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BAB IV 

TANTANGAN TVKU DALAM PENYIARAN DIGITAL                                

DI INDONESIA 

 

 

Pada Bab III dijelaskan bahwa TVKU sudah melakukan adaptasi terhadap 

hadirnya teknologi penyiaran digital dengan melakukan digitalisasi penyiaran. Ini 

menunjukkan bahwa secara implementasi teknologi, TVKU sudah beradaptasi. Namun 

TVKU merasakan beberapa tantangan lain muncul karena ternyata teknologi 

penyiaran digitial yang hadir di dunia industri penyiaran Indonesia juga menghadirkan 

perubahan-perubahan keadaan sosial sebagai variasi baru dan tantangan yang harus 

dihadapi TVKU dalam rangka mempertahankan eksistensinya di dunia industri 

penyiaran Indonesia.  

Bab ini mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadirkan penyiaran 

digital di Indonesia yang dihadapi oleh TVKU dengan menggunakan pendekatan 

socio-technical system Shin (2006). Konsep socio-technical system melihat 

implementasi sebuah produk teknologi secara sisi teknis dan sosial yang diurai lagi 

dalam beberapa hal untuk dianalisis, yaitu : teknis (infrastruktur, peralatan dan 

layanan) dan sosial (pasar, industri, regulasi, dan masyarakat) (Shin 2006:1148). 

Tantangan-tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 

 

4.1. Banyaknya Stasiun Televisi Baru yang Muncul 

 Terdapat beberapa standar penyiaran digital yang saat ini digunakan dan 

dikembangkan oleh negara-negara di dunia, yaitu Advanced Television System 



2 
 

Committee-Terresterial (ATSC-T) di Amerika Serikat, Digital Video Broadcasting-

Terresterial (DVB-T) di Eropa, Integrated Services Digital Broadcasting-Terresterial 

(ISDB-T) di Jepang, Terresterial-Digital Multimedia Broadcasting (T-DMB) di Korea 

Selatan dan China (Djamal dan Fachruddin, 2011:313). 

Pada tahun 2007 Indonesia telah menetapkan bahwa standar penyiaran digital 

teresterial menggunakan sistem DVB-T melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika No:07/P/M.Kominfo/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Teresterial 

untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia. Sistem DVB-T ini memiliki keunggulan 

dengan penyiaran multipleksingnya, dimana satu kanal frekuensi memungkinkan 

untuk mentransmisikan beberapa saluran televisi (Djamal dan Fachruddin, 2011:314). 

Pada penyiaran analog, sebuah stasiun televisi membutuhkan lebar spektrum 

(bandwidth) sebesar 8 MHz (Mega Hertz) untuk dapat melakukan proses transmisi. 

Sedangkan dalam penyiaran digital, lebar spektrum sebesar 8 MHz bisa digunakan 

untuk menyiarkan sekitar 6 hingga 12 stasiun televisi. Seperti yang dikatakan oleh 

Irawan Pujo Utomo, Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda di Balai Monitoring 

Spektrum dan Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang 

“Satu kanal apabila memancar menggunakan HDTV, satu multipleks bisa 

memancarkan 6 saluran televisi, tapi kalau SDTV bisa 12 saluran televisi. 

Pengaturan ini akan diserahkan kepada penyelenggara multipleksing, mau 

berapa yang akan disewakan. Harga sewanya juga akan menyesuaikan 

kualitas yang yang didapatkan.” 

 

Teknologi multipleksing pada sistem DVB-T memungkinkan untuk menyiarkan 

stasiun televisi lebih banyak seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut: 
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Sumber : https://electronics.howstuffworks.com/digital-converter-box2.htm  

Gambar 4.1 Penyiaran Analog dan Digital 

Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa dalam penyiaran digital sebuah sinyal pembawa 

atau kanal frekuensi carier dapat membawa 6 buah saluran televisi, berbeda dengan 

penyiaran analog yang hanya satu saluran televisi untuk satu frekuensi carier. 

Kemampuan penyiaran digital yang dapat memancarkan beberapa stasiun 

televisi hanya dengan satu kanal frekuensi secara langsung akan menghadirkan 

efektivitas dan efisiensi penggunaan frekuensi. Ini akan berimbas pada hadirnya 

kesempatan yang begitu besar bagi stasiun-stasiun televisi baru untuk turut serta 

berpartisipasi melakukan kegiatan penyiaran dengan menggunakan frekuensi publik 

ini. Munculnya banyak stasiun televisi pada penyiaran digital nantinya, akan 

meningkatkan esensi dari diversity of content dan diversity of ownership sebagai 

perwujudan dari keberagaman penyiaran di Indonesia. 

Pada rencana induk (master plan) penyiaran analog di Indonesia, jumlah kanal 

yang digunakan untuk penyiaran televisi secara teresterial berjumlah 40 kanal, yaitu 

dari kanal nomer 22 sampai kanal nomer 62 (Lampiran Permen No. 31/2014 tentang 

https://electronics.howstuffworks.com/digital-converter-box2.htm
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Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi 

Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency). 

Akan tetapi, tidak semua kanal frekeuensi bisa digunakan untuk keperluan transmisi 

siaran teevisi, karena penyiaran analog mengenal kendala kanal bersebelahan 

(adjacent channel) sehingga kanal frekuensi yang bersebelahan tidak akan bisa 

digunakan dalam satu wilayah layanan siar; misal kanal 22 dan kanal 23 tidak akan 

bisa digunakan bersamaan; karena akan menimbulkan interferensi. Sehingga secara 

efektif, maksimal hanya akan terdapat 20 stasiun televisi yang bisa bersiaran dalam 

satu wilayah layanan siar. 

Penyiaran digital menghadirkan inovasi dengan tidak mengenal adanya 

kendala kanal bersebelahan (adjacent channel) seperti pada transmisi penyiaran analog 

yang mengharuskan berbeda atau selisih 2 kanal dalam satu wilayah layanan siar 

(Djamal dan Fachruddin, 2011:317). Sehingga semua kanal yang ada bisa 

dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini akan menambah jumlah stasiun televisi yang 

bisa ikut menggunakan frekuensi. 

Apabila ditambah dengan penggunaan sistem multipleksing, maka jumlah 

stasiun televisi yang bisa ikut berpartisipasi akan semakin banyak. Misal masing-

masing kanal diisi 6 stasiun televisi, maka dengan total 40 kanal dipakai semua, maka 

akan bisa tercapai jumlah total 240 stasiun televisi dalam satu wilayah layanan siar., 

Ini akan menyelesaikan permasalahan keterbatasan kanal frekuensi pada penyiaran 

analog, dimana frekuensi publik pada penyiaran analog hanya baru bisa digunakan 

oleh sebagian kecil masyarakat, yaitu maksimal 20 stasiun televisi. Sedangkan masih 

ada sebagian kelompok masyarakat yang ingin ikut menggunakan frekuensi ini tidak 

bisa dikarenakan sudah habis terpakai.  
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Jadi secara teknologi, penyiaran digital menghadirkan efektifitas dan efisiensi 

penggunaan frekuensi, sehingga dapat menghasilkan kanal saluran televisi yang 

berlimpah. Hal ini secara langsung juga menghadirkan perubahan sosial dengan 

semakin terbukanya kesempatan buat stasiun-stasiun televisi baru untuk ikut 

menggunakan frekuensi publik ini dan menyemarakkan dunia industri penyiaran 

Indonesia. 

