital membutuhkan 

jangkauan kanal yang lebih kecil daripada sistem analog. 

Secara logis, penilaian TVRI Jawa Tengah sebagai perusahaan media 

dan unit adopsi tentang substitusi ini mempengaruhi keputusan untuk 

mengadopsi. Sangat penting bagi perusahaan media untuk mempertimbangkan 

ketiga faktor ini karena konsep media yang disebutkan di atas. Televisi digital 

sudah memenuhi ketiga konsep ini dalam memberikan pertimbangan untuk 

melakukan adopsi atau tidak. 

4.1.1.2 Kebaruan  

Inovasi juga dapat diperiksa dengan menganalisis tingkat kebaruannya 

terhadap perusahaan, kebaruan pasar, atau kombinasi keduanya. Logikanya, 

teknologi yang lebih baru, semakin besar ketidakpastian dan semakin ragu 

sebuah perusahaan akan berinvestasi di bidang teknologi (Albaran, 2004: 
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264). Tingkat kebaruan ini relatif, televisi digital sudah diterapkan lama di 

Amerika karena sudah diterapkan lebih dari 10 tahun. Namun televisi digital 

ini akan menjadi hal baru di Indonesia, karena hingga saat ini sistem digital ini 

masih belum diterapkan di Indonesia. 

Kebaruan bukanlah hal yang mutlak. Demikian pula dengan teknologi, 

selalu ada kebaruan di setiap zamannya. Pada awal kemunculan televisi, 

ukurannya masih sangat besar dengan tabung di belakangnya yang juga 

memiliki ukuran yang besar dengan tayangan hitam putih. Seiring 

perkembangan zaman, muncullah televisi berwarna, televisi ini merupakan hal 

baru pada zamannya, sehingga banyak orang berbondong-bondong 

menggunakannya. Di era yang semakin mutakhir ini ukuran televisi menjadi 

sangat ramping dengan gambar yang lebih bagus. Teknologi penyiaran terus 

berkembang menuju penyempurnaan sistem-sistem yang sudah ada. Seperti 

kemunculan televisi digital ini yang hadir untuk menyempurnakan teknologi 

penyiaran analog. 

TVRI Jawa Tengah melihat fenomena digitalisasi televisi ini 

menyambut dengan respon yang sangat positif, karena akan memberikan 

banyak hal baru terutama di bidang teknologi yang semakin baik. Namun 

ketika dilakukan analisis terhadap kebaruan pasar, hal ini masih belum terlihat. 

Belum banyak masyarakat yang menggunakan televisi digital, belum banyak 

pula masyarakat yang menontonnya. Sebagian besar dari masyarakat masih 

belum siap dalam menerima kebaruan penyiaran digital ini. 
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Hal ini berdampak pada masih sedikitnya program-program yang 

ditayangkan di kanal digital milik TVRI Jawa Tengah. Mereka ragu untuk 

membuat suatu program khusus yang akan tayang di kanal digital, selain tidak 

ada dana untuk produksi konten, penonton TVRI di kanal digital juga masih 

sangat sedikit sehingga terlalu besar risiko yang diambil untuk menerapkan 

sistem digital ini. 

4.1.1.3 Observabilitas  

Serupa dengan konsep observasi yang diajukan oleh Rogers (dalam Albaran, 

2004: 265) keputusan adopsi perusahaan media kemungkinan akan 

dipengaruhi oleh utilitas nyata yang ditampilkan oleh teknologi. Misalnya, 

utilitas migrasi ke televisi digital mungkin tidak dapat diamati atau konkret 

untuk lembaga penyiaran bila dibandingkan dengan utilitas mengadopsi 

teknologi baru yang mengarah ke pendapatan penjualan baru. Efisiensi yang 

ditawarkan oleh teknologi media baru mungkin juga mendorong keputusan 

adopsi.  

Dalam konteks produk media, peningkatan efisiensi ekonomi dapat 

dicapai melalui sistem pengiriman konten yang lebih baik. Televisi digital 

memiliki banyak kegunaan dan manfaat untuk mendatangkan pasar baru. 

Selama ini TVRI memiliki permasalahan dalam bidang teknologi siaran yang 

masih banyak tertinggal bisa dibandingkan dengan televisi swasta. Sehingga 

dengan diterapkannya televisi digital, kualitas teknologi yang terlihat dari 
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gambar dan suara akan menjadi lebih baik. Dengan kualitas tayangan yang 

baik, diharapkan masyarakat akan kembali menonton TVRI. 

Efisiensi teknologi digital memberikan pengaruh besar dalam 

keputusan adopsi televisi digital. Efisiensi ini bisa dilihat dari berbagai macam 

bidang mulai dari efisiensi produksi, efisiensi anggaran, dan efisiensi 

perawatan infrastruktur. Dalam bidang produksi, dengan diterapkannya sistem 

digital saat ini tidak perlu lagi membawa kamera besar dengan berat sekitar 20 

kilogram kemana-mana, hanya dengan menggunakan sebuah handphone saat 

ini proses produksi live report menjadi lebih mudah. Selain itu anggaran yang 

dibutuhkan juga menjadi lebih sedikit, karena perawatan teknologi dan 

infrastukturnya yang mudah. Dalam hal penyimpanan misalnya, perangkat 

transmisi untuk sistem digital sangat kecil bila dibandingkan dengan perangkat 

transmisi untuk sistem analog. Banyak hal yang lebih efisien dalam penerapan 

sistem digital di TVRI Jawa Tengah 

4.1.1.4 Peningkatan Konten 

Banyak yang mengklaim bahwa konten memainkan peran penting dalam pasar 

media. Menurut Owen & Wildman (dalam Albaran, 2004: 265) sangat 

mungkin bahwa teknologi media baru, yang dalam beberapa hal meningkatkan 

pengiriman produk konten atau meningkatkan daya tarik produk konten 

misalnya  High Definition TV, akan meningkatkan probabilitas adopsi. Seperti 

yang telah dibahas sebelumnya, keinginan untuk mendistribusikan produk 
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konten secara lebih efisien adalah pendorong utama bagi banyak perusahaan 

media untuk mempertimbangkan adopsi teknologi media baru. 

Konten memiliki pengaruh besar dalam proses ‘penjualan’ sebuah 

lembaga penyiaran. Masyarakat sebagai pasar media akan melihat dan menilai 

kualitas media berdasarkan konten apa yang mereka tampilkan, bukan 

bagaimana managemen perusahaannya. Sebagai wakil dari masyarakat Jawa 

Tengah, Komunitas Pecinta TVRI Jawa Tengah menyatakan bahwa konten 

TVRI itu tidak menarik. Hal ini membuat masyarakat saat ini banyak yang 

semakin menjauh dari TVRI dan lebih menikmati televisi-televisi swasta. 

Masyarkat yang membutuhkan informasi, edukasi, maupun hiburan akan 

mencari stasiun televisi mana yang dapat memenuhi kebutuhannya. 

Kualitas konten sebuah lembaga penyiaran merepresentasikan 

bagaimana kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Sumber daya manusia 

di lingkungan TVRI Jawa Tengah didominasi oleh orang-orang tua, sedangkan 

untuk televisi-televisi swasta didominasi oleh anak-anak muda. Usia 

memberikan gambaran bahwa tayangan TVRI diproduksi dalam kacamata 

orang-orang tua, sedangkan banyak segmen pasar di masyarakat yang 

membutuhkan wadah bagi generasi muda. Kreatifitas dan nilai inovasi menjadi 

kunci apakah tayangan tersebut menarik dan diminati masyarakat atau tidak. 

4.1.1.5 Biaya Teknologi 

Mengadopsi teknologi media baru dapat menghasilkan pendapatan baru 

dengan menarik segmen pemirsa baru atau meningkatkan loyalitas konsumen 
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media yang ada. Faktor biaya teknologi tentu mempengaruhi keinginan 

perusahaan media untuk mengadopsi teknologi baru (Albaran, 2004: 266). 

Sebenarnya, karena ketidakpastian pengembalian untuk teknologi baru, 

bahkan perusahaan dengan sumber daya yang memadai mungkin memilih 

untuk tidak mengadopsi inovasi tertentu jika harganya terlalu mahal. 

Pengadaan perangkat digital memang tidak murah, namun hal ini akan 

menjadi menarik ketika biaya perawatan perangkat siaran dari sistem analog 

dan digital dibandingkan. Sistem analog ternyata membutuhkan biaya yang 

lebih besar dalam perawatannya. Selain bentuk perangkatnya yang besar, 

perangkat analog rawan dengan kerusakan sehingga biaya perbaikan yang 

dibutuhkan juga banyak. Sedangkan dalam sistem digital, perangkat 

pemancarnya tidak membutuhkan biaya banyak untuk perawatan. Selain 

teknologinya yang simpel, bentuk pemancarnya juga tidak memakan banyak 

tempat. Perawatan dan perbaikan perangkat jarang dilakukan karena cenderung 

tahan lama dan tidak mudah rusak. 

Di sisi lain, dalam penerapan sistem digital tenaga kerja yang 

dibutuhkan tidak banyak, sehingga lebih murah dalam biaya produksinya. 

Karena ketika menggunakan sistem analog, perangkat yang dibutuhkan 

banyak, hal ini menyebabkan banyaknya kru yang terlibat dalam suatu proses 

produksi. Namun dengan diterapkannya sistem digital, biaya kru bisa 

berkurang hingga 50%. 



