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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Sejarah Kompas TV Jawa Tengah 

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kompas TV Jawa Tengah 

 Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam 

era sekarang sangat pesat sekali. Dunia telivisi berpadu dengan 

globalisasi informasi memegang peranan kunci dalam berbagai 

aspek kehidupan. Berita dan informasi yang terjadi dimanapun 

dan dengan format berbeda-beda yang bias didapatkan secara 

seketika. 

 Indonesia yang memiliki cakupan geografis yang sangat 

luas, dari Sabang sampai Merauke seharusnya tidak boleh 

ketinggalan dalam mendapatkan informasi terkini yang terjadi 

di dunia. Terlebih dengan adanya kemajuan teknologi, dimana 

masyarakat akan mendapatkan penerimaan yang jauh lebih 

bagus. Oleh karena itu, peranan media televisi akan memiliki 

peluang yang lebih strategis untuk diterima seluruh masyarakat 

Indonesia sampai ke pelosok- pelosok dengan lebih berkualitas. 

 Maka pada tanggal 12 Mei 2003 berdirilah sebuah 

stasiun televisi bernama TV Borobudur sekaligus sebagai 

televisi lokal pertama yang ada di daerah Semarang. Berawal 

dari Televisi Borobudur yang kemudian diakuisisi oleh Kompas 

TV Jawa Tengah dan menjadi televisi berjaringan sejak tanggal 

10 September 2010 dengan nama Kompas TV Jawa Tengah. 

 Perubahan nama ini dilatarbelakangi oleh perkembangan 

teknologi yang kemudian membuat Kompas TV Jawa Tengah 

harus mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan 
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teknologi dalam memproduksi program acara untuk media 

televisi. Selain pemenuhan kebutuhan produksi program acara, 

Kompas TV Jawa Tengah diharapkan juga dapat berjaringan 

dengan televisi nasional. Sehingga TV Borobudur kemudian 

memilih untuk berjaringan dengan Kompas TV dan menjadi 

salah satu biro di daerah Jawa Tengah. 

 Dengan menjadi biro di daerah Jawa Tengah, Kompas 

TV Jawa Tengah diharapkan mampu menunjukan identitasnya 

sebagai televisi di daerah dengan menghadirkan kearifan lokal 

yang ada di daerah Jawa Tengah. Program acara Kompas TV 

Jawa Tengah yang menghadirkan kearifan lokal daerah 

Semarang dan Sekitarnya adalah program acara Kuthane 

Dhewe, Uenak Tenan session 2. 

4.1.2 Maksud Pendirian 

 Maksud didirikannya Kompas TV Jawa Tengah adalah 

menjadi Lembaga penyiaran penyedia program yang dapat 

berperan menjadi motor, fasilitator dan moderator untuk 

meningkatkan potensi dan performa ekonomi, sosial, budaya, 

agama, dan teknologi yang dimiliki dan atau dibutuhkan 

masyarakat Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada 

umumnya. 

4.1.3 Tujuan Pendirian 

 Tujuan didirikannya Kompas TV Jawa Tengah adalah 

menjadi sumber berita, informasi, Pendidikan, pengetahuan, dan 

hiburan yang dikemas secara humaniora, penuh budi pekerti, 

sehat, dan aman bagi keluarga. 
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4.1.4 Visi dan Misi Kompas TV Jawa Tengah 

  Visi Kompas TV Jawa Tengah yaitu menjadi stasiun 

televisi terbaik yang mencerahkan pemirsa dan mencerdaskan 

kehidupah bangsa melalui karifan lokal. 

  Misi Kompas TV Jawa Tengah yaitu menyajikan 

program-program siaran unggulan yang dikemas dari sudut 

pandang humaniora, budi pekerti, menghibur, dan memberikan 

informasi: 

a) Progra-program yang mencerahkan pemirsa, dengan 

menyajikan program-program yang peduli kepada 

kemanusiaan, menjunjung tinggi moral, mengedepankan spirit 

prestasi dan inovasi yang berbasis kearifan lokal Masyarakat 

Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. 

b) Program- program yang mencerdaskan kehidupan bangsa 

dengan menggali nilai dan keanekaragaman budaya, 

pendidikan, sosial, agama, ekonomi, dan teknologi, yang 

dimiliki dan atau dibutuhkan masyarakat Indonesia, yang 

berbasis kearifan lokal masyarakat Jawa Tengahh dan 

Indonesia pada umumnya. 

c) Menjadi partner bagi masyarakat dan pemerintah dalam 

menyukseskan program-program pembangunan, yang 

berbasis kearifan lokal masayarakt Jawa Tengah dan 

Indonesia pada umumnya.  