Hal ini disambut baik oleh masyarakat dengan mendaftarkan perijinan untuk 

stasiun televisi baru mereka. Pada tahun 2013 lalu pemerintah melalui Kemkominfo 

pernah membuka peluang usaha pemanfaatan spektrum frekuensi penyiaran digital, 

termasuk salah satunya untuk wilayah layanan Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, 

Kudus, Jepara. Menurut data dari Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Tengah, 

telah terdapat 54 permohonan ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP) yang masuk dari 

stasiun-stasiun televisi baru (lihat Tabel 4.1). Akan tetapi, dikarenakan adanya 

moratorium penyiaran digital setelahnya, maka permohonan yang sudah masuk 

tersebut ditunda dan tidak dilanjutkan prosesnya terlebih dahulu oleh KPID Jawa 

Tengah. 
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Tabel 4.1 Jumlah Pemohon Peijinan Penyiaran Digital                                                              

Zona Siar Jawa Tengah dan Yogyakarta 

No Wilayah Layanan Siar 
Jumlah 

Saluran Siaran 
Pemohon  

1 
Semarang, Kendal, Ungaran, 

Demak, Jepara, Kudus 
22 38 

2 Pati, Rembang 32 2 

3 
Brebes, Tegal, Pemalang, 

Pekalongan 
31 4 

4 
Purwokerto, Banyumas, 

Purbalingga, Kebumen, Cilacap 
29 3 

5 Purworejo 27 0 

6 
Magelang, Salatiga, 

Temanggung 
31 1 

7 Blora, Cepu 29 0 

8 Solo 22 6 

Sumber: KPID, 2019  

Tabel 4.1 menunjukkan adanya antusiasme yang besar dari masyarakat untuk ikut 

bergabung menggunakan frekuensi untuk melakukan penyiaran digital.  

Antusuaime yang besar ini juga ditunjukkan dengan adanya perkumpulan 

stasiun-stasiun televisi untuk penyiaran digital, yaitu Asosiasi Televisi Siaran Digital 

Indonesia (ATSDI) yang beranggotakan sebanyak 65 stasiun televisi digital yang 

tersebar di seluruh Indonesia. ATSDI  sejak berdiri tahun 2015 dengan akte notaris 

Miranty SH No. 02 tgl. 5 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan 

HAM. Beberapa anggota diantaranya adalah Nusantara Tv, Inspira Tv, Kompas Tv, 

Gramedia Tv, Tempo Tv, NET.TV, CNN TV, TV Muhamadiyah, Merah Putih Tv, 

Badar Tv, Tegar Tv, Persada Tv, Indonesia Tv, DAAI TV. (Munandar, 2017:7). Dapat 

dilihat bahwa banyak stasiun televisi baru bermunculan pada penyiaran digital secara 

teresterial nantinya. Beberapa stasiun televisi tersebut ada yang benar-benar baru dan 

ada yang sudah beroperasi lama namun tidak mendapatkan kesempatan bersiaran 
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secara teresterial karena sangat terbatasnya alokasi frekuensi pada penyiaran analog 

sehingga stasiun-stasiun televisi tersebut bersiaran melalui satelit, seperti 

Muhamadiyah Tv, Nusantara Tv, CNN Indonesia. 

Meskipun beberapa stasiun televisi digital tersebut memiliki status sebagai 

stasiun televisi baru, bukan berarti stasiun-stasiun teevisi baru tersebut memiliki 

pengalaman yang minim dalam dunia usaha media komunikasi. Tercatat ada Gramedia 

Tv dan Tempo Tv yang masing-masing masih berada pada satu afiliasi perusahaan 

media besar, yaitu Kompas Gramedia Group untuk Gramedia Tv dan Tempo Group 

untuk Tempo Tv, sudah memiliki pengalaman yang tidak diragukan dalam bisnis 

media.  

Setelah adanya moratorium pelaksanaan penyiaran digital pada tahun 2013, 

pemerintah mengeluarkan Permen Kominfo No. 5/2016 tentang Uji Coba Teknologi 

Telekomunikasi dalam rangka penelitian dan penetapan arah kebijakan 

penyelenggaraan penyiaran digital. Permen ini memberikan kesempatan bagi semua 

stasiun televisi untuk melakukan persiapannya lagi dalam menyambut era penyiaran 

digital setelah pada 2013 sempat dihentikan melalui moratorium. Saat ini (Juni 2019) 

sudah tersedia penyelenggara penyiaran multipleksing untuk dilakukannya uji coba 

siaran digital yaitu TVRI, yang sudah beropersai di 29 ibu kota provinsi di Indonesia. 

TVRI sendiri secara digital sudah memiliki 3 kanal saluran televisi yang mengudara 

secara nasional di 29 ibu kota provisnsi sejak 24 Agustus 2016. Ketiga saluran televisi 

TVRI tersebut  adalah TVRI Nasional, TVRI Budaya dan TVRI Sport. 

Pada zona siar Jawa Tengah, baru wilayah layanan siar Semarang, Kendal, 

Ungaran, Demak, Jepara, Kudus saja yang sudah membuka ujicoba siaran digital. 

Beberapa stasiun televisi sudah memanfaatkannya dengan melakukan penyiaran secara 
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digital. Tabel 4.2 berikut akan menunjukkan daftar stasiun televisi yang sudah 

bersiaran digital di wilayah layanan siar Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, 

Kudus 

Tabel 4.2 Stasiun Televisi Bersiaran Digital di Wilayah Layanan Siar                 

Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, Kudus 

No Stasiun Televisi Digital Pusat 

1 Magna Tv Jakarta 

2 BNTV Jakarta 

3 MetroTv HD Jakarta 

4 MetroTv Jawa Tengah Jakarta 

5 TVRI Sport Jakarta 

6 Net.HD Jakarta 

7 Nusantara Tv Jakarta 

8 Inspira Tv Bandung 

9 TVKU Semarang 

10 TVRI Budaya Jakarta 

11 TVRI Jateng Semarang 

12 TVRI Nasional Jakarta 

Sumber : Peneliti, 2019 

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa dalam masa ujicoba penyiaran digital ini 

terdapat beberapa stasiun televisi swasta baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak 

bergabung pada penyiaran analog di wilayah layanan siar Semarang, Kendal, Ungaran, 

Demak, Jepara, Kudus, yaitu Magna Tv, BNTV, Nusantara Tv dan Inspira Tv. Yang 

cukup menarik perhatian adalah Nusantara Tv dan Inspira Tv. Nusantara Tv yang 

berpusat di Jakarta dan Inspira Tv yang berpusat di Bandung hadir sebagai stasiun 

televisi baru dengan kekuatan yang tergolong besar karena melakukan siaran digital 

tidak hanya di wilayah layanan siar Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, 

Kudus saja, akan tetapi di beberapa wilayah layanan siar di Indonesia juga. Tabel 4.3 

berikut menunjukkan wilayah layanan siaran digital Nusantara Tv dan Inspira Tv di 

beberapa wilayah layanan siar di Indonesia pada tahun 2016. 
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Tabel 4.3 Wilayah Siaran Digital Nusantara Tv dan Inspira Tv 

No 
Zona Siar Wilayah Layanan Siar 

Nusantara 

Tv 

Inspira 

Tv 

1 

DKI Jakarta; 

Banten; Jawa 

Barat 

Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, Tangerang 

Selatan, Bekasi 

v v 

2 Jawa Barat 
Bandung, Cimahi, 

Padalarang, Cianjur 
v v 

3 Jawa Tengah 
Semarang, Kendal, Ungaran, 

Demak, Kudus, Jepara 
v v 

4 
Yogyakarta; 

Jawa Tengah 

Yogyakarta, Wonosari, 

Solo, Sleman, Water 
v v 

5 Jawa Timur 

Surabaya, Lamongan, 

Gresik, Mojokerto, 

Pasuruan, Bangkalan 

v v 

6 
Sumatera 

Utara 
Medan v v 

7 Riau Pekanbaru v v 

8 Kep. Riau Batam, Tanjung Balai v  - 

9 
Sumatera 

Selatan 
Palembang v v 

10 
Sulawesi 

Selatan 

Makassar, Maros, 

Sungguminasa, Pangkajene 
v v 

11 
Kalimantan 

Selatan 

Banjarmasin, Martapura, 

Marabahan 
v v 

12 Bali Denpasar v  - 

Sumber : http://tvdigitalindonesia.com/channel/  

 Hadirnya stasiun-stasiun televisi baru ini tentunya akan membawa persaingan 

baru di dunia industri penyiaran pada era penyiaran digital nantinya. Bahkan beberapa 

diantara stasiun televisi baru yang muncul tersebut memiliki kemampuan finansial 

yang cukup besar maupun memiliki pengalaman yang banyak di dunia industri media. 