147 
 

Di sisi lain, unit adopsi juga perlu memikirkan biaya yang harus 

ditanggung oleh masyarakat. Untuk dapat menikmati siaran digital, perangkat 

televisi harus bisa menerima sinyal tersebut. Televisi produksi terbaru 

sebagian besar sudah didukung dengan fasilitas tersebut. Namun televisi-

televisi produksi lama belum bisa menerima sinyal tersebut secara otomatis, 

sehingga dibutuhkan alat converter yang biasa disebut set top box. Dengan 

menggunakan alat ini masyarakat yang memiliki perangkat televisi analog bisa 

menikmati siaran digital. Harga alat ini juga tidak murah namun cukup 

terjangkau, yakni berkisar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bagi 

sebagian orang, membeli barang tersebut bisa dikatakan barang yang mahal, 

sehingga masyarakat masih enggan untuk membelinya selama masih bisa 

menikmati saran televisi di kanal analog. 

4.1.2 Informasi Teknologi 

Dalam proses difusi inovasi, elemen inovasi memegang peranan penting. 

Hal utama dalam inovasi selain barang atau ide sebagai objek kebaruan, namun 

juga Infomasi. Maka dari itu, Rogers (dalam Rogers, 1983: 14) membedakan 

antara dua jenis informasi yang telah diskusikan sehubungan dengan inovasi 

teknologi. 

1. Informasi perangkat lunak (software information). Informasi ini 

diwujudkan dalam teknologi dan berfungsi untuk mengurangi 

ketidakpastian tentang hubungan sebab-akibat yang terlibat dalam 
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mencapai hasil yang diinginkan. Seperti perangkat apa saja yang 

terdapat dalam sebuah teknologi dan bagaimana pemanfaatannya. 

Dalam konteks televisi digital misalnya, software information lebih 

mengarah pada informasi berupa perangkat-perangkat dan 

bagaimana menjalankan perangkat tersebut. Selain itu, informasi 

mengenai pola perawatan dan penggunaan transmisi digital juga 

dijelaskan dalam software information ini. 

2. Informasi evaluasi inovasi (Innovation-evaluation information). 

Informasi ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian tentang 

konsekuensi yang diharapkan dari suatu inovasi. Contohnya adalah 

kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan-kekurangan sebuah 

teknologi. Informasi semacam ini memberikan manfaat yang 

sangat besar dan menjadikan pertimbangan seseorang atau unit 

pengadopsi lainnya untuk menerima atau menolak sebuah inovasi. 

Televisi digital memiliki banyak kelebihan seperti memiliki ukuran 

spektrum yang kecil namun dapat menghasilkan gambar dan suara 

yang baik. Selain itu dalam satu frekuensi dapat dibagi menjadi 

enam sampai 12 kanal siaran. Informasi semacam ini akan 

memberikan pertimbangan pada unit pengadopsi untuk menerima 

atau menolak inovasi tersebut. 

 

 

 



149 
 

4.1.3 Elemen-Elemen Inovasi 

 Apakah setiap hal atau ide baru adalah sebuah inovasi? Elemen dalam 

difusi  inovasi ini memiliki karakteristik tersendiri, hal ini perlu dilakukan untuk 

mempersempit pengertian dari inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, Rogers (dalam 

Rogers, 1983: 15) memberikan empat elemen inovasi diantaranya keuntungan 

relatif (Relative advantage), kompatibilitas (Compatibility), kompleksitas 

(Complexity), dan trialabilitas (trialability). 

a. Keuntungan relatif adalah sejauh mana inovasi dianggap lebih baik 

daripada gagasan yang digantikannya. Tingkat keuntungan relatif dapat 

diukur dalam istilah ekonomi, namun faktor prestise sosial, kenyamanan, 

dan kepuasan juga seringkali merupakan komponen penting. Semakin 

besar manfaat relatif yang dirasakan dari suatu inovasi, semakin cepat 

tingkat adopsi yang akan terjadi. 

Televisi digital muncul sebagai bentuk perbaikan dari sistem 

penyiaran analog yang saat ini sudah dirasa tidak relevan. Selain 

membutuhkan spektrum yang besar dan lebar untuk bersiaran, sistem 

analog memiliki degradasi kekuatan sinyal yang memungkinkan terjadi 

noise dalam sebuah tayangan televisi. Selain itu televisi digital dinilai 

lebih beragam program acaranya dan dalam pandangan bisnis ini akan 

lebih mengntungkan dari pada sistem analog. 

b. Kompatibilitas adalah sejauh mana sebuah inovasi dianggap konsisten 

dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan 

pengadopsi potensial. Gagasan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma 
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umum sistem sosial tidak akan diadopsi secepat inovasi yang kompatibel. 

Penerapan inovasi yang tidak kompatibel seringkali mengharuskan 

penerapan sistem nilai baru sebelumnya. 

Dalam hal kualitas, sistem penyiaran digital dinilai lebih baik. 

Karena ketajaman gambar dan kejernihan suara menjadi hal yang sangat 

dominan ketika masyarakat menonton televisi. Sejauh penerapannya di 

TVRI Jawa Tengah, sistem penyiaran digital berjalan dengan baik. Tidak 

ada kesulitan dalam operasional transmisi dan sejauh ini sudah sesuai 

dengan apa yang sudah disosialisasika oleh pemerintah. Inovasi ini 

menjadi ujung tombak TVRI Jawa Tengah dalam memperbaiki sistem dan 

kualitas siarannya. 

c. Kompleksitas adalah sejauh mana inovasi dirasakan sulit dipahami dan 

digunakan. Beberapa inovasi mudah dipahami oleh sebagian besar anggota 

sistem sosial, di sisi lain ketika sistem inovasi lebih rumit dan akan 

diadopsi lebih lambat oleh unit adopsi. 

Pemerintah melakukan sosialisasi sistem televisi digital dengan 

baik kepada TVRI Jawa Tengah, sehingga dalam penerapannya menjadi 

lebih mudah dan lebih cepat. Selain pemerintah, TVRI Jawa Tengah juga 

mendatangkan khusus pembuat mesin transmisi yang digunakan TVRI 

untuk mengajarkan bagaimana prosedur pengoperasiannya. TVRI Jawa 

Tengah sudah memulai sistem penyiaran digital sejak tahun 2016 dan 

hingga saat ini belum ada kendala teknis yang berarti sehingga proses 

adopsi berjalan dengan baik. 
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d. Trialabilitas atau uji coba adalah sejauh mana sebuah inovasi dapat 

diujicobakan secara terbatas. Ide baru yang bisa dicoba pada rencana yang 

sudah disusun. Ketika sebuah inovasi yang diujicobakan berhasil maka 

umumnya akan diadopsi lebih cepat daripada inovasi yang tidak 

diujicobakan. 

TVRI Jawa Tengah sejak tahun 2016 sudah menjalankan masa uji 

coba televisi digital. Meski belum berjalan secara menyeluruh, namun 

secara teknis dapat berjalan dengan baik. Program-program yang khusus 

tayang di kanal uji coba ini juga memiliki penonton yang banyak, seperti 

Channel 28 Kedungsepur yang bersiaran di kanal digital memiliki 

penonton yang banyak. Dalam menjalankan sistem ini, menggunakan uji 

cob adalah cara yang tepat dan mempercepat proses adopsi dari unit yang 

bersangkutan. 

e. Observasi atau kemampuan mengamati adalah sejauh mana hasil suatu 

inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah bagi individu untuk 

melihat hasil dari sebuah inovasi, semakin besar kemungkinan mereka 

untuk mengadopsi. Visibilitas semacam ini merangsang diskusi teman 

sebaya tentang ide baru, ketika teman dan tetangga dari seorang adopter 

meminta informasi evaluasi-inovasi tentangnya. 

Televisi digital sudah diterapkan di beberapa negara. Bahkan 

Internatinal Telecommunication Union (ITU) sudah memutuskan kepada 

negara-negara yang menjadi anggotanya untuk bersiaran secara digital. 

Indonesia bisa belajar dari negara-negara besar di dunia. Atau bahkan 
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negara-negara di Asia Tenggara saat ini sudah banyak yang menerapkan 

sistem televisi digital. Seharusnya hal ini mendorong Indonesia untuk bisa 

lebih cepat melakukan migrasi menuju sistem televisi digital. 

4.2 Saluran Komunikasi 

Dalam konteks difusi inovasi, komunikasi didefinisikan sebagai proses dimana 

individu atau kelompok membuat dan berbagi informasi satu sama lain untuk 

mencapai saling pengertian dan kesamaan makna. Sedangkan difusi adalah jenis 

komunikasi tertentu dimana informasi yang dipertukarkan berkaitan dengan 

gagasan baru. Sehingga inti dari proses difusi adalah pertukaran informasi dimana 

seseorang mengkomunikasikan ide baru ke satu atau beberapa lainnya. Pada 

bentuknya yang paling dasar menurut Rogers (dalam Rogers, 1983: 17) prosesnya 

melibatkan inovasi, individu atau unit adopsi lain yang memiliki pengetahuan atau 

pengalaman dengan menggunakan inovasi, individu lain atau unit lain yang tidak 

namun memiliki pengetahuan tentang inovasi, dan saluran komunikasi yang 

menghubungkan kedua unit. 

Saluran komunikasi adalah sarana yang memungkinkan pesan dari satu 

individu ke orang lain atau dari satu unit ke unit lainnya. Sifat hubungan 

pertukaran informasi antara pasangan individu menentukan kondisi di mana suatu 

sumber akan atau tidak akan mentransmisikan inovasi ke penerima. Prinsip 

komunikasi manusia yang jelas adalah bahwa pengalihan gagasan paling sering 

terjadi antara dua individu yang sama, serupa, atau homofil (Rogers, 1983: 18). 

