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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini televisi masih menduduki peringkat pertama dalam ranah 

media di Indonesia dengan presentase 99,8 dari total populasi, dengan 

rata-rata penggunaan 1.782,5   menit setiap individu per minggu.1 

Televisi yang dulu hanya menjadi konsumsi kalangan umur tertentu, 

sekarang dapat dengan mudah dinikmati dan diakses oleh seluruh 

kalangan tanpa batasan usia. Melalui tujuan produksi media, informasi 

yang disampaikan akan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Namun 

pada kenyataanya, pemilik media lebih mementingkan keuntungan untuk 

media itu sendiri dan mengkesampingkan kegunaannya untuk 

masyarakat. 

  

Gambar 1 

Chart Pengguna Media di Indonesia 
Sumber: https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/laju-konsumsi-konten-digital-di-

indonesia 

                                                           
1 https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/laju-konsumsi-konten-digital-di-indonesia diakses 
pada 20 Februari 2018 pukul 23.25 
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Televisi sebagai media elektronik, merupakan media komunikasi 

yang dinilai paling berhasil dibandingkan dengan media massa lainnya 

dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Hal itu dikarenakan 

televisi dalam menyampaikan pesan bersifat audio visual, yakni dapat 

dilihat dan didengar. (Effendy, 2003: 60). Pesatnya pertumbuhan telivisi 

berpengaruh dengan lahirnya stasiun televisi lokal di daerah- daerah. 

Stasiun televisi lokal merupakan stasiun penyiaran dengan wilayah 

siaran terkecil yang mencakup satu wilayah kota maupun kabupaten. 

Undang- undang penyiaran menyatakan, bahwa stasiun penyiaran lokal 

adalah lokasi sudah ditentukan dan jangkauan siaran terbatas (Morissan, 

2008: 105). Seperti namanya, televisi lokal diciptakan hanya untuk 

konsumsi lokal. Dalam siarannya, bahasa yang dipakai bisa bahasa 

daerah setempat untuk acara- acara tertentu. Acara siaran lokal bisa 

menjadi menarik jika  disungguhkan dengan kegiatan yang popular di 

tengah masyarakat, seperti kesenian, kebudayaan, agrobisnis, pendidikan 

nonformal, serta kepentingan – kepentingan lainnya. Penonton lokal 

akan merasa senang jika disiguhi acara- acara yang sesuai dengan selera 

lokal mereka (Soenarto, 2007: 21). 

Di Semarang terdapat beberapa stasiun televisi lokal, diantaranya 

TVku, Semarang TV, InewsTV Semarang, NET. TV biro Jawa Tengah, 

dan Kompas TV Jawa Tengah. Kompas TV Jawa Tengah merupakan 

salah satu televisi swasta lokal di Semarang. PT. Televisi Semarang 

Indonesia sebagai stasiun televisi swasta lokal pertama di Semarang 

dengan nama udara TV Borobudur berdiri sejak 12 Mei 2003 dengan 

channel 47 UHF dengan durasi tayang 10 jam per hari. Pada tahun 2014 

berganti nama menjadi Kompas TV Jawa Tengah mengudara selama 2.5 

jam per hari.2 Peralihan ini karena TV Borobudur diakuisisi oleh 

Kompas TV sebagai televisi jaringan (TV network). Secara otomatis 

terdapat pergeseran atau perubahan sistem organisasi yang ada di 

Kompas TV Jawa Tengah. Sorotan peneliti terutama terhadap budaya 

                                                           
2 Company Profile Kompas TV Jawa Tengah 
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organisasi yang ada dan berjalan di Kompas TV Jawa Tengah. Penelitian 

ini hendak mengetahui secara mendalam budaya organisasi yang di 

bangun oleh Kompas TV Jawa Tengah melalui interaksi anggota 

organisasi. Peneliti ingin megetahui budaya organisasi yang terbentuk 

selama 15 tahun berjalan. Sebagai organisasi yang sudah berjalan cukup 

lama, maka budaya yang dominan sudah terbentuk dan bekerjanya 

budaya organisasi di Kompas TV Jawa Tengah yang sudah terbentuk 

lama. 