4.1.5 Format Siaran 

Kompas TV Jawa Tengah dalam menyusun strategi 

programming telah didukung oleh riset dan analisis yang 

mendalam mengenai pangsa pasar pemirsa dan pengiklan. 

Selain itu untuk riset program – program acara Kompas TV 

Jawa Tengah memiliki kelebihan yaitu  analisis yang mendalam 
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serta didukung oleh Litbang Kompas yang sudah tidak 

diragukan lagi data – datanya. 

 

Kompas TV Jawa Tengah memiliki beberapa tipe 

program yang akan ditawarkan kepada para pemirsa di Jawa 

Tengah, yaitu : 

 

Tipe Program Komposisi 

News 70 % 

Entertainment, Knowledge, Adventure, 

Travel & Living 

30% 

Tabel 1 

a) News 

b) Entertainment 

 Comedy 

 Talkshow 

 Kids Program 

c) Pengetahuan, Petualangan, Travel & Living (bersifat 

documenter) 

 Nature 

 Science 

 Adventure 

 Travel & Living 

 History  

 People & Culture 

 Biography 

News Lokal Kompas TV Jawa Tengah, 

bersumber dari peristiwa-peristiwa aktual yang 
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terjadi di wilayah Jawa Tengah. Dalam program – 

program news Kompas TV Jawa Tengah akan 

didukung sepenuhnya dengan integrasi informasi di 

group Kompas Gramedia, seperti : akan didukung 

penuh dengan orang – orang professional di spesifik 

desk yang ada di media Kompas, riset dan analisis 

akan didukung penuh oleh Litbang Kompas. 

Tipe – tipe program news yang akan diusung oleh 

Kompas TV Jawa Tengah adalah: 

 Main News : Lokal, Nasional, Regional, dan 

Internasional 

 Feature 

 Entertainment 

 Sport 

 Current Affair: Talkshow, News Magazine, 

Special Report (Current Issue) yang 

bersumber pada kearifan lokal Jawa Tengah. 

Program News Lokal mengangkat peristiwa-

peristiwa aktual dan faktual yang terjadi di Jawa Tengah 

dan sekitarnya, selain juga mengangkat peristiwa-

peristiwa yang terjadi secara nasional, regional dan 

internasional, sehingga masyarakat Jawa Tengah 

mendapatkan informasi selain bersifat lokal, juga 

mendapat informasi pada lingkup nasional, regional dan 

international melalui program news. 
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4.1.6 Struktur Organisasi Kompas TV Jawa Tengah 

 

 

    Bagan 2 

 

Rincian Kerja Tiap Bagian 

a) Kepala Biro 

 Kepala Biro memiliki tugas untuk bertanggungjawab 

mengelola Kompas TV Jawa Tengah sesuai dengan arahan 

kantor pusat, memastikan Kompas TV Jawa Tengah mencapai 

terget program produksi dan aspek bisnis, dan memastikan 

terselenggaranya hubungan industrial yang harmonis antara 

manajemen dengan karyawan. 

b) Penanggung jawab Program dan Pemberitaan 

 Penanggung jawab program dan pemberitaan bertugas 

untuk bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyiaran 

Kompas TV Jawa Tengah, bertanggung jawab terhadap 

produksi program lokal Jawa Tengah dan memastikan seluruh 

program sesuai dengan P3SPS. Dan berikut merupakan 

pembagian kerja di dalam program dan pemberitaan: 

Penanggung

jawab 

Program 

dan Siaran 

 

Kepala Biro 

Penanggung 

jawab 

Teknik 

 

Penanggung

jawab 

HRGA dan 

Legal 

Penanggung

jawab 

Keuangan 

 

Penanggung 

jawab 

Usaha 
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- Eksekutif Produser : adalah seseorang yang memiliki 

wawasan dan memahami program televisi secara 

keseluruhan, serta mampu mengembangkan ide dalam 

pembuatan program acara.  