TVKU mau tidak mau harus menghadapi persaingan baru ini nantinya. Hal senada 

juga dikatakan Eko Purwito, Manajer Teknik TVKU 

“Dipastikan nanti akan terjadi persaingannya yang sangat ketat. Untuk lokasi 

Semarang, atau zona 6, Jateng dan DIY, anggap saja 1 mux (multipleksing) 

http://tvdigitalindonesia.com/channel/
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bisa terdapat 8 stasiun televisi dikali rencana ada 6 mux (multipleksing), 

berarti nanti ada 48 stasiun televisi. Bahkan berbicara persaingan, pengajuan 

ijin tv digital di KPID di Semarang itu kemarin  sudah ada 54 tv. Itupun diluar 

tv yang sudah ada sekarang, semuanya tv baru. Persaingan pada era 

penyiaran digital pasti tambah ramai dan pasti akan lebih sulit. Pada saat 

penyiaran analog sekarang saja persaingan sudah sangat susah.” 

 

Efektivitas dan efisiensi kanal frekuensi pada penyiaran digital menghadirkan 

banyaknya stasiun-stasiun televisi baru yang  muncul. Hal ini tentu menjadi tantangan 

tersendiri yang harus dihadapi TVKU dalam rangka mempertahankan eksistensinya di 

dunia industri penyiaran Indonesia era penyiaran digital. 

 

4.2. Model Bisnis Penyiaran yang Baru 

Penyiaran digital dengan sistem DVB-T yang menggunakan multipleksing 

secara langsung juga merubah model bisnis penyiaran Indonesia. Penyiaran digital 

nmenghasilkan model bisnis penyiaran yang baru dengan struktur bisnis yang sama 

sekali berbeda dengan struktur bisnis penyiaran televisi analog. Struktur bisnis baru 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Putih Depkominfo (2009) dalam Wibawa et al, 2010:124 

Gambar 4.2 Struktur Bisnis Penyiaran Teresterial Digital 
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Masing-masing blok struktur bisnis penyiaran digital pada Gambar 4.2 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 Penyedia Konten (PK): Penyedia konten memproduksi siaran-siaran seperti: 

berita, siaran pendidikan, program anak-anak, program budaya dan kesenian, 

penyuluhan masyarakat, iklan, dsb. Konten dapat diproduksi oleh individu, 

‘production house’ atau Penyelenggara Program Siaran sendiri. 

 Penyelenggara Program Siaran (PS): Penyelenggara Program Siaran berfungsi 

menggabungkan program-program siaran dari Penyedia Konten sesuai dengan 

susunan dan jadwal tertentu untuk dipancarkan melalui Penyelenggara 

Multiplekser. Penyelenggara Program Siaran wajib mematuhi aturan-aturan 

konten yang telah ditetapkan dalam UU RI No. 32 Tahun 2002 dan PPNo. 50 

Tahun 2005. Penyelenggara Program Siaran wajib memiliki lisensi IPP yang 

akan diatur tersendiri. 

 Penyelenggara Multiplekser (PMx): Penyelenggara Multiplekser berfungsi 

menggabungkan beberapa program siaran dari Penyelenggara Program Siaran 

untuk kemudian dipancarkan ke penonton melalui suatu sistem peralatan 

transmisi (pemancar, sistem antena dan menara). Jumlah penyelenggara 

multiplekser dalam satu zona layanan disesuaikan dengan ‘Master Plan’ yang 

ditetapkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 

Penyelenggara Program Siaran dapat mengajukan permohonan izin baru 

sebagai Penyelenggara Multiplekser, namun mengingat jumlahnya tidak 

sebanyak jumlah PS, maka pemberian izin atau lisensi dilakukan melalui 

mekanisme seleksi. 
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 Penyedia Menara (PM): Penyedia Menara adalah perusahaan yang 

menyediakan menara untuk menyiarkan siaran dari beberapa Penyelenggara 

Multipleks. Menara yang digunakan, wajib mengikutistandar dan persyaratan 

teknis yang ditetapkan oleh Menteri. (Wibawa et al, 2010:125). 

Muhammad Heychael dalam paparannya pada Diskusi Publik - Pengelolaan 

Penyiaran Digital dalam Revisi UU Penyiaran pada Rabu, 15 September 2017 yang 

diselenggarakan oleh Magister Ilmu Komunikasi FISIP Undip juga memperlihatkan 

perbedaan model bisnis yang dihadirkan antara penyiaran analog dan digital yang 

dapat dilihat seperti pada Gambar 4.3 berikut 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : M. Haychael, 2017 

Gambar 4.3 Model Bisnis Penyiaran Digital 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pada penyiaran analog model bisnis lebih 

bersifat vertikal karena hanya ada satu unit bisnis yaitu lembaga penyiaran yang 

berperan dari awal proses penyiaran yaitu sebagai penyelenggara program siaran, 

pemegang hak penggunaan frekuensi hingga penyedia menara pemancar sekaligus. 

Lembaga penyiaran ini dilaksanakan oleh stasiun-stasiun televisi. Akan tetapi pada 
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penyiaran digital, model bisnis menjadi bersifat horizontal dengan rantai bisnis yang 

semakin panjang dimana penyelenggara program siaran, penyelenggara penyiaran 

multipleksing, penyelenggara menara siaran bisa dilakukan oleh unit bisnis yang 

berbeda. Berdasarkan paparannya, Haychael (2017) menunjukkan bahwa pada 

penyiaran digital, lembaga penyiaran hanya memiliki hak sebagai penyelengara 

program siaran. Peran selebihnya sebagai penyelenggara multipleksing, pemegang hak 

penggunaan frekuensi dan penyedia menara dipegang oleh lembaga penyelenggara 

penyiaran multipleksing. Pihak yang bisa menjadi lembaga penyelenggara penyiaran 

multipleksing tidak harus dari stasiun televisi, tetapi bisa juga operator telekomunikasi 

seperti yang dilakukan negara Inggris dan Italia, karena sifatnya hanya menyiarkan 

konten-konten yang sudah disediakan oleh stasiun televisi. Hal ini tergantung dari 

regulasi pemerintah nantinya.  

 Unit bisnis baru sebagai penyelenggara penyiaran multipleksing ini merupakan 

unit bisnis yang sangat strategis karena penyelenggara multipleksing memegang hak 

penggunaan frekuensi, sehingga bisa menyewakan salurannya kepada stasiun televisi 

yang notabene hanya sebagai penyeleggara siaran. Hal inilah yang menjadikannya 

sebagai unit bisnis idola pelaku industri penyiaran. 

Sistematika skenario siapa yang berhak menjadi penyelenggara penyiaran 

multipleksing pun hingga saat ini belum ditentukan melalui regulasi pemerintah. 

Apakah hak ini akan diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah, dalam hal ini 

menggunakan sistem single multipleksing, dimana hanya ada satu penyelenggara 

penyiaran multipleksing yaitu pemerintah. Atau apakah hak ini juga akan dibuka 

kepada pihak swasta lain, yang dikenal dengan sistem multi/hybrid multipleksing, 

dengan menggunakan mekanisme lelang. 
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Bagi TVKU yang sudah melakukan digitalisasi penyiaran, tentu sudah 

mengantongi dua model bisnis, yaitu sebagai penyedia konten dan penyelenggara 

siaran. TVKU bisa sebagai penyedia konten karena sudah bisa memproduksi konten 

digital karena sudah memiliki peralatan produksi berbasis teknologi digital. TVKU 

juga bisa sebagai penyelenggara siaran karena sudah memiliki peralatan transmisi 

digital dan sudah berhasil melakukan siaran digital dengan TVRI sebagai 

penyelenggara penyiaran multipleksing. Namun sebagai penyelenggara penyiaran 

multipleksing TVKU harus menghadapi tantangan yang cukup berat, karena meskipun 

menggunakan sistem multi/hybrid multipleksing yang membuka peluang pihak swasta 

untuk menjadi penyelenggara penyiaran multipleksing, TVKU harus bersaing dengan 

pemain-pemain besar di dunia penyiaran Indonesia dalam proses lelangnya, mengingat 

penyelenggara penyiaran multipleksing merupakan unit bisnis yang sangat strategis. 