Homophily adalah sejauh mana pasangan individu yang berinteraksi serupa pada 

atribut tertentu, seperti kepercayaan, pendidikan, status sosial, dan sejenisnya. 
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Dalam situasi pilihan bebas, ketika seseorang dapat berinteraksi dengan salah satu 

dari sejumlah individu lainnya, ada kecenderungan kuat baginya untuk memilih 

seseorang yang paling mirip dirinya sendiri. 

Salah satu masalah yang paling khas dalam inovasi komunikasi adalah 

bahwa unit adopsi biasanya cukup heterofil. Seorang agen perubahan, misalnya, 

lebih kompeten secara teknis daripada kliennya. Perbedaan ini sering 

menyebabkan komunikasi yang tidak efektif. Mereka sama sekali tidak berbicara 

bahasa yang sama (Rogers, 1983: 18). Sebenarnya, ketika dua individu identik 

mengenai pemahaman teknis mereka tentang sebuah inovasi, tidak ada difusi yang 

dapat terjadi karena tidak ada informasi baru untuk ditukar. Sifat difusi menuntut 

setidaknya beberapa derajat heterophily hadir di antara dua peserta. Idealnya, 

mereka akan homophilous pada semua variabel lainnya (pendidikan, status sosial, 

dan sejenisnya) meskipun mereka heterophilous mengenai inovasi. 

Seperti unit adopsi dalam proses difusi pada umumnya, karakteristiknya 

cukup heterofil. Unit adopsi pada fenomena digitalisasi televisi ini adalah 

lembaga penyiaran yang terkelompokkan dalam lembaga penyiaran publik, 

lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran 

berlangganan. Perbedaan latar belakang dan regulasi yang mengatur membuat 

pemerintah cukup sulit dalam menyatukan semua kepentingan stakesholder. 

Pemerintah seharusnya memberikan solusi yang tepat agar proses migrasi segera 

selesai dilaksanakan. Tidak mudah untuk dapat mengambil keputusan yang 

mengutungkan semua pihak, namun sebagai saluran komunikasi pemerintah harus 

menjadi mediator yang baik bagi masyarakat, negara, pebisnis, dan pemerintah itu 
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sendiri. Berbagai sosialisasi dilakukan untuk menyebarkan pengetahuan mengenai 

sistem televisi digital, namun hal ini dirasa kurang optimal karena pemerintah 

dinilai tidak serius menangani hal ini. 

Sosialisasi televisi digital terus digencarkan oleh pemerintah melalui 

TVRI. Namun hal ini dirasa tidak cukup karena masih rendahnya rating TVRI di 

masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi 

mengenai televisi digital. Sebagian besar yang mengetahui fenomena ini adalah 

penonton TVRI yang jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan jumlah 

penonton televisi di Indonesia. Seharusnya pemerintah tidak hanya melakukan 

sosialisasi televisi digital di TVRI saja, namun juga melibatkan televisi-televisi 

swasta yang dinilai dapat memberikan dampak yang besar dalam proses 

sosialisasi ini. 

4.3 Waktu 

Perkembanagn teknologi memberikan gambaran perkembangan peraadaban 

manusia. Waktu yang terus berubah dan berjalan memberikan ruang bagi manusia 

untuk menerima hal baru dan belajar. Menurut Whitrow (1980:372) dalam Rogers 

(1983: 20) waktu adalah elemen penting dalam proses difusi. Sebenarnya, 

sebagian besar penelitian sains perilaku lainnya adalah abadi dalam arti bahwa 

dimensi waktu diabaikan begitu saja. Waktu adalah aspek yang jelas dari setiap 

proses komunikasi, namun sebagian besar (non-diffusion) penelitian komunikasi 

tidak membahasnya secara eksplisit. Mungkin itu adalah konsep dasar yang tidak 
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bisa dijelaskan dalam hal sesuatu yang lebih mendasar. Waktu tidak ada terlepas 

dari kejadian, tapi ini merupakan aspek dari setiap aktivitas. 

Dimensi waktu dilibatkan dalam difusi, mulai dari proses inovasi proses 

dimana seseorang melewati pengetahuan pertama tentang inovasi melalui 

penerapan atau penolakannya. Kemudian dalam inovasi dari individu atau unit 

adopsi lainnya - yaitu, kedekatan relatif / keterlambatan dimana inovasi diterapkan 

- dibandingkan dengan anggota sistem lainnya. Pada akhinya masuk dalam tingkat 

adopsi inovasi dalam sebuah sistem, biasanya diukur sebagai jumlah anggota 

sistem yang mengadopsi inovasi dalam suatu sistem jangka waktu. 

Proses keputusan inovasi adalah proses dimana individu (atau unit 

pengambil keputusan lainnya) lolos dari pengetahuan pertama tentang inovasi 

untuk membentuk sikap terhadap inovasi, hingga keputusan untuk mengadopsi 

atau menolak, menerapkan gagasan baru, dan untuk konfirmasi keputusan ini. 

Rogers mengkonseptualisasikan lima langkah utama dalam prosesnya: 

pengetahuan, persuasi /ajakan, keputusan, pelaksanaan, dan konfirmasi (Rogers, 

1983: 20). Dalam penelitian terkait dengan adopsi teknologi televisi digital di 

TVRI Jawa Tengah proses ini tidak selalu berjalan berurutan. 

4.3.1 Unit Adopsi 

Proses pengambilan keputusan akan sebuah inovasi adalah tingkat di mana 

individu atau unit adopsi lainnya relatif lebih awal dalam mengadopsi gagasan 

baru daripada anggota sistem lainnya. Kategori adopter adalah klasifikasi anggota 

sistem sosial berdasarkan inovasi. Dalam proses adopsi, teori difusi inovasi 
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membagi unit adopsi menjadi lima kategori adopter yakni  inovator, pengadopsi 

awal,  mayoritas awal, mayoritas terlambat, dan lamban (Rogers, 1983: 22). Lima 

kategori ini dibedakan berdasarkan waktu kapan dan bagaimana mereka 

mengadopsi sebuah gagasan baru. 

Lima kategori yaang sudah dibedakan memiliki karakteristik sendiri. 

Misalnya inovator, mereka adalah pencari informasi aktif tentang gagasan baru. 

Mereka memiliki tingkat paparan media massa yang tinggi dan jaringan 

interpersonal mereka menjangkau wilayah yang luas, biasanya menjangkau di luar 

sistem lokal mereka. Inovator mampu mengatasi tingkat ketidakpastian yang lebih 

tinggi tentang inovasi daripada kategori adopter lainnya. Sebagai orang pertama 

yang mengadopsi ide baru dalam sistem mereka, mereka tidak dapat bergantung 

pada evaluasi subyektif dari inovasi dari anggota sistem mereka yang lain. 

Sedangkan pengadopsi awal, mereka adalah orang atau unit pertama yang 

langsung mendapatkan informasi dari inovator. Pengadopsi awal ini menentukan 

bagaimana kelangsungan inovasi tersebut. Apakah akan banyak diterima oleh 

masyarakat atau tidak, karena mereka adalah pihak luar pertama yang 

menggunakan inovasi tersebut. Mayoritas awal juga demikian, mereka 

mengadopsi sistem inovasi tersebut karena melihat pengadopsi awal 

menggunakannya. Umumya mayoritas awal ini memiliki akses informasi yang 

cukup tinggi dan memiliki kemampuan yang baik dalam menerima gagasan baru 

tersebut. 
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Mayoritas terlambat dan unit yang lamban dalam mengadopsi gagasan 

baru memiliki kemungkinan akses atas informasi yang kecil, sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dalam mengadopsi sebuah inovasi. Umumnya 

mereka memiliki kemampuan yang rendah dalam menerima gagasan baru. 

Apabila inovasi tersebut berupa teknologi baru, sebagian besar dari mereka adalah 

orang yang sudah lanjut usia. Alasan mereka mengadopsi juga sudah bukan lagi 

mengikuti perkembangan zaman, melainkan sebagai pemenuhan kebutuhan yang 

memang sudah tidak bisa lagi dibendung. 

Dalam mengadopsi televisi digital, TVRI tergolong dalam unit pengadopsi 

awal, karena di Indonesia TVRI ditunjuk untuk melakukan uji coba siaran digital. 

TVRI sudah menjalankan sistem penyiaran digital sebelum televisi lain di 

Indonesia menjalankannya. Namun dalam lingkup yang lebih luas, TVRI berada 

pada posisi mayoritas terlambat. Di saat negara-negara lain sudah banyak yang 

mengadopsi sistem penyiaran digital, hingga saat ini televisi-televisi di Indonesia 

masih menggunakan sistem penyiaran analog. 

4.4 Sistem Sosial  

Sistem sosial didefinisikan sebagai seperangkat unit yang saling terkait yang 

terlibat dalam pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan bersama. 