Berangkat dari fenomena tersebutlah, maka penulis tertarik untuk 

meneliti budaya organisasi di Kompas TV Jawa Tengah. Dalam sebuah 

industri media, komunikasi antar staff, dan pemimpin harus terjalin 

dengan baik, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman 

dan harmonis. Perusahaan membangun loyalitas kepada karyawan 

supaya mereka juga mempunyai tanggung jawab dan komitmen. Hal ini 

yang membentuk budaya dalam suatu organisasi. Robbins (2001: 250) 

menyatakan bahwa dalam suatu budaya yang kuat, nilai inti pegang 

secara intensif oleh perusahaan dan dianut bersama secara meluas. 

Karyawan yang telah menyatu dengan budaya perusahaan akan mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat merasakan 

kepuasan terhadap sistem-sistem yang ada, seperti penilaian kinerja, 

promosi, gaji, hubungan interpersonal serta kepuasaan terhadap 

pekerjaan secara umum. Selain itu, pemahaman terhadap tugas dan 

tanggung jawaban akan membuat karyawan mampu menguasai 

ketrampilan yang diperlukan untuk pekerjaan dan berhasil melakukan 

perannya karena ada identitas tugas yang jelas dan tidak mengarahkan 

pada ambiguitas peran. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Melalui uraian latar belakang, masalah yang akan dijawab dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana budaya organisasi yang dibangun oleh 

Kompas TV Jawa Tengah? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menggambarkan 

budaya organisasi yang dibangun oleh Kompas TV Jawa Tengah. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

Kompas TV biro Jawa Tengah agar dapat mengevaluasi segala hal 

yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari para pemirsa terkhusus 

dalam kegiatan penyiaran. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam rangka 

pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya tentang budaya 

organisasi dalam sebuah organisasi media massa khususnya televisi 

lokal, dan mampu menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. 

 

1.5 Definisi konsep 

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang dijadikan acuan 

sebagai kerangka analisis, yaitu: 

a. Budaya organisasi 

Budaya organisasi adalah sesuatu yang dihasilkan melalui interaksi 

sehari- hari dalam organisasi (Littlejohn & Foss, 2005: 258) 

b. Televisi Lokal 
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Televisi lokal diciptakan hanya untuk konsumsi lokal. Dalam 

siarannya, bahasa yang dipakai bisa bahasa daerah setempat untuk 

acara- acara tertentu. Acara siaran lokal bisa menjadi menarik jika  

disungguhkan dengan kegiatan yang popular di tengah masyarakat, 

seperti kesenian, kebudayaan, agrobisnis, pendidikan nonformal, 

serta kepentingan – kepentingan lainnya. Penonton lokal akan 

merasa senang jika disiguhi acara- acara yang sesuai dengan selera 

lokal mereka (Soenarto, 2007: 21). 

c. Kompas TV Jawa Tengah 

PT. Televisi Semarang Indonesia sebagai stasiun televisi swasta 

lokal pertama di Semarang, berdiri pada tahun 2003 tepatnya 12 Mei 

2003 dikenal sebagai TV Borobudur. Pada tahun 2014 beralih nama 

menjadi Kompas TV Jawa Tengah. 

Dalam penelitian ini membuat batasan penelitian supaya penelitian ini 

fokus dan tidak melebar. Penelitian ini hanya berfokus kepada budaya organisasi 

yang dibangun oleh Kompas TV Jawa Tengah sebagai organisasi media massa 

yang sudah berdiri cukup lama sejak 2003 hingga saat ini. Budaya organisasi 

Kompas TV Jawa Tengah sebagai televisi swasta lokal pertama di Semaranng, 

sebelumnya bernama Televisi Borobudur hingga beralih menjadi Kompas TV 

Jawa Tengah 