Eko Purwito, Manajer Teknik TVKU juga menambahkan 

“Wacana terakhir menunjukkan bahwa pada penyiaran digital akan 

digunakan sistem lelang untuk penentuan penyelenggara penyiaran 

multipleksing. Hal ini menjadi masalah bagi TVKU, dimana kemungkinan 

besar lelang ini akan dimenangkan stasiun-stasiun televisi nasional yang 

besar.” 

 

4.3. Pengelolaan Sistem Penyiaran yang Baru 

 Penyiaran digital dapat menghadirkan limpahan kanal frekuensi sehingga 

memunculkan banyak stasiun televisi baru. Tentu yang harus diperhatikan adalah 

bahwa kehadiran stasiun-stasiun televisi baru tersebut menambah keragaman isi siaran 

yang ada di ruang publik.  

Pada penyiaran analog sekarang ini, program acara yang ada di ruang publik 

belum mencerminkan keberagaman isi siaran yang sejatinya. Ruang publik dipenuhi 
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oleh program-program hiburan seperti sinetron, pertunjukan musik dan variety show 

lainnya. Sedang program-program yang lebih bersifat informatif mendapatkan tempat 

yang sedikit. Tabel 4.4. berikut memberi gambaran mengenai komposisi program 

siaran pada beberapa stasiun televisi nasional berjaringan dilihat dari jadwal acara 

hariannya. 

Tabel 4.4 Perbandingan Program Siaran Beberapa Stasiun Televisi 

Stasiun Televisi Hiburan Informasi 

Indosiar 73% 27% 

ANTV 87% 13% 

SCTV 73% 27% 

TransTV 70% 30% 

RCTI 86% 14% 

RTV 76% 24% 

Sumber : Peneliti, 2019 diolah dari www.jadwaltv.net   

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa program hiburan mendominasi program acara di 

sebuah stasiun televisi yang bisa mengakibatkan terjadinya homogenitas konten, yaitu 

konten hiburan, yang akan semakin menjauhkan dari terwujudnya keberagaman isi 

siaran. Hal ini diakibatkan karena komposisi isi siaran diserahkan sepenuhnya kepada 

stasiun televisi. Belum ada aturan yang mengharuskan adanya komposisi isi siaran 

yang ideal antara program yang .bersifat hiburan dan informasi pada sebuah stasiun 

televisi. 

Penyiaran digital yang menggunakan basis teknologi digital membawa 

berbagai inovasi dan kemajuan dalam hal layanan yang diberikan di dunia penyiaran 

televisi. Peningkatan kualitas layanan ini bisa jadi akan membawa konsep-konsep baru 

dalam bidang prnyiaran televisi di Indonesia, beberapa diantaranya adalah: 

http://www.jadwaltv.net/
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- Layanan interaksi dua arah antara program dan penontonnya melalui data 

casting. 

- Layanan tayangan berbayar video on demand, online entertaintment, dan juga 

koneksi internet 

- Segmentasi televisi berbasis program acara, seperti televisi olahraga, televisi 

pendidikan, televisi shopping, dll (Djamal dan Fachruddin, 2011:326) 

Inovasi layanan berupa segmentasi televisi berbasis program acara merupakan 

jawaban atas kerterjaminan terjadinya keberagaman isi siaran (diversity of content) di 

tengah berlimpahnya kanal saluran televisi yang dihadirkan. Hal ini harus bisa 

dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator melalui pengaturan teknis penyiaran 

televisinya. 

Contoh pengaturan segmentasi ini dapat dilihat dari negara Thailand dalam 

implementasi penyiaran digitalnya. Thailand membuka lelang bagi para pelaku usaha 

penyiaran atau stasiun televisi dengan pembagian formasi jumlah kanal televisi digital 

teresterial yang ditentukan adalah 12 stasiun televisi publik (LPP), 12 stasiun televisi 

komunitas (LPK), 24 stasiun teevisi swasta (LPS). Lelang untuk 24 stasiun televisi 

swasta (LPS) diatur berdasarkan segmentasi menjadi 7 stasiun televisi berita atau 

news, 7 stasiun televisi variety dengan kualitas SD, 7 stasiun televisi variety dengan 

kualitas HD, dan 3 stasiun televisi anak (Ananttho, 2017:72). 

Hal ini juga menjadi sebuah wacana yang diusulkan KPID Jawa Tengah 

kepada pemerintah selaku regulator. Asep Cuwantoro, Komisioner KPID Jawa Tengah 

mengatakan 

“Misalnya nanti di Semarang ada 40 tv digital, siarannya jangan seragam 

untuk menyasar segmentasi yang berbeda. Disamping itu format siaran 

seragam juga akan membuat persaingan akan hancur, dimana akan saling 
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menjatuhkan. KPI dan pemerintah harus memiliki regulasi yang mengatur 

format siaran. Misalnya di Semarang dibagai menjadi tv hiburan 5, berita 5, 

olahraga 2, livestyle 3, kuliner 1, dangdut 1, anak muda 3. Apabila slot tv 

untuk sebuah format siaran sudah terisi penuh maka tidak akan ditutup 

kesempatannya. Format siaran ini penting dan harus diatur sehingga 40 tv 

yang ada itu akan beragam dan segmentasinya akan menyasar lebih spesifik.” 

 

Penyiaran digital yang memungkinkan hadirnya banyak saluran televisi di 

sebuah wilayah layanan siar bisa menjadi pintu masuk regulasi penyiaran untuk 

mengatur keseimbangan konten atau program siaran yang beredar di ruang publik. 

Jumlah yang bisa mencapai 150-an stasiun televisi dalam satu wilayah layanan siar 

apabila tidak ada pengaturan khusus, maka sangat dimungkinkan terjadinya 

homogenitas progeam siaran. Melalui pengaturan segmentasi televisi berbasis program 

acara maka dipastikan adanya program-program siaran yang telah tersegmen khusus. 

Misal dengan adanya tv kesehatan, akan dipastikan di ruang publik akan ada konten 

atau program siaran yang berisi tentang kesehatan. Adanya tv pendidikan akan 

memastikan di ruang publik ada konten atau program siaran mengenai pendidikan. 

Pada akhirnya, dengan diterapkannya pengaturan segmentasi televisi berbasis program 

acara pada pernyiaran digita akan menghadirkan keberagaman isi siaran (diversity of 

content) yang baru dan yang sejatinya. Asep Chuwantoro, Komisioner KPID Jawa 

Tengah mengatakan 

“Harapan KPID adalah munculnya tv-tv dari lokal dengan segmentasi yang 

khusus, jadi tidak lagi mengambil segmentasi umum seperti hiburan. Akan 

tetapi segmentasi khusus seperti kesehatan, olahraga, budaya, pertanian. 

Sehingga dengan banyaknya pilihan ini, KPI berharap tidak ada lagi dominasi 

penggunaan frekuensi oleh segelintir pengusaha.” 

 

Segmentasi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi TVKU dimana akan 

menghadirkan bentuk peta persaingan yang baru bahkan bisa dikatakan hal ini akan 
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mereset peta persaingan karena ini benar-benar sebuah sistem penyiaran yang baru dan 

berbeda dengan sistem penyiaran analog. 