- Produser : seseorang yang memiliki tanggung jawab 

atas ide dan terlaksanannya sebuah program acara 

televisi 

- Koordinator Liputan : bertugas mengkoordinasi tim 

liputan untuk menyelesaikan sesuai dengan hasil rapat 

redaksi 

- Video Journalist/ Reporter : bertugas melakukan 

liputan sesuai dengan hasil rapat redaksi 

- Presenter : bertugas membaca naskah berita untuk 

program tapping sesuai dengan briefing dari produser. 

c) Penanggung jawab Operasi danTeknik 

 Penanggung jawab operasi dan Teknik bertugas untuk 

bertanggung jawab memastikan kelancaran operasi dan 

Teknik, bertanggung jawab atas tercapainya target produksi 

lokal Jawa Tengah, memastikan kelancaran Teknik uplink-

downlink dari penyelenggaraan jaringan, memastikan 

kelancaran operasi studio dan peralatan outside broadcast, 

memastikan pemeliharaan peralatan baik preventif maupun 

korektif sehingga alat selalu bias dipakai, dan melakukan 

koordinasi untuk memastikan kelancaran teknik dan oprerasi 

studio serta pemeliharaan peralatan. Berikut pembagian kerja 

dalam divisi operasi dan teknik: 

- Cameraperson : bertugas mengoperasikan kamera di 

Studio maupun saat liputan keluar. 
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- Floor Director : bertugas menyampaikan arahan dari 

Program Director kepada presenter dan tim studio. 

- Program Director : bertugas mengarahkan jalannya 

produksi dari awal hingga selesai dari Studio Control 

Room (SCR). 

- Teleprompter : bertugas mengoperasikan EZprompt 

sesuai dengan kecepatan membaca presenter 

- Switcher : bertugas mengontrol audio dan hard 

disk dari Studio Control Room (SCR). 

- MCR person :bertugas mengontrol dan menyusun 

program acara yang ditayangkan setiap hari 

Dalam divisi HRDGA terdapat pembagian tugas sebagai 

penanggung jawab SDM dan GA, serta penanggung jawab Keuangan 

dan Administrasi, dimana pembagian tugas ini hanya dikerjakan oleh 

satu orang. 

d) Penanggung Jawab SDM dan GA 

 Bekerjasama dengan SDM pusat untuk melakukan 

rekuitmen SDM lokal. 

 Bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM. 

 Memastikan pelaksanaan seluruh SOP dan renumerasi 

SDM. 

e) Penanggung Jawab Keuangan dan Administrasi 

 Mengelola keuangan Biro dan administrasi umum. 

 Menjaga accountability dan audibility dari sistem 

keuangan perusahaan sesuai dengan undang-undang 

peraturan etika yang berlaku. 
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 Bertugas melakukan pencatatan, pembukuan atas 

semua transaksi keuangan perusahaan. 

 Bertugas membuat invoice kepada pelanggan dan klien 

atas semua langganan dan penanyangan iklan di 

stasiun televisi. 

f) Penanggung Jawab Usaha 

 Bertugas mencapai target penjualan yang telah 

disepakati. 

 Bertanggungjawab dalam pembuatan paket-paket 

program dan iklan kepada pelanggan dan 

Agency/Advertiser. 

g) Sekretariat 

 Bertanggungjawab terhadap kegiatan administrasi, 

Biro, secara umum serta mempersiapkan dan 

mengelola kebutuhan operasional harian kantor 

 

4.2. Observasi peneliti di Kompas TV Jawa Tengah 

Pada bulan September hingga November 2017, selama dua 

bulan penulis melakukan praktek profesi magang di Kompas TV Jawa 

Tengah. Penulis magang dibagian produksi tapping, namun kadang 

sesekali penulis ikut saat ada liputan berita seputar Jawa Tengah. 

Selama bekerja disana, penulis mencoba beradaptasi dengan lingkungan 

kerja. 

Pada saat awal masuk, penulis mengalami kendala beradaptasi 

dengan lingkungan, karena kebetulan penulis merupakan anak magang 

baru sendiri, anak-anak magang lain sudah saling kenal satu sama lain 

dan juga saling kenal dengan penyiar, produser, serta karyawan Kompas 

TV Jawa Tengah lainnya. Setelah jalan satu minggu, penulis sudah 
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mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan. Anak magang dan karyawan 

juga sangat terbuka dan ramah. 