Anggota atau unit sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, 

organisasi, dan / atau subsistem. Setiap unit dalam sistem sosial dapat dibedakan 

dari unit lain. Semua anggota bekerja sama setidaknya sejauh berusaha 
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menyelesaikan masalah bersama untuk mencapai tujuan bersama. Berbagi tujuan 

bersama ini mengikat sistem secara bersamaan 

Sejauh unit dalam sistem sosial tidak semuanya identik dalam perilaku 

mereka, struktur kemudian ada di dalam sistem. Rogers (dalam Rogers, 1983: 25)  

mendefinisikan struktur sebagai pengaturan pola unit dalam suatu sistem. Struktur 

ini memberikan keteraturan dan stabilitas terhadap perilaku manusia dalam suatu 

sistem sosial. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memprediksi perilaku 

dengan tingkat akurasi tertentu. Dengan demikian, struktur merupakan satu jenis 

informasi karena mengurangi ketidakpastian. 

Sistem sosial yang terkait dengan proses adopsi televisi digital di TVRI 

Jawa Tengah merupakan unit-unit yang berkaitan dengan hal ini, utamanya adalah 

para pejabat struktural dan karyawan TVRI Jawa Tengah. Namun dalam proses 

adopsi televisi digital di TVRI Jawa Tengah, tidak hanya secara internal saja 

namun pihak-pihak eksternal juga memiliki andil dalam hal ini seperti TVRI pusat 

dan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. 

Pemerintah sebagai salah satu unit pengambil keputusan memiliki peranan 

penting dalam adopsi televisi digital. Saat ini permasalahan yang dialami oleh 

TVRI Jawa Tengah justru bersumber dari kebijakan pemerintah. Keputusan untuk 

segera melakukan migrasi menuju televisi digital sudah sangat ditunggu TVRI 

Jawa Tengah, karena secara teknis TVRI Jawa Tengah sudah siap. Pemerintah 

dinilai tidak tegas dalam membuat kebijakan migrasi televisi digital. Semula akan 
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switch off pada televisi digital pada tahun 2016, namun hingga saat ini masih 

belum terwujud juga.  

Revisi Undang-Undang Penyiaran menjadi hal yang ditunggu, proses 

pematangan regulasi sudah berjalan sangat lama dan hingga saat ini belum 

disahkan. Hal ini membuat TVRI Jawa Tengah merasa digantungkan, karena di 

satu sisi mereka sudah berjuang untuk mengadopsi sistem penyiaran digital, 

namun pemerintah tidak segera memberi keputusan untuk migrasi, sehingga 

televisi-televisi swasta lainnya belum juga melakukan migrasi menggunakan 

sistem digital. Pemerintah sebagai bagian dari struktur dan sistem sosial justru 

menghalangi proses adopsi ini. 

Struktur sistem sosial dapat memfasilitasi atau menghalangi difusi inovasi 

dalam sistem. Dampak struktur sosial dan bagaimana struktur komunikasi suatu 

sistem mempengaruhi difusi merupakan topik yang sangat menarik bagi para 

ilmuwan komunikasi. Katz berkomentar (dalam Rogers, 1983: 25) , tidak 

terpikirkan untuk mempelajari difusi tanpa sepengetahuan struktur sosial di mana 

pengadopsi potensial berada seperti mempelajari sirkulasi darah tanpa 

pengetahuan yang memadai tentang struktur pembuluh darah dan arteri. 

Misalnya penyelidikan di Korea yang dilakukan oleh Rogers dan Kincaid 

(dalam Rogers, 1983:26) juga menggambarkan pentingnya norma desa dalam 

mempengaruhi tingkat difusi metode perencanaan keluarga. Sebagai contoh, studi 

mereka terhadap dua puluh desa menemukan perbedaan besar dari desa ke desa, 
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baik dalam tingkat adopsi keluarga berencana dan dalam penerapan jenis metode 

kontrasepsi tertentu. 

Cepat atau lambatnya proses adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh 

sistem sosial yang bekerja. Secara internal, sumber daya manusia yang dimiliki 

TVRI sebagian besar adalah orang-orang dengan usia yang sudah tua, hal ini 

menyebabkan proses adopsi teknologi lebih lambat bila dibandingkan dengan 

generasi-generasi muda yang melakukan adopsi ini. Selain itu, aturan-aturan yang 

dimiliki TVRI berbeda dengan televisi swasta, ada beberapa hal fundamental yang 

berbeda regulasinya. 

Sedangkan dalam hal ini norma adalah pola perilaku yang mapan untuk 

anggota sistem sosial. Mereka mendefinisikan berbagai perilaku yang dapat 

ditoleransi dan berfungsi sebagai panduan atau standar bagi anggota sistem sosial. 

Norma sistem dapat menjadi penghambat perubahan, seperti yang dialami TVRI 

Jawa Tengah dalam menjalankan migrasi televisi digital. Saat ini TVRI Jawa 

Tengah belum emiliki strategi khusus dalam menghadapi era migrasi sistem 

digital. Nantinya ketika sudah migrasi secara keseluruhan, ketajaman gambar akan 

setara, sehingga kompetisi akan semakin ketat di bidang produksi konten. Pola 

perilaku produksi di TVRI Jawa Tengah apabila tidak mengalami perubahan 

dalam sistem digital akan membuat mereka semakin jauh tertinggal dan bahkan 

ditinggalkan masyarakat. TVRI Jawa Tengah harus memiliki kesungguhan yang 

lebih dalam melakukan produksi konten, baik dari segi kreativitas dan inovasi 

harus terus digenjot dan dilakukan sehingga dapat merebut hati masyarakat. 
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Problematika yang sering menjadi alasan TVRI dalam produksi konten 

adalah pembiayaan. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk terus berubah 

menjadi lebih baik, namun keuangan perusahaan tidak mendukungnya. Saat ini 

produktivitas konten TVRI Jawa Tengah terus menurun, hal ini diakibatkan oleh 

pengelolaan keuangan TVRI sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), 

sehingga semua pemasukan TVRI harus disetorkan pada negara. Sedangkan untuk 

mengeluarkan dana tersebut, prosesnya sangat rumit dan detail. Pengeluaran 

TVRI baik untuk pengadaan infrastruktur dan produksi konten menjadi terhambat, 

oleh karena itu keterbatasan biaya menjadikan produk TVRI menjadi biasa-biasa 

saja. 

Anggota sistem yang paling inovatif sangat sering dianggap menyimpang 

dari sistem sosial, dan dia diberi status kredibilitas rendah yang agak meragukan 

oleh rata-rata anggota sistem. Di sisi lain, ada anggota sistem yang berfungsi 

dalam peran pemimpin gagasan (opinion leader). Mereka berfungsi memberikan 

informasi dan saran tentang inovasi kepada banyak orang di dalam sistem 

(Rogers, 1983:27). Opinion leader ini memiliki pengaruh besar atas pengambilan 

keputusan untuk mengadopsi atau menolak gagasan baru. Sedangkan leadership 

opnion adalah sejauh mana seseorang mampu mempengaruhi sikap orang lain 

atau perilaku terbuka secara informal dengan cara yang diinginkan dengan 

frekuensi relatif. Ini adalah jenis kepemimpinan informal, bukan fungsi posisi 

formal atau status seseorang dalam sistem. Biasanya pemimpin gagasan ini dipilih 

atau diperoleh berdasarkan kompetensi teknis seseorang, aksesibilitas sosial, dan 

kesesuaian dengan norma sistem. 
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Dalam sebuah sistem organisasi di TVRI Jawa Tengah, struktur dalam 

sistem ini sangat menentukan pengambilan keputusan. Orang-orang dalam 

struktur atau pun di luar struktur dapat memberikan masukan dan pertimbangan 

dalam proses adopsi televisi digital. Salah satunya adalah KPID atau Komisi 

Penyiaran Indonesia Daerah, selain melakukan pengawasan terhadap isi siaran 

mereka memiliki tugas untuk membangun kelembagaan stasiun televisi di wilayah 

kerja masing-masing. 

4.4.1 Sistem Pengambilan Keputusan 

Sistem sosial memiliki pengaruh penting lainnya terhadap difusi gagasan 

baru. Inovasi dapat diadopsi atau ditolak oleh masing-masing anggota suatu 

sistem, atau oleh keseluruhan sistem sosial yang dapat memutuskan untuk 

mengadopsi sebuah inovasi oleh keputusan kolektif atau wewenang. Menurut 

Rogers (dalam Rogers, 1983:29) ada beberapa macam keputusan dalam 

mengadopsi sebuah inovasi, diantaranya: 

a. Keputusan inovasi pilihan (optional innovation-decisions) adalah pilihan 

untuk mengadopsi atau menolak inovasi yang dibuat oleh individu yang 

independen terhadap keputusan anggota sistem lainnya. Bahkan dalam 

kasus ini, keputusan individu mungkin dipengaruhi oleh norma sistemnya 

dan oleh jaringan interpersonalnya.  

b. Keputusan inovasi kolektif (collective innovation-decisions)  adalah 

pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi yang dibuat berdasarkan 

konsensus di antara anggota Sistem. Semua unit dalam sistem biasanya 
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harus sesuai dengan keputusan sistem setelah dibuat. Misalnya, para 

pemilih di beberapa kota dan kabupaten di California telah memutuskan 

bahwa semua rumah baru yang akan dibangun harus dilengkapi dengan 

pemanas air matahari, seperti rumah tua manapun yang dijual kembali; 

pemilik rumah individu memiliki sedikit pilihan praktis namun 

mengadopsi panel surya. 

c. Keputusan otoritas inovasi (authority innovation-decisions) adalah pilihan 

untuk mengadopsi atau menolak inovasi yang dilakukan oleh individu 

yang relatif sedikit dalam sistem yang memiliki kekuasaan, status, atau 

keahlian teknis. Anggota individu dari sistem ini memiliki sedikit atau 

tidak ada pengaruh dalam keputusan inovasi; dia hanya menerapkan 

keputusannya. 

d. Keputusan kontinjensi inovasi (contingent innovation-decisions )adalah 

pilihan untuk mengadopsi atau menolak yang dapat dilakukan hanya 

setelah keputusan inovasi sebelumnya. Sebagai contoh, seorang anggota 

sistem sosial mungkin bebas untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi ide 

baru hanya setelah keputusan inovasi sistemnya. 