Pola konsumsi penonton akan acara siaran televisi juga diasumsikan akan 

berubah. Di mana nantinya penonton akan memilih stasiun televisi berdasarkan 

segman kebutuhannya. Ketika seorang penonton ingin mendapatkan informasi tentang 

bisnis, dia akan menonton stsiun televisi bisnis. Ketika mengiginkan hiburan, bisa 

menonton stasiun televisi hiburan. Di sini penonton menjadi jauh lebih berkuasa untuk 

menyesuaikan apa yang akan ditonton dengan kebutuhannya. Berbeda dengan 

penyiaran analog, dimana tanpa adanya segmentasi maka semua stasiun televisi 

cenderung terseret akan homogenitas program acara siaran sehingga penonton 

cenderung memiliki sedikit kuasa akan apa yang ingin ditontonnya menyesuaikan 

dengan kebutuhannya. 

Pola konsumsi penonton yang berubah ini tentu juga akan merubah peta 

perasingan di dunia industri penyiaran saat ini dimana nantinya penonton akan terbagi 

menjadi beberapa ‘kotak’ sesuai dengan pilihan ataupun kebutuhannya akan jenis 

program acara yang dia butuhkan, dan persaingan head to head antar stasiun televisi 

akan terjadi di masing-masing kotak tersebut. 

 

4.4. Generasi Baru, Pasar Baru 

 Televisi merupakan salah satu media massa yang memiliki daya jangkau yang 

luas dan juga daya rangsang yang sangat tinggi (Morissan, 2008:11). Kemampuan 

itulah yang menjadikan televisi menjadi salah satu media dengan penetrasi masyarakat 

yang sangat tinggi. Meskipun kini dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, new media menjamur dimana-mana. Ternyata di Indonesia, penetrasi 
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media masih dikuasai oleh televisi. Survey Nielsen tahun 2016 dan 2017 menunjukkan 

bahwa 96% rakyat Indonesia masih menggunakan televisi sebagai media utamanya 

(lihat Gambar 4.4 dan 4.5).  

Sumber : Nielsen,2017 dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/17/ 

jangkauan-pendengar-radio-38-persen   

Gambar 4.4 Penetrasi Media di Indonesia Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nielsen, 2018 dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/ 

2017/07/27/penetrasi-televisi-masih-yang-tertinggi  

Gambar 4.5 Penetrasi Media di Indonesia Tahun 2017 

Tingginya angka penetrasi media televisi di masyarakat tentu menghadirkan 

angin segar kepada para pengusaha di dunia industri penyiaran televisi. Bahwa 

terdapat pasar yang sangat besar dan potensial di sini. Televisi masih menjadi media 

yang sangat seksi, dengan jumlah penonton atau pasar terbanyak. Namun, meskipun 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/17/%20jangkauan-pendengar-radio-38-persen
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/17/%20jangkauan-pendengar-radio-38-persen
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/%202017/07/27/penetrasi-televisi-masih-yang-tertinggi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/%202017/07/27/penetrasi-televisi-masih-yang-tertinggi
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televisi terlihat stabil sebagai media dengan penetrasi tertinggi, kehadiran dan 

kemajuan media internet sebagai media baru harus mulai diperhitungkan. Gambar 4.4 

dan 4.5 memperlihatkan bahwa internet merupakan satu-satunya media yang 

mengalami perkembangan penetrasi selama tahun 2016 ke 2017, yaitu sebanyak 4%. 

Sedangkan jika dilihat dari durasi atau lamanya waktu masyarakat Indonesia 

untuk mengkonsumsi konten, media internet hampir menyusul televisi. Survey Nielsen 

pada 2018 menunjukkan bahwa durasi menonton televisi masih tertinggi, yaitu rata-

rata 4 jam 53 menit setiap harinya, namun durasi mengakses internet menjadi tertinggi 

kedua yaitu rata-rata 3 jam 14 menit per harinya; disusul oleh mendengarkan radio (2 

jam 11 menit), membaca koran (31 menit) dan membaca majalah (24 menit) (lihat 

Gambar 4.6). Ini menunjukkan bahwa internet sudah mulai mendapat tempat di 

masyarakat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat menggeser 

media konvensional lain seperti radio, koran dan majalah. 

 

Sumber : Fajar, 2019 dalam 

https://economy.okezone.com/read/2019/03/05/320/2025987/ studi-nielsen-pemirsa-

indonesia-habiskan-5-jam-nonton-tv-3-jam-berselancar-di-internet  

Gambar 4.6 Perbandingan Durasi Melihat Konten Media 

https://economy.okezone.com/read/2019/03/05/320/2025987/%20studi-nielsen-pemirsa-indonesia-habiskan-5-jam-nonton-tv-3-jam-berselancar-di-internet
https://economy.okezone.com/read/2019/03/05/320/2025987/%20studi-nielsen-pemirsa-indonesia-habiskan-5-jam-nonton-tv-3-jam-berselancar-di-internet
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Sementara dari segi demografi, dilihat dari sisi usia pasar penonton atau 

penikmat media, hasil survey Nielsen juga melihat bahwa internet didominasi oleh 

penikmat media dari generasi milenial dan generasi Z. Sedang televisi masih dinikmati 

secara merata di setiap generasinya (Lihat Gambar 4.7). Hal ini menjadi catatan 

tersendiri bagi pelaku usaha di dunia industri penyiaran televisi, karena 5-10 tahun ke 

depan, generasi yang menjadi pasar terbesar adalah generasi Z dan milenial yang saat 

ini lebih akbrab dengan media internet tersebut. Stasiun televisi sebagai pelaku usaha 

di dunia industri penyiaran harus sudah mulai memikirkan strategi-strategi untuk 

mengarahkan fokusnya pada pasar generasi baru ini. 

 

Sumber : Eka, 2017 dalam https://dailysocial.id/post/riset-nielsen-tunjukkan-

pergeseran-penikmat-media-ke-ranah-online   

Gambar 4.7 Proporsi Media berdasarkan Generasi 

Perkembangan internet ini juga menjadi tantangan yang serius bagi TVKU. 

TVKU yang memiliki daya jangkau siaran yang terbatas pada satu daerah lokal saja 

tentu akan sangat sulit bersaing dengan internet. Produk-produk lokal yang menjadi 

target iklan TVKU pun akan cenderung memilih internet sebagai media beriklan 

https://dailysocial.id/post/riset-nielsen-tunjukkan-pergeseran-penikmat-media-ke-ranah-online
https://dailysocial.id/post/riset-nielsen-tunjukkan-pergeseran-penikmat-media-ke-ranah-online
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karena unggul secara jangkauan dan harganya juga yang relatif lebih murah. Selain itu 

juga diakibatkan kaarena pasar generasi baru ini lebih akrab dengan media internet 

daripada televisi. Heri Pamungkas, Direktur Operasional TVKU mengatakan  

“Kami mencoba menebak-nebak apakah ini yang disebut dengan era 

konvergensi, dimana internet memang benar-benar mendominasi. Masyarakat 

sudah lebih banyak menonton youtube, daripada televisi. Masyarakat 

cenderung sambil lalu saja untuk memanfaatkan televisi, lebih memilih media 

iklan yang lain daripada televisi.” 

 

Media televisi teresterial memang masih menjadi primadona masyarakat 

Indonesia karena penyiaran teresterial bersifat gratis atau tidak dipungut biaya. Akan 

tetapi di sisi lain, dengan semakin berkembangnya budaya menggunakan internet di 

masyarakat Indonesia bisa memunculkan terjadinya pergeseran penetrasi media. 

Hadirnya generasi baru yaitu generasi Z dan milenial yang lebih akrab dengan media 

internet sebagai pasar yang baru dalam jangka 5-10 tahun ke depan. Tantangan pasar 

baru ini tentu harus disikapi sejak dini oleh TVKU sebagai pelaku usaha industri 

penyiaran. 

Sebenarnya TVKU sedang melakukan proses adaptasinya terhadap tantangan 

hadirnya pasar baru ini dengan mencoba menghadirkan pengembangan-pengembangan 

di sisi pemrograman acara. TVKU mulai melihat pasar baru pada era penyiaran digital 

yaitu penonton dengan rentan usia remaja dan dewasa, atau para generasi milenial. 