Bahwa penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman secara nyata 

bekerja di dunia penyiaran. Dimana penulis mendapatkan kesempatan 

untuk bekerja di Tim Studio sebagai Program Director, Floor Director, 

Camera Person, Teleprompter person, Audio Person, dan Technical 

Support. Lingkungan kerja dan komunikasi yang baik, yang terjalin 

antar karyawan Kompas TV Jawa Tengah membuat penulis cepat 

beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mampu berkomunikasi 

dengan seluruh teman-teman karyawan  Kompas TV Jawa Tengah 

dengan baik. Terlebih, sifat terbuka dan tidak membedakan antara 

karyawan dan peserta magang membuat penulis merasa nyaman 

melaksanakan proses magang. 

Selain itu, beberapa mata kuliah yang penulis ambil sebelum 

melakukan magang juga sangat membantu penulis pada saat magang. 

Seperti mata kuliah Dasar-Dasar Penyiaran, Videografi, Manajemen 

Media Massa, Teknik Penyiaran TV yang sangat mendukung ketika 

penulis melakukan praktek magang profesi. Mata kuliah lain yang 

diambil penulis sebelum melakukan kegiatan magang juga membantu 

penulis untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan bersosialisasi dengan 

teman-teman karyawan Kompas TV Jawa Tengah. 
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Gambar 1 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Saat peneliti sedang mengikuti liputan 

 

Gambar 2 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Saat peneliti sedang membantu Tim Studio live Talkshow 

Spesial 
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Gambar 3 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Staff Kompas TV Jawa Tengah berfoto bersama anak-anak 

magang 

Saat melakukan magang, peneliti sempat melakukan sedikit 

wawancara dengan beberapa staff Kompas TV Jawa Tengah yang 

berkaitan dengan budaya organisasi di Kompas TV Jawa Tengah. 

Berikut beberapa penyataan staff Kompas TV Jawa Tengah: 

“Ya karyawan disini semua masih orang- orang lama 

yang dulu kerja di TV Borobudur, kecuali Pak Andi, dia utusan 

dari pusat.” Pak Paidi (Technical Support) 

“Kalau anak magang, biasanya aku suruh ikut liputan, 

gak di kantor terus. Biar bisa belajar langsung di lapangan 

persiapannya kayak apa, gimana langkah- langkah nyiapin 

SNG, persiapan kamera, setting tempat untuk melakukan 

liputan. Jadi biar belajar banyak, nggak cuman di kantor aja, 

kamu juga harus tau.” Pak Senot (Tim Liputan) 

“Saya dulu dari jaman TV Borobudur.. sebenarnya saya 

dulu tidak punya basic penyiaran. Saya otodidak diajarin sama 

mas Ferdi dulu untuk setting-setting kamera, lalu mencoba 

untuk merekam dan mengambil gambar. Sampai sekarang kalau 

ada liputan keluar, saya ikut untuk jadi cameraman dan tugas 
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saya sekarang ikut mengawasi produksi tapping, juga 

mengawasi dan mengajari anak-anak magang seperti kalian-

kalian.” Pak Priyanto (Cameraperson) 

4.3. Komunikasi antar Karyawan Kompas TV Jawa Tengah 

Komunikasi organisasi merupakan komunikasi dalam organisasi yang 

bersifat formal maupun informal yang berlangsung dalam jaringan  yang lebih 

besar daripada komunikasi kelompok (Mulyana, 2005:13). Proses komunikasi 

yang efektif merupakan syarat terbinanya kerjasama yang baik di Kompas TV 

Jawa Tengah untuk mencapai tujuan organisasi. Pada Kompas TV Jawa 

Tengah, komunikasi terjadi dalam bentuk formal (struktural) maupun informal. 

Dimana sebuah komunikasi formal di Kompas TV Jawa Tengah memiliki peran 

dalam pembuatan keputusan organisasi, sedangkan komunikasi informal yang 

terjadi di kompas TV Jawa Tengah digunakan untuk mengenal satu sama lain 

staff dan tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat informasi- informasi 

penting yang terjadi dalam komunikasi ini. Komunikasi memberikan 

pemahaman untuk staff  di Kompas TV Jawa Tengah  dalam mengambil 

keputusan. 