Dalam fenomena digitalisasi televisi, lebih tepat TVRI Jawa Tengah 

berada pada authority innovation-decisions atau keputusan otoritas inovasi. 

Artinya keputusan untuk mengadopsi atau menolak sistem televisi digital yang 

dilakukan oleh unit adopsi relatif sedikit dalam sistem yang memiliki kekuasaan 

lebih, status, atau keahlian teknis. TVRI Jawa Tengah memiliki sedikit pilihan 

dalam mengadopsi sistem televisi digital. Karena dalam sistem yang sudah 
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berjalan, keputusannya diambil oleh pihak yang memiliki kekuasaan, dalam hal 

ini adalah pemerintah atau lebih spesifiknya Kementrian Komunikasi dan 

Informatika. TVRI Jawa Tengah sebagai unit adopsi hanya menjalankan dan 

menerapkan keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah. 

4.4.2 Hakikat Penyiaran Publik yang Ideal 

TVRI Jawa Tengah sebagai lembaga penyiaran publik harus dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik dalam melayani kebutuhan informasi, edukasi, hiburan dan 

sarana kontrol sosial bagi publik. Karen Siune dan Olof Quilen (dalam Burton, 

2011: 74)  mendefinisikan lembaga penyiaran publik (LPP) atau  Public Service 

Broadcasting (PSB) sebagai berikut: 

a. Memiliki Akuntabilitas Kepada Publik  

Setiap lembaga penyiaran bahkan lembaga penyiaran swasta sudah 

semestinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang 

akurat, pendidikan yang berkualitas, hiburan yang mendidik, dan alat 

kontrol sosial kepada publik. Tanggung jawab lebih besar justru diemban 

lembaga penyiaran publik, karena orientasinya sudah bukan pada ranah 

bisnis media lagi, namun memberikan pelayanan publik. 

TVRI Jawa Tengah sebagai lembaga penyiaran publikmemiliki 

tanggung jawab untuk melayani kebutuhan masyarakat Jawa Tengah. 

Bukan hanya itu, TVRI di seluruh Indonesia memiliki tanggung jawab 

untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga konten-

konten yang disajikan justru sangat jauh dari konflik-konflik politik dan 
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SARA. Dengan jargon televisi pemersatu bangsa, TVRI hadir memberikan 

program-program yang mengangkat kearifan lokal dan nasional, sehingga 

pemirsa TVRI diharapkan memiliki wawasan luas tentang budaya dan 

keindahan nusantara. 

b. Didukung Oleh Beberapa Elemen Keuangan Publik  

Dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran, disana sudah tertera pasal yang mengatur mengenai kebijakan 

keuangan lembaga penyiaran publik. Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa 

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari: 

 iuran penyiaran; 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 sumbangan masyarakat; 

 siaran iklan; dan 

 usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan 

penyiaran. 

Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan baik, karena saat ini TVRI 

sudah tidak memberlakukan iuran dari masyarakat secara langsung. 

Padahal keuangan TVRI saat ini sedang masa krisis sehingga memerlukan 

banyak pemasukan. Sedangkan di sisi lain, TVRI jumlah iklannya 

bataannya lebih sedikit bila dibandingkan dengan televisi swasta.  

c. Diatur Dengan Teliti  
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Berbeda dengan televisi swasta, sistem pengelolaan yang berjalan di 

televisi publik lebih detail atau lebih tepat dikatakan rumit. Selain 

memiliki pola regulasi yang berbeda, televisi publik sistem 

pertanggungjawabannua juga berbeda, termasuk dalam pengadaan 

infrastruktur. Status pengelolaan Pendapatan Nasional Bukan Pajak 

(PNBP) sering kali menyulitkan TVRI untuk mengadakan infrastruktur 

penyiaran. Mereka harus merinci spesifikasi barang dan mengajukan ke 

pelelangan sebelum akhirnya mendapatkan barang yang dimaksudkan, 

meski sering kali barang yang didapat tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Hal ini akan sangat berbeda dengan praktik yang terjadi di televisi swasta. 

Dalam hal pegadaan infrastruktur mereka memiliki otoritas dalam 

mengelolanya. Sehingga produk yang diharapkan dan produk yang datang 

sesuai dengan keinginan. Pengaturan yang teliti dan detail menjadikan 

TVRI sebagai LPP sulit untuk berkembang 

d. Menyediakan Jasa Universal-Bagi Audiens Yang Dipandang Sebagai 

Warga Negara Dan Bukan Sebagai Konsumen  

Masyarakat adalah pemilik televisi publik. Mereka memiliki hak atas 

frekuensi. Sudah semestinya TVRI Jawa Tengah sebagai lembaga 

penyiaran publik lokal memperlakukan publik atau masyarakat sebagai 

bagian dari institusi ini. Publik tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan 

perusahaan.  
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Komunitas pecinta TVRI hadir sebagai representasi dari 

masyarakat untuk membantu memberikan masukan dan saran demi 

kemajuan dan kembalinya kejayaan TVRI seperti era sebelumnya. 

Komunitas ini dibentuk karena adanya kebutuhan di TVRI  akan 

informasi-informasi dan mendapatkan feedback atas tayangan TVRI di 

seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 komunitas ini dibentuk oleh Dewan 

Pengawas TVRI pusat, dan dibuat komunitas-komunitas di setiap daerah. 

Komunitas ini secara tertulis memiliki hubungan yang saling 

menguntungkan satu sama lain dengan TVRI di seluruh Indonesia.  

TVRI Jawa Tengah membutuhkan feedback dari masyarakat, 

Komunitas Pecinta TVRI ini memberikan informasi – informasi kepada 

lembaga penyiaran ini tentang apa yang di peroleh dari masyarakat tentang 

tayangan di TVRI Jawa Tengah. Misalnya mengenai masalah pemancar, 

untuk mengecek pemancar itu butuh kejujuran dari pegawai disana, 

komunitas ini akan melaporkan bahwa tayangan di daerah tertentu 

penerimaannya kurang bagus. Sehingga TVRI bisa mengambil kebijakan 

untuk mengatasi hal tersebut.  

Setiap komunitas pasti memiliki tujuan anggota yang sama dan 

melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak 

terkecuali Komunitas Pecinta TVRI, selain berkoordinasi dan melaporkan 

mengenai penerimaan siaran televisi di daerah-daerah, mereka juga sering 

berkumpul untuk membahas tentang tayangan TVRI. Sehingga komunitas 
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ini membawa kebaikan bagi masyarakat Jawa Tengah lewat tayangan-

tayangan yang berkualitas dari TVRI. 

e. Jumlahnya Diatur Berdasarkan Undang Undang 

Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, jumlah lembaga 

penyiaran publik harus dibatasi. Saat ini TVRI berdiri sediri untuk 

melakukan siaran nasional, ditambah 29 stasiun penyiaran daerah yang 

siap melayani kebutuhan publik atas informasi, hiburan, pendidikan, dan 

alat kontrol sosial. 

Hal ini berbeda dengan lembaga penyiaran komunitas atau lembaga 

penyiaran swasta. Mereka memiliki kebebasan untuk berkembang dan 

mengembangkan sayap bisnisnya. Sehingga saat ini muncul televisi-

televisi swasta baru yang siap berkompetisi dalam industri pertelevisian 

indonesia. 

Lembaga penyiaran publik berbeda dengan lembaga penyiaran lainnya, 

secara regulasi pun berbeda. Dalam melayani publik, TVRI meharus mengikuti 

aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Lembaga ini memiliki aturan-aturan 

khusus yang harus dijalankan dan dipatuhi. Graham Murdock (1992) merujuk 

pada empat peran kunci yang dimainkan oleh penyiaran publik dalam bentuknya 

yang klasik:  

a. Menyediakan suatu forum publik bagi partai politik dan kelompok 

kepentingan yang sah.  

Dalam memberikan informasi kepada publik TVRI Jawa Tengah 

selalu menyediakan ruang bagi setiap kelompok atau partai politik. Semua 
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kelompok memiliki kesempatan yang sama, sehingga TVRI Jawa Tengah 

merepresentasikan ruang publik yang ideal bagi seluruh masyarakat Jawa 

Tengah. 

Berbeda dengan televisi-televisi swasta di Indonesia saat ini yang 

berafiliasi dengan partai politik, TVRI Jawa Tengah tetap independen dan 

tidak berafiliasi dengan partai manapun. Hal ini dilakukan untuk menjaga 

integritas TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi industri media, 

afiliasi politik adalah hal yang sangat berbahaya, karena hal ini akan 

memengaruhi keberimbangan informasi dan pemberitaan. 

Meskipun tidak berafiliasi dengan partai-partai politik, TVRI Jawa 

Tengah tetap memberikan ruang bagi partai politik sebagai perpanjangan 

informasi kepada masyarakat. Dalam pemberitaan, informasi yang 

disampaikan TVRI Jawa Tengah akan tetap berimbang dan tidak memihak 

salah satu aliansi partai tertentu. 

b. Bertindak sebagai sumber pengawasan dan umpan balik (feedback) bagi 

mereka yang berkuasa, berkenaan dengan dugaan publik.  