Salah satu adaptasi yang dipilih adalah dengan cara memperbaharui komposisi 

program dengan mengikuti target pasar yang baru di era penyiaran digital. Dengan 

70% program bersegmen penonton remaja dan dewasa, TVKU ingin membidik pasar 

baru era penyiaran digital yang 5-10 tahun ke depan akan dikuasai oleh generasi Z dan 

generasi Milenial. Tutuk Toto, Manajer Program dan Produksi mengatakan 
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“TVKU melakukan pengembangan-pengembangan program. Permintaan 

banyak program muncul dari direksi, untuk membuat program-program yang 

bersegmentasi  lebih ke generasi milenial. Hal ini dekarenakan TVKU selain 

bersiaran digital teresterial juga bersiaran streaming melalui internet, dan 

pangsa pasar untuk ini adalah golongan usia remaja dan dewasa. Program-

program TVKU difokuskan ke pangsa pasar itu, bukan anak-anak maupun 

orang tua berusia di atas 50. Segmen anak-anak dan orang tua hanya diberi 

porsi yang relatif sedikit. TVKU memfokuskan sekitar 70% programnya ke 

segmen remaja.” 

 

Heri Pamungkas, Dierktur Operasional TVKU menambahkan 

“TVKU sedang mempersiapkan program yang milenial, karena sekarang 

pasarnya generasi milenial. TVKU ingin memberikan tampilan yang lebih 

fresh yang sesuai dengan kebutuhan anak muda sekarang.Selain itu, termasuk 

juga pengembangan teknologi juga sudah kita lakukan, dengan bersiaran 

digital dan juga mobile.” 

 

Pengembangan program ini oleh TVKU lebih ditujukan kepada bagian dari proses 

persiapannya dalam menghadapi pasar baru pada penyiaran digital nantinya. Heri 

Pamungkas, Direktur Operasional TVKU menambahkan 

“Dalam hal penyiaran digital, TVKU sebenarnya sudah dan sedang 

melakukan test pasar. Jadi nanti pada saat penyiaran digital sudah 

dilaksanakan secara nasional yang sebenarnya TVKU sudah siap.” 

 

Namun sepertinya pengembangan program yang sedang dilakukan TVKU belum bisa 

dilihat hasilnya. Selain karena masih dalam proses perjalanan, ada faktor lain yang 

menjadi tantangan, yaitu masih sedikitnya masyarakat yang menonton siaran digital. 

Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyiaran 

digital. 
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4.5. Pengetahuan Masyarakat yang Rendah akan Penyiaran Digital 

 Masyarakat merupakan elemen yang sangat penting bagi suksesnya 

pelaksanaan digitalisasi penyiaran sebuah negara. Pengalaman beberapa negara yang 

sudah melakukan migrasi dan mengimplementasikan teknologi penyiaran digital 

menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat untuk mengadopsi teknologi ini 

ternyata tidak semudah yang direncanakan. Bahkan berdasar pengalaman di beberapa 

negara Eropa ketika melakukan proses digitalisasi penyiaran, masyarakat melihatnya 

lebih seperti sebuah paksaan. Masyarakat berfikir bahwa televisi analog akan 

dihilangkan, dan mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk tetap melakukan budaya 

menonton televisi di rumah mereka masing-masing. Penelitian di Inggris menunjukkan 

bahwa masyarakat menilai penyiaran digital ini terlalu rumit dan masyarakat tidak 

menemukan motivasi untuk mengadopsinya (Iosfidis, 2006). 

Klein et al (2004) dalam Prabowo dan Arofah (2017) juga menemukan bahwa 

terdapat sekelompok konsumen di Inggris yang tidak akan dapat dibujuk untuk 

membeli televisi digital. Segmen ini dikenal sebagai ‘tidak akan pindah (Won’t be)’ 

dengan jumlah sebesar 13 % dari rumah tangga di Inggris, atau sebesar 3,2 juta rumah 

tangga. Klein, et al (2004) memetakan perilaku konsumsi penyiaran digital di Inggris 

yang ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut. 
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Tabel 4.5 Peminatan Masyarakat (Penonton) Inggris akan Penyiaran Digital 

Klasifikasi Peminatan Persentase Jumlah penonton 

Adopter Sudah punya televisi digital 38% 9.400.000 

Likely 

Ingin segera memiliki televisi 

digital 12% 3.000.000 

Could be 

Tidak ingin memiliki televisi 

digital, tapi mungkin  bisa 

terpersuasi 

29% 7.200.000 

Won't be 

Tidak ingin memiliki televisi 

digital 13% 3.200.000 

Sumber : Klein et al (2004) dalam Prabowo dan Arafah (2017:260) 

Indonesia sendiri saat ini belum begitu serius dalam melakukan upaya 

mengenalkan penyiaran digital kepada masyarakat. Penelitian Prabowo dan Arofah  

(2015) menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang rencana pemerintah 

untuk melakukan migrasi teknologi penyiaran masih sangat rendah. KPID sendiri 

melihat bahwa masyarakat harus dibuat terpaksa untuk berpindah dengan cara 

mematikan siaran analog. Asep Cuwantoro, Komisioner KPID Jawa Tengah 

menambahkan 

“Digitalisasi penyiaran ini tidak sebatas pada pemindahan teknologi dari 

analog ke digital, akan tetapi ada tahapan selanjutnya yang saling terkait. 

Yang pertama, apakah pengusahanya siap? Apakah pemerintahnya siap? 

Apakah regulatornya siap? Apakah masyarakatnya siap? Semua harus 

dipersiapkan secara bertahap. Masalah masyarakat yang masih belum begitu 

merespon dengan baik kehadiran tv digital itu karena belum semua stasiun 

teevisi bersiaran secara digital, masih ada yang analog. KPI memiliki 

keinginan kalau nanti siaran analog dimatikan dan hanya ada siaran digital, 

masyarakat mau tidak mau akan secara tidak langsung dipaksa beralih ke 

digital.” 

 

Namun yang sangat disayangkan, sepertinya pemerintah kurang serius dalam 

melakukan sosialisasi penyiaran digital kepada masyarakat. Berdasarkan hasil 

observasi, saat ini yang dilakukan pemerintah baru melakukan sosialisasi tentang 



26 
 

penyiaran digital ke masyarakat melalui penayangan iklan layanan masyarakat di 

stasiun televisi. Namun,  belum semua stasiun televisi melakukan penayangan iklan 

layanan msayarakat sosialisasi penyiaran digital. Sementara ini pemerintah baru 

menayangkannya melalui TVRI, padahal TVRI memiliki audience share terendah 

diantara semua stasiun televisi nasional berjaringan. TVRI berada di angka 1,31 

sedang yang tertinggi adalah SCTV yang berada di angka 15,21. Besaran angka 

audience share TVRI ini disampaikan oleh Apni Jaya Putra, Direktur Program dan 

Berita TVRI dalam kuliah umum yang diberikan di Magister Ilmu Komunikasi 

Universitas Diponegoro pada hari Kamis 2 Mei 2019. Untuk lebih lengkapnya bisa 

dilihat pada Gambar 4.8 berikut :  
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Sumber: Apni Jaya, 2019 

Gambar 4.8 Perbandingan Audience Share Stasiun Televisi Nasional 

Berjaringan 

 

Pemilihan stasiun televisi TVRI sebagai media sosialisasi penyiaran digital 

dirasa kurang efektif dan efisien. Karena dengan besaran audience share sebesar 1,31 

menunjukkan bahwa penonton TVRI relatif sedikit sehingga tidak akan menjangkau 

masyarakat Indonesia dalam jumlah besar. Ini menunjukkan kurang seriusnya 

pemerintah dalam melakukan sosialisasi penyiaran digital kepada masyarakat, padahal 

masyarakat sebagai penonton merupakan elemen yang paling penting dalam 

kesusksesan bagi terselenggaranya digitalisasi penyiaran, baik bagi negara meupun 

juga bagi stasiun televisi sebagai pelaksana industri penyiaran. 

Rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat Indonesia akan penyiaran 

digital menjadi tantangan yang sangat serius buat TVKU karena membuat masyarakat 

belum beralih untuk menonton sairan digital. TVKU ikut membantu mengedukasi dan 
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mensosialisasi masyarakat terutama penontonnya akan penyiaran digital dengan cara 

menayangkan informasi menggunakan running text pada semua program acarnya 

setiap hari. Aninditha, produser program TVKU mengatakan  

“Divisi pemrograman sekarang lebih mengumandangkan dan 

mengkampanyekan untuk siaran digital TVKU karena selain sekarang memang 

sudah era digital, siaran digital TVKU juga menampilkan tayangan dengan 

kualitas yang lebih jernih dibandingkan dengan tayangan pada penyiaran 

analog.” 

 

Namun proses perubahan budaya menonton masyarakat memang bukan hal yang 

mudah. Dibutuhkan sebuah program yang holistik dan sistemik dari pemerintah karena 

menyangkut juga dengan ketersediaan perangkat penerima siaran digital. Heri 

Pamungkas, Direktur Operasional TVKU mengatakan 

“Masyarakat belum mahfum dan paham dengan set top box, salah satu alat 

yang dibutuhkan dalam penyiaran digital. Set top box ini harus dibeli terlebih 

dahulu jika ingin menangkap siaran televisi digital. Beberapa masyarakat 

merasa keberatan untuk membeli set top box karena harus mengeluarkan 

biaya tambahan. Hal ini menjadi kendala TVKU saat melakukan kampanye 

untuk beralih ke penyiaran digital.” 

 

 

Pada penyiaran digital yang menggunakan sistem DVB-T, transmisi dilakukan 

dengan cara multipleksing. Untuk itu diperlukan peralatan tambahan pada pesawat 

penerima televisi yang ada pada penonton/masyarakat agar dapat menikmati siaran 

program acara stasiun televisi yang diinginkan. Peralatan tambahan tersebut selain 

berfungsi sebagai decoder sinyal informasi video digital juga berfungsi sebagai 

demultiplekser sinyal digital tersebut. Pada beberapa pesawat televisi keluaran baru 

peralatan ini sudah tertanam di dalamnya. Namun untuk pesawat televisi yang belum 
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memiliki peralatan ini, harus menggunakan peralatan tambahan yang dikenal dengan 

nama set top box. Lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 4.9 berikut 

 

 

 

 

 

Sumber : Irawan, 2019 

Gambar 4.9 Sistem Penerimaan Penyiaran Digital 

Ketersediaan peralatan penerima ini menjadi hal yang sangat krusial bagi 

pelaksanaan penyiaran digital. Terutama pada saat masa migrasi atau peralihan dari 

penyiaran analog ke digital. Harus dipikirkan strategi untuk pemenuhan kebutuhan 

peralatan ini sebanyak jumlah penonton televisi pada saat penyiaran analog. Beberapa 

negara memiliki metode dan strategi tersendiri karena pada dasarnya harus melindungi 

puluhan juta penonton televisi yang juga merupakan roda penggerak dalam industri 

penyiaran. 

Negara-negara Eropa yang sudah berhasil melakukan penyiaran digital, pernah 

mengalami kendala ketika menjalani masa transisi penyiaran analog ke digital. 

Diantaranya dengan mengalami keadaaan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

penyiaran digital yang rendah, bahkan masyarakat melihat penyiaran digital lebih 

seperti sebuah paksaan. Hal ini membawa dampak juga pada  stasiun-stasiun televisi 

akan kekhawatiran terjadinya penurunan nilai share mereka (Iosfidis, 2006). Untuk 

memboosting minat masyarakat segera berpindah ke televisi digital ketika masa 

transisi, beberapa negara Eropa melakukan beberapa program sebagai strategi 
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tersendiri. Di Austria, pemerintah membuat program “dana digitalisasi” yang 

digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak/kurang mampu membeli alat 

penerima digital (set top box). Pemerintah Italia juga menganggarkan alokasi dana 

yang sangat besar untuk pengadaan set top box. Sedang di Inggris, strategi ini 

dilaksanakan oleh penyelenggara penyiaran digital, yaitu stasiun  televisi dengan 

memberikan subsidi khusus (Iosfidis, 2006). Hal ini berbeda dengan yang terjadi di 

Amerika Serikat yang tidak mengalokasikan dananya untuk mensubsidi masyarakat, 

dimana pada akhirnya masyarakat yang menanggung kebijakan ini dengan 

mengularkan uang ekstra dari kantong pribadinya untuk tetap menikmati televisi 

seperti saat penyiaran analog (Castañeda,2017). 

Tabel 4.6 Strategi Pengadaan Perangkat Penerima Penyiaran Digital                          

di Beberapa Negara 

Negara Strategi  

Austria 

Subsisdi melalui program "dana digitalisasi" untuk 

pembelian set top box pada masyarakat yang 

kurang/tidak mampu 

Italia 

Subsidi dengan alokasi anggaran negara yang 

sangat besar untuk pengadaan set top box 

Inggris Subsidi dari stasiun televisi 

Amerika 

Serikat  Tanpa subsidi, beban ada di penonton 

Sumber : Peneliti, 2019 diolah dari Iosfidis (2006) ; Castañeda (2017) 

Indonesia sendiri pernah memiliki strategi tersendiri dalam melakukan 

pengadaan set top box. Selain akan mensubsidi penuh sejumlah perangkat penerima 

set top box, pemerintah juga menggandeng pihak swasta, yaitu pemenang lelang 

penyelenggara penyiaran multipleksing untuk wajib ikut serta melakukan pengadaan 

dan membagikan secara gratis set top box kepada masyarakat 

(https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/2238/Menanti+Set+Top+Box+Gratisan

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/2238/Menanti+Set+Top+Box+Gratisan+untuk+TV+Digital/0/sorotan_media
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+untuk+TV+Digital/0/sorotan_media). Pada tahun 2010, pemerintah juga pernah 

membagikan 1000 set top box pada masyarakat Bandung yang juga merupakan salah 

satu bentuk sosialisasi penyiaran digital saat itu. Selain itu, saat ini set top box juga 

sudah mulai diproduksi dan dipasarkan secara missal dengan kisaran harga 200-250 

ribu rupiah. Namun, semenjak adanya moratorium penyiaran digital dan dihentikannya 

seluruh kegiatan terkait penyiaran digital dikarenakan menunggu selesainya revisi 

Undang-Undang Penyiaran, maka seluruh kegiatan pembagian set top box pun 

terhenti.  

TVKU sendiri yang telah bersiaran digital melakukan negosiasi dengan 

menerapkan strategi penjualan set top box yang bisa didapatkan di studionya dengan 

tujuan untuk memperluas dan menambah penontonnya untuk  siaran digital, namun 

sangat disayangkan set top box kini mulai langka di pasaran. Heri Pamungkas, 

Direktur Operasional TVKU mengatakan 

“Ternyata set top box jumlah dan produksinya masih terbatas. Ketika ada 

masyarakat yang mencoba bertanya ke TVKU, ternyata stoknya belum ada. 

Hal ini menjadi keterbatasan-keterbatasan yang dirasakan TVKU.” 

 

Ketersediaan perangkat penerima penyiaran digital, baik dalam bentuk set top 

box maupun pesawat televisi digital menjadi hal yang sangat krusial bagi berhasilnya 

digitalisasi penyiaran Indonesia, terlebih utama bagi stasiun-stasiun televisi yang 

sudah melakukan digitalisasi penyiaran seperti TVKU. Karena akan menjadi sia-sia 

dan mubazir siaran digital yang sudah dilakukan oleh TVKU ketika tidak adanya 

penonton karena belum memiliki perangkat penerima siaran digital di masing-masing 

rumahnya. Padahal TVKU telah mengeluarkan biaya operasional untuk terlaksananya 

siaran digital. Ini menjadi bentuk tantangan tersendiri lagi bagi TVKU. 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/2238/Menanti+Set+Top+Box+Gratisan+untuk+TV+Digital/0/sorotan_media
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4.6. Regulasi, Variasi yang Paling Berpengaruh 

Penyiaran digital belum diatur dalam Undang-Undang Penyiaran di Indonesia. 