4.3.1  Komunikasi Informal di Kompas TV Jawa Tengah  

 Komunikasi informal merupakan alur komunikasi yang diluar konteks 

komunikasi organisasi yang terjadi secara sporadis dan tidak terikat pada 

aturan-aturan baku dalam jenjang organisasi. Pada komunikasi informal ini, 

setiap staff Kompas TV Jawa Tengah bebas dalam berinteraksi tanpa melihat 

batasan-batasan yang ada dalam komunikasi organisasi sesuai dengan jenjang 

manajemennya. Komunikasi informal yang sering terjadi di Kompas TV Jawa 

Tengah biasanya adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal 

merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua orang, dimana terjadi 

kontak langsung dalam bentuk percakapan (Roudhona, 2007: 23). Hal ini 

diungkapkan oleh Agus Sutiyono selaku Eksekutif Produser Kompas TV Jawa 

Tengah: 
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“Dalam berinteraksi, kita langsung person to 

person. Percakapan langsung antar staff atau 

pimpinan merupakan cara komunikasi kami. Lebih 

enak aja, langsung menyampaikan yang dimaksud, 

serta mengurangi salah paham. Hal ini juga 

meningkatkan toleransi dan solidaritas team.”1 

Berdasarkan pernyataan diatas, komunikasi yang dilakukan antar staff, 

pada perkembangan hubungan kerjasama team yang lebih efektif, konteks 

komunikasi interpersonal staff Kompas TV Jawa Tengah dalam bentuk diadik 

(dua-orang) selalu melibatkan tingkat intrapersonal. Tingkatan dan konteks 

komunikasi ini mewakili satuan terkecil interaksi staff Kompas TV Jawa 

Tengah sebelum beranjak lebih dalam ke tingkatan dan jangkauan komunikasi 

budaya kelompok. Bentuk komunikasi interpersonal yang terjadi di Kompas 

TV Jawa Tengah mencakup hal-hal yang nonformal seperti hobi sampai dengan 

pekerjaan. Oleh karena itu, tidak ada lagi sekat antara staff di kompas TV Jawa 

Tengah. 

 

4.3.2  Komunikasi Formal di Kompas TV Jawa Tengah 

  Komunikasi formal yang terjadi di Kompas TV Jawa Tengah 

merupakan komunikasi kelompok. Saluran komunikasi formal adalah 

informasi mengalir melalui jalur resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi 

organisasi oleh fungsi pekerjaan. Menurut Pace dan Faules (2006: 183). 

Berdasarkan observasi peneliti, Kompas TV Jawa Tengah menggunakan 

saluran komunikasi ke bawah, hal ini didasarkan pada saat Kepala Biro 

menerima tugas dari Kompas TV Jakarta sebagai pusat yang memiliki otoritas 

                                                           
1 Wawancara dengan Agus Sutiyono selaku Eksekutif Produser Kompas TV Jawa Tengah tanggal 16 
Agustus 2018 pukul 12.00 – 12.35 
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terhadap televisi-televisi jaringan di daerah, termasuk Kompas TV Jawa 

Tengah. 

Kompas TV Jawa Tengah juga menggunakan saluran komunikasi lintas 

saluran, hal ini didasarkan pada saat rapat evaluasi yang diadakan satu tahun 

sekali, Kepala Biro melakukan diskusi dengan Eksekutif Produser dan Koor 

Liputan dalam menentukan penilaian staff Kompas TV Jawa Tengah. Seperti 

yang diungkapkan oleh Andi Dewanto selaku Kepala Biro Kompas TV Jawa 

Tengah sebagai berikut: 

“Semisal ada perintah atau teguran dari 

Jakarta, saya gak akan menyampaikan langsung ke 

forum tapi saya diskusikan dulu dengan Pak Agus 

dan Roy. Saya merasa karena kita kerja dalam team 

jadi tanggung jawab itu ya harus di tanggung 

bersama.”2 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kompas TV jateng mengikuti 

berbagai aturan yang dibuat dipusat.  Kemudian, jika ada teguran ada tiga aktor yang 

saling berkoordinasi yaitu Pak Andi Roy dan Agus sebelum dibawa ke forum. 

Berdasarkan penjelasan tentang bentuk komunikasi yang terjadi di Kompas TV Jawa 

Tengah peniliti pada bagian berikutnya akan menjelaskan tentang budaya organisasi 

yang ada di Kompas TV Jawa Tengah. 

Untuk menjelaskan budaya organisasi, peneliti mendasarkan analisis dengan 

menggunakan teori Budaya organisasi menurut Pancanowsky dan Trujillo. 