TVRI Jawa Tengah memiliki peran watchdog yang akan terus 

mengawal pemerintahan dengan baik dan independen. Informasi seputar 

permasalahan di dalam ranah publik baik itu seputar kebijakan pemerintah 

atau pelayanan publik, diinformasikan TVRI dengan netral dan transparan. 

Kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif atau merugikan akan 

dikritik, sedangkan prestasi-prestasi daerah juga akan diapresiasi.  
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Sebagai media penyiaran publik, TVRI memiliki tanggung jawab 

kepada publik untuk mengawal kekuasaan. TVRI Jawa Tengah 

mnyediakan ruang kepada Gubernur Jawa Tengah dan masyarakat luas, 

untuk berdialog dan mendiskusikan persolan-persoalan yang dihadapi oleh 

masyarakat. Sebagai lembaga eksekutif yang memimpin masyarakat Jawa 

Tengah, Gubernur Jawa Tengah yang langsung memimpin program ini. 

Selain itu, TVRI juga menyediakan ruang pada lembaga legislatif 

untuk langsung berdialog dengan masyarakat. Dalam program ini, 

masyarakat akan dapat langsung berdialog dan berdiskusi dengan DPRD 

Provinsi Jawa Tengah baik dengan bertatap muka atau melalui sambungan 

telepon. Dengan membuka diskusi atau dialog semacam ini pemerintah 

baik eksekutif maupun legislatif akan dapat menemukan sumber-sumber 

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga 

dapat mengadukan permasalahan mereka terkait kebijakan pemerintah atau 

pun aduan pelayanan publik. 

c. Membantu mempererat ikatan antara gagasan tentang kewarganegaraan 

dan definisi dominan tentang bangsa dan budaya.  

Sebagai lembaga penyiaran terbesar di Indonesia, TVRI adalah 

satu-satunya televisi yang dapat menjangkau siaran terluas di seluruh 

penjuru tanah air. Beragam suku, agama, ras, dan kebudayaan menjadi aset 

negara yang harus dijaga dan dilestarikan. TVRI memiliki peran penting 

dalam melestarian dan menjaga kebudayaan. Slogan saluran pemersatu 
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bangsa menjadikan TVRI bisa diterima oleh semua ragam budaya dan 

agama. 

TVRI menjadi satu-satunya lembaga penyiaran yang sangat 

memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak mudah untuk 

menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, dengan beragam suku, ras, agama, 

budaya, dan golongan. Dengan menyediakan ruang bagi semua kelompok 

agama, suku, ras, dan golongan TVRI diharapkan menjadi salah satu alat 

pemersatu bangsa. 

Beragam program seputar kebudayaan ditayangkan di TVRI, mulai 

dari tari tradisional, tembang-tembang jawa, permainan tradisional, hingga 

pakaian tradisional terus dilestarikan sehingga masyarakat tidak lupa 

dengan adat dan budayanya sendiri. Selain itu, TVRI merupakan satu-

satunya stasiun televisi yang menyediakan ruang bagi seluruh khotbah 

keagamaan. Islam, kristen, katolik, hindu, budha, dan kong hu chu semua 

mendapatkan ruang di TVRI untuk menyiarkan ajaran agamanya. TVRI 

memegang teguh Bhineka Tunggal Ika, sebagai landasan dalam 

mempersatukan NKRI. 

d. Menarik kembali garis antara ruang publik dan ruang privat, yang 

membawa partisipasi dan 'peristiwa-peristiwa publik‘ ke dalarn rumah. 

TVRI Jawa Tengah terus meberikan informasi apapun seputar 

kejadian atau peristiwa yang terjadi di ranah publik. Berita baik ataupun 

berita buruk akan diinformasikan kepada publik. Hal inilah yang 

membentuk kedekatan antara pemerintah, masyarakat, dan TVRI. Dalam 
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setiap kejadian bencana misalnya, TVRI akan menginformasikan dengan 

seksama dan tidak membuat masyarakat semakin resah. Di saat televisi-

televisi swasta justru menjadikan bencana alam sebagai komoditas yang 

diperjual belikan, sehingga dikemas seolah-olah adalah drama menarik 

yang dikemas secara bombastis. 

TVRI memiliki tugas untuk menyediakan layanan informasi, 

edukasi, hiburan, dan sebagai alat kontrol sosial melalui layanan penyiaran 

kepada masyarakat. Sehingga idealisme sebagai lembaga penyairan publik 

tidak boleh luntur ketika nantinya dibenturkan dengan kepentingan pasar. 

Saat ini banyak televisi swasta yang justru mengulik ruang privat 

seseorang untuk diangkat ke ruang publik dan menjadi komoditas dagang 

mereka, hal ini sangat tidak dibenarkan. Televisi memiliki kekuatan untuk 

bisa menarik perhatian masyarakat, hal ini semestinya digunakan dengan 

bijaksana seperti mengajak masyarakat untuk tidak golput dalam gelaran 

pemilihan umum seperti yang dilakukan TVRI. 

4.4.3 Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai pendekatan yang strategis 

dan koheren terhadap manajemen aset yang paling berharga organisasi yaitu 

manusia yang bekerja di sana, baik secara individu maupun kolektif yang 

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi (Armstrong, 2006: 3). 

Sumber daya manusia di TVRI Jawa Tengah perlu dikelola dengan baik. Berbeda 

dengan lembaga penyiaran lainnya, pengelolaan sumber daya manusia di TVRI 

Jawa Tengah diatur secara terperinci oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Status 
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kepegawaiannya pun sangat beragam diantaranya pegawai kontrak, PBPNS 

(Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil), dan PNS (Pegawai Negeri Sipil).  

Untuk memperbaiki sumber daya manusia di TVRI Jawa Tengah perlu 

ditingkatkan kemampuan dan kompetensinya. Sumber daya manusia berbasis 

kompetensi terutama didasarkan pada konsep kompetensi perilaku dan teknis 

(Armstrong, 2006: 159). Jenis kompetensi adalah kompetensi perilaku, 

kompetensi teknis serta National and Scottish Vocational Qualifications (NVQ 

dan SNVQ). 

4.4.3.1 Kompetensi Perilaku 

Kompetensi perilaku menentukan harapan perilaku, yaitu jenis perilaku yang 

diperlukan untuk memberikan hasil di bawah tujuan seperti kerja tim, komunikasi, 

kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Mereka kadang-kadang dikenal 

sebagai ‘soft skill’(Armstrong, 2006: 160). Kompetensi perilaku biasanya 

ditetapkan dalam kerangka kompetensi. Membangaun kompetensi perilaku ini 

tidaklah mudah, karena dalam setiap perubahan pasti membutuhkan proses yang 

membutuhkan waktu yang panjang. 

TVRI Jawa Tengah memiliki budaya bekerja yang cukup unik bila 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Berbicara mengenai bekerja 

dalam tim, sebagian besar bisa dikatakan dapat bekerja tim dengan baik. Namun 

kedisiplinan individu yang memang harus ditingkatkan sehingga dalam bekerja 

memiliki target waktu yang jelas. Bekerja dalam tim tidak selalu berada dalam 

konteks satu kelompok kecil, namun bekerja bersama dengan tim-tim lain yang 
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juga memiliki tugas masing-masing untuk layar TVRI. Kesenjangan terjadi dalam 

beberapa kasus adalah kesenjangan antar bagian atau divisi. Hal ini terkadang 

berdampak pada kualitas tayangan TVRI Jawa Tengah. 

Komunikasi merupakan hal mendasar yang wajib dipahami oleh setiap 

individu dalam sebuah lembaga. Baik dalam konteks komunikasi antarindividu 

(satu tingkat, atau berbeda tingkatan), antarbagian, ataupun komunikasi 

antarlembaga. Komunikasi menjadi hal primer dalam menjalankan sebuah 

pekerjaan, pola komunikasi yang tidak baik akan menciptakan iklim bekerja yang 

tidak sehat. Menjaga komunikasi dalam sebuah lingkungan bekerja tidaklah 

mudah, peran pemimpin sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk menjaga 

optimalisasi iklim kerja. 

Faktor kepemimpinan juga menentukan pola perilaku dalam bekerja. 

Seoarang pemimpin yang disegani dan dihormati akan memberikan pengaruh 

positif pada pekerjanya. Sedangkan apabila pemimpin tidak dihormati dan 

disegani, akan merusak iklim kerja lembaga tersebut. banyak individu-individu 

yang mendukuki kursi pimpinan di TVRI Jawa Tengah. Mulai dari Kepala 

Stasiun, Kepala Bagian, dan Kepala Seksi. Masing-msing pemimpin harus 

memahami karakteristik setiap pekerjanya, sehingga dalam menjalin hubungan 

baik secara pribadi datau dalam konteks profesional para pekerja bisa nyaman 

dengan pemimpinnya.  

TVRI Jawa Tengah perlu lebih tegas menerapkan konsep evaluate,reward 

and punishment dalam menjalankan lembaganya. Sehingga setiap pegawai TVRI 
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Jawa Tengah dapat memahami dengan baik hak, kewajiban, dan tanggung 

jawabnya dengan baik. Sejauh ini peneliti melihat kurangnya perhatian dari 

pimpinan kepada pegawainya. Pola komunikasi yang efektif harus diterapkan agar 

tercipta hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan, hal ini akan 

memberikan dampak baik bagi kinerja pegawai. 