Oleh karena itu, kehadiran penyiaran digital membawa perubahan regulasi penyiaran 

yang ada. Berdasarkan penelitian Shin (2006), regulasi menjadi sentral dari hubungan 

yang terjadi antara artefak teknologi dan keadaan sosial, seperti pasar, industri, 

masyarakat. Regulasi memiliki peran untuk mengatur keselarasan hubungan antara 

teknologi dan lingkungan sosial. Asep Cuwantoro, Komisioner KPID Jawa Tengah 

menegaskan 

“Regulasinya harus diterapkan terlebih dahulu, setelah itu pengusaha beralih 

dari analog ke digital. Selanjutnya masyarakat mau tidak mau akan beralih ke 

digital juga. Jadi saling berkaitan. Karena kalau tidak dimulai regulasinya, 

penyiaran digital di Indonesia juga tidak akan mulai juga.” 

 

Tiga belas tahun berlalu sudah semenjak terjadinya kesepakatan negara-negara 

yang tergabung dalam konferensi International Telecommunication Union (ITU), 

termasuk Indonesia di dalamnya, tentang pelaksanaan migrasi teknologi penyiaran dari 

analog ke digital atau disebut dengan digitalisasi penyiaran. Akan tetapi, sampai 

sekarang Indonesia belum bisa merealisasikannnya karena regulasi sebagai payung 

hukum yang mengatur tentang digitalisasi penyiaran di Indonesia belum ada. 

Kalau melihat perjalanan regulasi digitalisasi penyiaran di Indonesia setelah 

kesepakatan konferensi ITU di Jenewa tahun 2006, pemerintah pernah mengeluarkan 

beberapa regulasi yang mengatur digitalisasi penyiaran. Pada tahun 2007, pemerintah  

mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

No:07/P/M.Kominfo/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Teresterial untuk 

Televisi Tidak Bergerak di Indonesia dan menetapkan standar penyiaran digital 

teresterial di Indonesia menggunakan sistem Digital Video Broadcasting-Terresterial 
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(DVB-T). Ini merupakan hal yang paling fundamental karena penentuan sistem ini 

akan mempengaruhi pengaturan teknis selanjutnya. Pemilihan sistem DVB-T sendiri 

mengacu pada sistem Phase Alternating by Line (PAL) yang  digunakan Indonesia di 

penyiaran analog, dimana sistem PAL serasi dengan sistem DVB-T, dibandingkan 

sistem penyiaran digital lainnya seperti Advanced Television System Committee-

Terresterial (ATSC-T), Integrated Services Digital Broadcasting-Terresterial (ISDB-

T) dan Digital Multimedia Broadcasting (T-DMB) (Djamal dan Fachruddin, 

2011:314). 

Kemudian pada tahun 2011, pemerintah melalui Kemkominfo, yang saat itu 

dipimpin oleh Tifatul Sembiring, mengeluarkan Permen Kominfo No. 22/2011 tentang 

Penyelenggaraan Digitalisasi Penyiaran, disusul Permen No. 23/2011 tentang Master 

Plan Digitalisasi Penyiaran, lalu disempuranakan dengan Permen No. 32/2013 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing 

Melalui Sistem Terestrial. Peraturan Menteri ini mengatur tentang perihal teknis dari 

proses digitalisasi penyiaran yang akan dilaksanakan Indonesia dan juga tentang 

pelaksanaan penyiaran digital nantinya. Kemkominfo juga membuat rancangan 

milestone bahwa pelaksanaan digitalisasi penyiaran di Indonesia dengan melewati tiga 

tahap yang total kesemua tahap tersebut membutuhkan waktu 7 tahun. Ketiga tahap 

tersebut adalah tahap ujicoba, tahap penghentian siaran analog di beberapa kota besar, 

dan tahap terakhir adalah dengan melakukan Total Analog Switch-Off dan bermigrasi 

total ke penyiaran digital (Prabowo, 2012:304). Indonesia menargetkan Total Analog 

Switch-Off  pada tahun 2018 (Adnjani dan Mubarok, 2018:757).  

Akan tetapi Permen Kominfo ini mendapatkan pertentangan dari beberapa 

pihak. Karena digitalisasi penyiaran sebuah negara merupakan sebuah proses yang 
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melibatkan seluruh elemen masyarakat, maka regulasi yang mengatur digitalisasi 

penyiaran seharusnya setingkat Undang-Undang (UU), bukan Peraturan Menteri. 

Sedang Undang-Undang Penyiaran No 32/2002 tidak mengatur perihal penyiaran 

digital di dalamnya. Untuk itu diperlukan perbaikan atau harmonisasi Undang-Undang 

Penyiaran No 32/2002. Buah dari pertentangan ini, semua Permen Kominfo yang 

mengatur tentang digitalisasi penyiaran diajukan untuk judicial review dan permintaan 

judicial review itu dikabulkan pada 13 April 2013. Sehingga pelaksanaan digitalisasi 

penyiaran di Indonesia menunggu adanya Undang-Undang Penyiaran yang baru. 

Namun perjalanan proses pembahasan perbaikan Undang-Undang Penyiaran di 

DPR juga tidak kalah alotnya. Terdapat beberapa draft Rancangan Undang-Undang 

(RUU) yang pernah dibahas dan dihasilkan, yaitu RUU tertanggal Februari 2016, 

RUU tertanggal Meret 2017 dan yang terakhir RUU tertanggal Oktober 2017. 

Lamanya waktu untuk perbaikan Undang-Undang Penyiaran ini membuat penyiaran 

digital di Indonesia mati suri semenjak ujicoba-ujicoba yang pernah dilakukan dari 

tahun 2008. Pada tahun 2016 akhirnya pemerintah melalui Kemkominfo yang 

dipimpin Rubiantara mengeluarkan Permen Kominfo No. 5/2016 tentang Uji Coba 

Teknologi Telekomunikasi dalam rangka penelitian dan penetapan arah kebijakan 

penyelenggaraan penyiaran digital. Hal ini ditujukan agar semua kelompok sosial bisa 

mencoba teknologi penyiaran digital ini. Misalnya stasiun televisi bisa melakukan 

siaran digital baik itu stasiun televisi baru maupun yang sudah melakukan siaran di era 

penyiaran analog tanpa perlu adanya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran terlebih dahulu. 

Perjalanan regulasi digitalisasi penyiaran di Indonesia bisa digambarkan sebagai 

berikut: 
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Sumber : Peneliti, 2019 

Gambar 4.10 Perjalanan Regulasi Penyiaran Digital di Indonesia 

Gambar 4.10 memperlihatkan bahwa regulasi penyiaran digital di Indonesia 

mengalami fase perjalanan yang sangat panjang panjang dengan penuh lika-liku.  

Semenjak dari tahun 2007 hingga sekarang (tahun 2019) belum juga terbentuk regulasi 

mengenai penyiaran digital. TVKU juga merasakan tidak kunjung selesainya regulasi 

penyiaran digital ini membuat keadaan penyiaran digital di Indonesia semakin tidak 
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jelas. Padahal regulasi ini menjadi kunci yang penting untuk menentukan arah dalam 

membangun hubungan yang terjadi antara perkembangan teknologi dan perubahan 

sosial (Shin, 2006). Heri Pamungkas, Direktur Operasional TVKU mengatakan 

“TVKU sebagai pelaksana di dunia industri penyiaran merasa jenuh dengan 

maju mundurnya regulasi penyiaran digital. Kabarnya diputuskan pada tahun 

2017, lalu mundur 2018, lalu mundur lagi entah sampai kapan. TVKU menjadi 

meragukan keseriusan pemerintah. TVKU juga menjadi merasa berprasangka 

ada kepentingan politik dibelakang maju mundurnya regulasi sehingga 

membuat terjadinya tarik ulur kepentingan.” 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