4.4. Budaya Organisasi di Kompas TV Jawa Tengah 

Menurut Pancanowsky dan Trujillo (dalam LittleJohn & Foss, 2005: 

258) menyatakan bahwa studi budaya organisasi seperti ini dapat mengungkap 

budaya organisasi melalui pengamatan terhadap communication performances 

yang  dikemukakan oleh Pacanowsky dan O’Donnell-Trujillo (dalam Littlejohn 

                                                           
2 Wawancara dengan Andi Dewanto selaku Kepala Biro Kompas TV Jateng tangga 8 Juni 2018  pukul 
11.00 – 11.50 
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& Foss, 2005: 259-260) yaitu: Ritual, Hasrat (Passion), Sosialitas (Sociality), 

Politik Organisasi, Enkulturasi atau proses “pengajaran” yang menjadi tolak 

ukur budaya yang berlangsung di Kompas TV Biro Jawa Tengah. 

Setiap organisasi memiliki perbedaan dalam hal jangkauan dan ukuran 

yang dimilikinya, dan organisasi juga memiliki sejumlah tindakan atau 

kebiasaan yang unik atau khas bagi organisasi yang bersangkuta 

4.4.1. Ritual 

Performa Ritual (ritual performance) merupakan suatu tampilan yang 

diulang- ulang secara teratur, suatu aktivitas yang dianggap oleh suatu 

kelompok sebagai suatu yang sudah biasa dan rutin. Ritual di Kompas TV 

Jawa Tengah terbagi menjadi dua, yaitu rutinitas kerja staff Kompas TV 

Jawa Tengah dan rutinitas antar staff Kompas TV Jawa Tengah dalam 

membangun relasi. 

1) Rutinitas Kerja Staff Kompas TV Jateng 

 Merupakan ritual yang dilakukan di Kompas TV Jawa 

Tengah setiap harinya, yang mencakup semua hal yang 

dilakukan oleh staff Kompas TV Jawa Tengah. Setiap karyawan 

bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Ritual 

kerja berhubungan dengan Job Description, serta pekerjaan 

yang dilakukan di Kompas TV Jawa Tengah secara internal 

maupun eksternal. 

a) Rutinitas Kerja Internal 

- Produksi Tapping Program Acara 

Di Kompas TV Jawa Tengah terdapat lima program 

acara, yaitu Kompas Jateng, Kuthane Dhewe, Berita 

Kampus, dan Target Operasi, dan Jamahan-Nya. Proses 

produksi tapping yaitu mulai dari membuat naskah berita 

program acara oleh produser masing-masing program acara, 
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melakukan kontrol produksi tapping di SCR oleh Program 

Director, lalu melakukan kontrol program siaran di MCR 

Semua program acara merupakan siaran tapping. 

Tapping dilakukan sehari sebelum program acara tersebut 

ditayangkan. Tapping dilakukan setiap hari senin sampai 

jumat.  

 

 

 

 

 

 Pada gambar 4 dan gambar 5 menunjukkan suasana di 

Studio saat melakukan produksi tapping. Tim Studio terdiri dari 

Cameraperson, Floor Director, dan Presenter. Cameraperson 

Gambar 4 

Sumber : Dokumentasi Pribadi oleh peneliti 

Foto tersebut saat suasana tapping di Studio 

Gambar 5 

Sumber : Dokumentasi Pribadi oleh peneliti 

Foto tersebut saat tapping program acara Kompas Jateng 
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bertugas mengoperasikan kamera, mengambil gambar dengan 

angle dan pencahayaan sesuai dengan arahan Program 

Director. Floor Director bertugas menyampaikan arahan dari 

Program Director kepada Tim Studio. 

 

Gambar 6 

Sumber : Dokumentasi Pribadi oleh peneliti 

Foto tersebut saat suasana tapping di Studio Control Room 

 

 Gambar 6 menunjukkan suasana di Studio Control Room 

saat melakukan tapping program acara Kompas Jateng 

terdapat Program Director yang sedang mengarahkan 

program acara secara audio dan visual.  

- Rapat Produksi 

Bentuk performa ritual kerja internal yang dilakukan 

setiap seminggu sekali, bertujuan untuk membahas konten 

siaran produksi tapping dan liputan selama sepekan 

kedepan. Yang terlibat dalam rapat produksi yaitu Kepala 
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Biro, Eksekutif Produser, Produser-produser, dan 

Koordinator Liputan. 