Kebijaksanaan seorang pemimpin akan dinilai bawahannya dari 

bagaimana ia berfikir dan mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus 

mengerti betul kondisi di lapangan dan memperlajarinya dengan baik. Karena dari 

hasil pengamatan dan pemikiran seorang pemimpinlah keputusan itu dibuat. 

Pemimpin yang berkompeten akan juga melihat kompetensi individu yang bekerja 

dibawah arahannya. Jangan sampai pemimpin ceroboh dan menilai terlalu dini 

mengenai kompetensi bawahannya. Inilah fungsi komunikasi dalam organisasi, 

pemimpin akan lebih mudah menilai kompetensi bawahannya dengan 

mempertimbangkan juga hasil kerjanya. Sehingga keputusan yang akuntabel bisa 

dibuat. 

4.4.3.2 Kompetensi Teknis 

Kompetensi teknis menentukan apa yang orang harus ketahui dan dapat lakukan 

(pengetahuan dan keterampilan) untuk menjalankan peran mereka secara efektif. 

Mereka terkait dengan peran generik (kelompok pekerjaan serupa), atau peran 

individu sebagai ‘kompetensi khusus peran’ (Armstrong, 2006: 161). 

Hal dasar untuk bisa bekerja di dunia penyairan adalah memahami dan 

memiliki ompetensi teknis penyiaran dalam bidang apapun. TVRI Jawa Tengah 
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harus mampu melihat kemampuan teknis dari setiap individu sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini akan mempermudah TVRI Jawa 

Tengah dalam membagi tupoksi setiap pegawai dan menjalankan fungsiya sebagai 

saluran pemersatu bangsa. 

 Dalam menjalankan sistem digital ini seorang pemimpin harus memiliki 

kompetensi teknis penyiaran digital, begitu pula dengan individu-individu lain di 

setiap bagian. Misalnya operator kamera, mereka harus memahami betul detail 

dari kamera yang dioperasikan. Termasuk bagaimana menangai apabila terjadi 

gangguan atau malfunction dari perangkat tersebut. 

4.4.3.3 Kompetensi NVQ dan SNVQ 

Konsep kompetensi ini dipahami di Inggris sebagai bagian mendasar dari proses 

pengembangan standar untuk NVQ / SNVQ. Ini menentukan standar minimum 

untuk pencapaian tugas dan kegiatan yang ditetapkan yang dinyatakan dengan 

cara yang dapat diamati dan dinilai dengan maksud untuk sertifikasi (Armstrong, 

2006: 161). Unsur kompetensi dalam bahasa NVQ adalah deskripsi tentang 

sesuatu yang orang-orang di area kerja yang diberikan harus mampu 

melakukannya. Mereka dinilai kompeten atau belum kompeten. Tidak ada upaya 

dilakukan untuk menilai tingkat kompetensi. 

Jenis kompetensi seperti ini banyak dilakukan dalam proses seleksi dan 

penerimaan pegawai. TVRI Jawa Tengah harus menentukan standar minimum 

untuk menerima calon pegawai. Penerimaan pegawai di TVRI Jawa Tengah harus 

ditentukan dengan kompetensi yang mereka miliki, bukan karena titipan teman 
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atau kerabat dekat yang kompetensinya masih dipertanyakan. Hal ini bukan lantas 

menjadi larangan bagi kerabat atau teman yang ingin bekerja di TVRI Jawa 

Tengah, namun hal utama adalah kompetensi. 

Dalam konsep kompetensi ini, TVRI Jawa Tengah akan memiliki pegawai 

yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dengan standar 

minimum yang sudah ditetapkan. Pada proses pengawasan dan evalusasi juga 

harus melihat standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, evaluasi harus terus 

dilakukan agar mencapai titik prima dari seorang pegawai. 

4.4.4 Manajemen Keuangan 

Pengelolaan keuangan dalam sebuah lembaga merupakan hal vital yang harus 

diperhatikan. Tugas staf keuangan adalah memperoleh dan kemudian membantu 

mengoperasikan sumber daya sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

Berikut beberapa aktivitas spesifik yang harus di jalankan seorang pegawai 

keuangan (dalam Birgham, 2003: 10) untuk mengoptimalkan kinerja dan 

membantu dalam menyusun strategi keuangan lembaga: 

a. Peramalan dan perencanaan.  

Staf keuangan harus mengoordinasikan proses perencanaan. Ini berarti 

mereka harus berinteraksi dengan orang-orang dari departemen lain ketika 

mereka memprediksi rencana yang akan membentuk masa depan 

perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam menyusun strategi 

keuangan yang matang, sistem keuangan di sebuah lembaga harus matang.  
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b. Investasi besar dan keputusan pembiayaan.  

Perusahaan yang sukses biasanya memiliki pertumbuhan penjualan yang 

cepat, yang membutuhkan investasi di pabrik, peralatan, dan persediaan. 

Pegawai keuangan harus membantu menentukan tingkat pertumbuhan 

penjualan yang optimal, membantu memutuskan aset khusus apa yang akan 

diperoleh, dan kemudian memilih cara terbaik untuk membiayai aset 

tersebut. Misalnya, jika perusahaan membiayai dengan utang, ekuitas, atau 

kombinasi keduanya, dan jika utang digunakan, berapa banyak yang harus 

jangka panjang dan berapa jangka pendek? 

c. Koordinasi dan kontrol. 

Pegawai keuangan harus berinteraksi dengan personel lain untuk 

memastikan bahwa perusahaan dioperasikan seefisien mungkin. Semua 

keputusan bisnis memiliki implikasi keuangan, dan semua manajer - 

keuangan dan sebaliknya - perlu memperhitungkan hal ini. Misalnya, 

keputusan pemasaran memengaruhi pertumbuhan penjualan, yang pada 

gilirannya memengaruhi persyaratan investasi. Dengan demikian, 

pengambil keputusan pemasaran harus mempertimbangkan bagaimana 

tindakan mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

ketersediaan dana, kebijakan persediaan, dan pemanfaatan kapasitas pabrik. 

d. Berurusan dengan pasar keuangan.  

Staf keuangan harus berurusan dengan uang dan pasar modal. Setiap 

perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pasar keuangan umum di 
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mana dana dibangkitkan, di mana sekuritas perusahaan diperdagangkan, dan 

di mana investor membuat atau kehilangan uang. Hal ini sangat perlu 

dilakukan agar perusahaan tidak tertinggal dalam persaingan industri, 

karena kondisi keuangan nasional terus berubah dalam setiap detiknya. 

 

e. Manajemen risiko.  

Semua bisnis menghadapi risiko, termasuk bencana alam seperti kebakaran 

dan banjir, ketidakpastian di pasar komoditas dan keamanan, suku bunga 

tidak stabil, dan fluktuasi kurs mata uang asing. Pegawai keuangan 

bertanggung jawab atas keseluruhan program manajemen risiko perusahaan, 

termasuk mengidentifikasi risiko yang harus dikelola dan kemudian 

mengelolanya dengan cara yang paling efisien. Pegawai keuangan harus 

cerdas dalam mengatur semua pembiayaan, jangan sampai tidak 

memerhatikan risiko-risiko yang akan muncul saat berjalannya sebuah 

lembaga. 

Krisis keuangan yang dihadapi TVRI Jawa Tengah bukan permasalahan 

yang bisa disepelekan. Ini merupakan permasalahan mendasar yang sudah 

mengakar rumput hingga memengaruhi semua sektor dalam pengelolaan lembaga 

penyiaran publik ini. Parahnya permasalahan keuangan ini sampai memengaruhi 

kualitas konten, yang menjadi komoditas untuk dinikmati oleh masyarakat. Lebih 

parahnya lagi krisis keuangan ini sudah mengganggu hak pegawai terutama dalam 

pemberian tunjangan kepada para pegawai. 
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Singkatnya, seseorang yang bekerja dalam manajemen keuangan membuat 

keputusan mengenai aset apa yang harus diperoleh perusahaan mereka, bagaimana 

aset tersebut harus dibiayai, dan bagaimana perusahaan harus melakukan 

operasinya. Jika tanggung jawab ini dilakukan secara optimal, manajer keuangan 

akan membantu memaksimalkan nilai-nilai perusahaan mereka, dan ini juga akan 

berkontribusi pada kesejahteraan konsumen dan karyawan. 

4.4.5 Kondisi Pasar, Persaingan, dan Kebijakan Pemerintah 

Selain faktor inti dan faktor produk serta mendukung penggerak strategis, variabel 

lingkungan seperti pertumbuhan pasar, keragaman, dan ketidakpastian merupakan 

kondisi pasar dan mempengaruhi kebutuhan perusahaan untuk mengadopsi 

teknologi media baru (Albaran, 2004: 267). Sehingga tingkat adopsi pengguna 

secara kritis membentuk keseluruhan kondisi pasar. 

Pasar media atau dalam hal ini adalah masyarakat saat ini sedang sangat 

menggemari teknologi digital. Namun masih sedikit orang yang mengetahui 

mengenai televisi digital. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari 

pemerintah terkait hal ini. Sampai saat ini iklan mengenai digitalisasi televisi 

masih ditayangkan di TVRI, namun hal ini dirasa kurang maksimal karena tidak 

memberikan dampak yang besar terhadap pengetahuan masyarakat terkait 

digitalisasi televisi ini. 