- Rapat Evaluasi Tahunan 

Salah satu bentuk performa ritual kerja internal yang 

dilakukan adalah rapat evaluasi yang dilaksanakan setahun 

sekali, bertujuan untuk mengevaluasi seluruh kinerja dari 

semua staff Kompas TV Jawa Tengah. Evaluasi dilakukan 

kepada seluruh staff Kompas TV Jawa Tengah dengan 

acuan formulir penilaian 5C. 

 

Gambar 7 

Sumber : Dokumentasi Kompas TV Jawa Tengah 

Foto tersebut saat staff Kompas TV Jawa Tengah melakukan 

rapat evaluasi 

b) Ritual Kerja Eksternal 

- Liputan Berita Seputar Jawa Tengah 

Liputan berita dilakukan setiap hari oleh team liputan. 

Proses ini berupa pemantauan lang sung dan pencatatan 

peristiwa yang disertai wawancara dengan beberapa 
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narasumber. Ada dua jenis liputan berita di Kompas TV 

Jawa Tengah, yaitu liputan berita siaran langsung dan 

liputan berita untuk program acara tapping Kompas Jateng, 

Kuthane Dhewe, dan Target Operasi. Tim liputan yaitu 

terdiri dari Koordinator Liputan, Cameraperson, Reporter, 

serta Technical Support. Terkait dengan hal tersebut, 

gambar  menunjukkan salah satu contoh suasana liputan. 

Liputan berita dengan Kapolda Jateng membahas tentang 

Pilkada Jateng.  

 

Gambar 8 

Sumber : Dokumentasi Pribadi oleh peniliti 

Foto tersebut diambil saat liputan dengan Kapolda Jateng 

membahas tentang Pilkada Jateng. 

Dari penjabaran rutinitas kerja diatas, dalam setiap rutinitas terjadi 

interaksi dan kerjasama antar staff untuk menghasilkan produk siaran yang 

memuaskan bagi khalayak. Berikutnya dilakukan rapat evaluasi untuk 

menilai kinerja selama seluruh staff dalam satu tahun. Penilaian tersebut 
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didasarkan pada pedoman 5C (Caring, Credible, Competent, Competitive, 

Costumer Delight). 5C merupakan acuan bagi kompas TV jateng untuk 

menilai kinerja staff selama satu tahun. Dalam hal ini yang menilai kinerja 

staff adalah kepala biro.  

2) Rutinitas Antar Staff Kompas TV Jateng Dalam 

Membangun Relasi 

 Merupakan sebuah rutinitas yang melibatkan hubungan 

antar staff Kompas TV Jawa Tengah. Biasanya ritual ini 

dilakukan oleh seluruh staff Kompas TV  Jawa Tengah untuk 

membangun tali persaudaraan antar staff supaya dapat lebih 

memahami karakter satu sama lain sehingga kinerja dalam team 

menjadi lebih baik.  Hal ini disampaikan oleh Andi Dewanto3. 

“Kebiasaan tu apa yaa… mungkin lebih ke 

makan bareng, lebih ke membangun hubungan 

personal.. dalam 2 tahun ini kalo kita ada waktu ya 

kita jalan bareng sekeluarga pergi refreshing jadi 

makin akrab lah bahwa keluarganya pak Agus kenal 

keluarganya Mbak Lia, secara person secara family 

kita juga kenal, jadi gak cuma hubungan kerja aja. 

Trus kita kadang-kadang juga tumpengan.” 
 

 

                                                           
3 Wawancara dengan Andi Dewanto selaku Kepala Biro Kompas TV Jateng tangga 8 Juni 2018  pukul 
11.00 – 11.50 
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Gambar 9 

Sumber: Dokumentasi Pribadi oleh peneliti 

Suasana saat melakukan buka bersama 

 

 

Gambar 10 

Sumber : Dokumentasi Pribadi oleh peneliti 

Foto tersebut saat staff Kompas TV Jateng melakukan syukuran 

dengan “tumpengan” 
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 Kutipan wawancara dan foto tersebut menunjukkan bahwa 

kebiasaan makan bersama dan tradisi “tumpengan” merupakan salah 

satu strategi untuk memperkuat tali persaudaraan antar staff. Tradisi 

budaya tumpeng merupakan makna ucapan syukur ataupun 

kebahagiaan. Makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu ketika terlahir 

manusia harus menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan semangat, 

yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa.4 Dalam acara tumpengan, 

semua staff Kompas TV Jawa Tengah ikut merayakan. Biasanya 

tumpengan diadakan untuk melakukan syukuran atas selesainya 

pekerjaan mereka yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Selain itu, 

kebiasaan dan tradisi tersebut dapat meningkatkan solidaritas di 

Kompas TV Jateng.  