Kurangnya pengetahuan dari masyarakat ini menyebabkan masih 

sedikitnya masyarakat yang menggunakan perangkat televisi yang sudah 

mendukung untuk menerima siaran digital. Hal ini menjadi pertimbngan besar 
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bagi TVRI Jawa Tengah dalam memproduksi konten-konten digital. Saat ini 

penontonnya masih sangat sedikit, karena sebagian besar masih menikmati siaran 

dari kanal analog. Banyak masyarakat yang justru cendrung apatis menyikapi hal 

ini. Selama pemerintah belum memutuskan untuk switch off analog, maka 

masyarakat akan tetap menonton televisi analog dan tidak berpindah ke digital. 

Mereka berpikir bahwa masih banyak pilihan di kanal analog, di sisi lain kanal 

analog masih bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Diterapkannya televisi digital di Indonesia diharapkan mampu 

mewujudkan harapan dan amanat Undang-Undang Penyiaran, yaitu keberagaman 

konten (diversity of content) dan keberagaman pemilik (diversity of ownership). 

Karena nantinya akan muncul banyak stasiun televisi baru dengan konten yang 

sangat beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi, 

pendidikan, dan hiburan. Sehingga keberagaman konten dan keberagaman 

kepemilikan akan terwujud di dera televisi digital ini. 

Saat ini televisi di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir pemodal-

pemodal besar. Hal ini menyebabkan kurangnya keberagaman isi siaran. Setiap 

pemilik media pasti memiliki kepentingan sendiri, baik bisnis ataupun 

kepentingan politik. Televisi-televisi yang berada dalam satu grup bisa dipastika 

memiliki satu kesamaan ideologi yang bersmber dari pemilik yang sama, sehingga 

konten-konten yang disajikan sama saja, tidak muncul adanya sebuah 

keberagaman sudut pandang atau keberagaman informasi. 
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Persaingan industri televisi di kanal digital, diprediksi akan semakin ketat. 

Nantinya kualitas teknologi dari setiap televisi akan sama, yang mebedakan dan 

akan dijual kepada masyarakat adalah konten siaran. Lembaga penyiaran yang 

ingin bertahan atau memenangkan persaingan industri televisi ini, mereka harus 

memiliki kualitas konten yang bagus. Selain berkualitas dalam bobot isi siaran, 

konten juga harus dikemas secara kreatif, inovatif, dan menarik. Televisi dengan 

tayangan yang membosankan akan ditinggalkan, karena nantinya persaingan akan 

jauh lebih ketat. 

Sejak 2014 hingga saat ini sudah lebih dari 50 pihak mengajukan izin 

untuk bersiaran di kanal digital. Mereka akan menjalankan sistem ini setelah 

rencana Undang-Undang Penyiaran ini disahkan oleh pemerintah, kemudian 

pemerintah membuat Peraturan Pemerintah, dan kemudian Kementerian 

komunikasi dan Informatika menerbitkan Peraturan Menteri maka hajat 

digitalisasi ini dapat dijalankan. Saat ini masih belum ada regulasi atau aturan 

pemerintah yag mengatur mengenai implementasi televisi digital di Indonesia. 

Sehingga pemerintah harus bergegas menyelesaikan masalah ini dan tidak perlu 

menunda lagi untuk melakukan switch off. 

Prosedur yang dilalui masih panjang, namun digitalisasi ini adalah sebuah 

hal yang mutlak dan pasti akan terjadi. Pemerintah diharapkan lebih serius dalam 

menangai digitalisasi televisi, karena hal ini menyangkut hajat masyarakat 

Indonesia bahkan dunia. 
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4.5 Refleksi Teori Difusi Inovasi 

Organisasi merupakan sistem stabil yang terdiri dari beberapa individu 

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui hierarki pangkat dan 

pembagian kerja. Organisasi diciptakan untuk menangani tugas-tugas yang 

bersifat rutin dan untuk memberi stabilitas pada hubungan antarmanusia (Rogers, 

1983: 348). Untuk mengetahui bagaimana jalannya adopsi teknologi televisi 

digital di TVRI Jawa Tengah, peneliti akan menjabarkan bagaimana proses adopsi 

televisi digital. 

Pada tahap kondisi awal, TVRI sudah merasakan munculnya ada 

permasalahan gambar. Hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas pemancar 

TVRI sehingga tidak bisa diterima dengan baik oleh perangkat televisi 

masyarakat. Wacana televisi digital memberikan angin segar bagi TVRI bahwa 

nantinya kualitas gambar TVRI akan lebih baik dalam sistem digital. Namun hal 

berbeda justru terjadi pada proses adopsi televisi digital di TVRI Jawa Tengah. 

Menurut Everett M Rogers proses difusi inovasi dimulai dari tahapan 

pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. 

Hal berbeda dialami oleh TVRI Jawa Tengah dalam mengadopsi televisi 

digital. Sistem pengambilan keputusan dalam proses difusi ini adalah authority 

inovation desicion, artinya keputusan diambil oleh pihak-pihak yang memiliki 

otoritas, dalam hal ini adalah pemerintah. TVRI Jawa Tengah sebagai unit adopsi 

hanya menjalankan tugasnya untuk mengadopsi dan menjalankan sistem yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah. 
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Bagan 4.1 : Proses Difusi Inovasi di TVRI Jawa Tengah 

 

 

 

  Adopsi          Adopsi 

Pada kasus adopsi televisi digital di TVRI Jawa Tengah ini tahapan 

pertama adalah pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, 

TVRI Jawa Tengah berada pada tipe keputusan inovasi otoritas, artinya TVRI 

Jawa Tengah sebagai unit adopsi hanya menjalankan keputusan yang sudah dibuat 

oleh pihak yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah pemerintah. Anggota dari 

sistem ini memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh dalam keputusan inovasi; dia 

hanya menerapkan keputusannya (Rogers, 1983:30). TVRI sebagai lembaga 

penyiaran publik sebagai anggota sistem tidak memiliki pengaruh dalam 

pengambilan keputusan, hanya menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan 

oleh pemerintah. 

Berbeda dengan proses adopsi pada umumnya, pada fenomena televisi 

digital di Indonesia ini pemerintah menetapkan kebijakan untuk bersiaran digital 

lebih dahulu, setelah itu diselenggarakan sosialisasi, pelatihan dan workshop yang 

bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman karyawan TVRI Jawa 

Tengah seputar televisi digital. 
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Tahapan kedua dalam kasus adopsi televisi digital di TVRI Jawa Tengah 

ini adalah pengetahuan. Umumnya sebuah organisasi yang mengetahui adanya 

sebuah inovasi kemudian akan mempelajari lebih dalam mengenai teknologi 

tersebut. Namun pada fenomena ini, unit adopsi baru memperoleh pengetahuan 

setelah pemerintah memutuskan untuk mengadopsi sistem siaran digital. Dalam 

tahap ini mereka mulai menyadari bahwa kualitas gambar ternyata bukan satu-

satunya permasalahan yang dihadapi TVRI Jawa Tengah. Mereka mulai 

memahami bahwa teknologi hanya sebagai penunjang siaran, sedangkan konten 

adalah hal pokok yang harus diperhatikan. 

Tahapan ketiga adalah persuasi, yang mana suatu unit adopsi akan 

menimbang keuntungan dan kerugian yang akan mereka terima saat mengadopsi 

sebuah inovasi. Karena sudah mendapat kepastian sejak awal, bahwa unit adopsi 

akan memilih untuk mengadopsi inovasi tersebut, pada tahap ini mereka akan 

lebih berfokus pada melihat keunggulan dan kelebihannya. TVRI Jawa Tengah 

melihat fenomena digital sangatlah menguntungkan, karena kualitas tayangan 

mereka akan semakin baik di sana. Secara infrastruktur, pengadaan perangkat 

transmisi juga dibantu oleh pemerintah, perawatan dan penyimpanannya pun akan 

lebih praktis. Mengenai biaya yang harus mereka keluarkan, ini merupakan 

sebuah pengorbanan untuk menjadi stasiun televisi yang lebih baik. Nemun secara 

umum, mereka melihat televisi digital ini sangat menguntungkan mereka. 

Tahapan keempat adalah implementasi, disini unit adopsi akan 

menjalankan sistem inovasi yang sudah ditetapkan. Tahapan ini tidak berubah 

dalam struktur proses yang dibuat oleh Rogers ketika diterapkan dalam 
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menganalisis proses adopsi televisi digital. Dalam proses implementasi ini TVRI 

Jawa Tengah mengalami kendala keuangan dan sumber daya manusia. Minimnya 

anggaran yang dimiliki TVRI Jawa Tengah, membuat kualitas isi siaran TVRI 

kurang baik sehingga muncul banyak tayangan yang diputar ulang atau re-run. 

Untuk terus menjalankan sistem digital, TVRI perlu memeperbaiki sistem 

keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia. 

Tahapan terakhir adalah konfirmasi, dalam menjalankan proses 

implementasi sebuah unit adopsi akan mengalami beberapa kendala. Tahap ini 

unit adopsi akan memutuskan apakah berhenti untuk mengadopsi atau terus 

melanjutkan untuk menggunakan inovasi tersebut. Bukan hanya itu, unit adopsi 

yang semula menolak inovasi tersebut juga akan memutuskan kembali akhirnya 

mau untuk menerma inovasi atau tetap menolak inovasi tersebut. Unit adopsi dari 

televisi digital ini merupakan sebuah sistem yang sudah terstruktur, TVRI Jawa 

Tengah merupakan bagian dari sistem yang akan memutuskan hal ini.  