4.4.2. Hasrat (Passion) 

Bagaimana para karyawan dapat mengubah pekerjaan-pekerjaan rutin 

dan membosankan menjadi menarik dan merangsang minat. Penuturan 

pengalaman (story telling) biasanya disampaikan berkali-kali, dan 

seringkali orang merasa senang dapat saling menuturkan pengalamannya 

berulang kali. 

“Saya secara pribadi paham bahwa temen-

temen ini tidak hanya mengerjakan satu pekerjaan, 

saya sebagai pemimpin menciptakan suasana yang 

guyub lah, kekeluargaan. Harus saling mengerti, nah 

repotnya kalo sebuah organisasi itu gak saling tahu 

problem masing-masing itu akan repot jadi akan 

kowe ya kowe. Jadi saya lebih membangun ke 

hubungan personalnya untuk saling mengerti dan 

                                                           
4 https://www.idntimes.com/life/inspiration/irma-wulandriani/filosofi-hidup-dari-nasi-tumpeng-c1c2 
diakses pada 14 Agustus 2018 pukul 09.46 

https://www.idntimes.com/life/inspiration/irma-wulandriani/filosofi-hidup-dari-nasi-tumpeng-c1c2
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saling membantu, dan hal itu diciptakan disemua 

televisi jaringan Kompas TV, bukan hanya disini.”5  

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kristanto selaku penanggungjawab 

MCR, sebagai berikut: 

“Ya.. enak-enak aja. Suasana kerja disini lebih 

ke kekeluargaan ya dalam arti kita bahkan saling 

mengerti dan membantu saat mungkin yang lain 

butuh bantuan, walaupun mungkin itu bukan tugas/ 

pekerjaan saya.”6 

Berdasarkan pernyataan diatas, Kepala Biro Kompas TV Jawa Tengah 

membangun performa hasrat dengan menciptakan suasana yang “guyub”. 

“Guyub” adalah kebersamaan yang rukun dan memiliki makna keselarasan; 

tanpa pertikaian. Cara Kepala Biro Kompas TV Jawa Tengah menciptakan 

suasana guyub yaitu dengan membangun interaksi antar staff melalui 

melakukan olahraga pingpong pada saat istirahat, membeli gorengan untuk 

dimakan bersama saat meeting, serta saling membantu antar staff saat 

membutuhkan bantuan tanpa berpikir tentang jobdesc masing-masing. Lebih 

kepada membangun interaksi antar personal supaya dapat mengurangi 

kesenjangan antar karyawan, hal ini juga dilakukan saat ada mahasiswa yang 

melakukan praktek magang. Seperti yang dinyatakan oleh Nanang Alfian 

Edly sebagai berikut: 

“Setiap pekerjaan kita sudah selesai, kita 

selalu rutin pingpong. Sampai kita kadang-kadang tu 

patungan untuk beli bola pingpong. Jadi melepas 

penatnya lebih ke olahraga gitu main pingpong 

                                                           
5 Wawancara dengan Andi Dewanto selaku Kepala Biro Kompas TV Jateng tangga 8 Juni 2018 pukul 
11.00 – 11.50 
6 Wawancara dengan Kristanto selaku Penanggung Jawab divisi Teknik Kompas TV Jateng tangga 16 
Agustus 2018 pukul 12.10 – 12.25 
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bareng- bareng. Selain itu ya paling rutin beli 

gorengan di makan bareng-bareng waktu meeting.”7 

Kutipan diatas menunjukkan bahwa hubungan atau relasi antara staff, 

kepala dan mahasiswa magang sangat egaliter. Interaksi tersebut muncul 

di meja pingpong, dalam kegiatan ini juga bisa terjadi sharing antar staff 

dengan anak magang, yang secara tidak langsung membangun “hasrat” 

melalui sharing di Kompas TV Jawa Tengah.  

4.4.3. Sosialitas (Sociality) 

Bentuk penampilan ini akan memperkuat suatu pengertian bersama 

mengenai kebenaran ataupun norma- norma dan penggunaan aturan-aturan 

dalam organisasi, seperti tata asusila dan sopan santun. Performa sosialitas 

berperan penting bagi kelancaran kinerja dalam team antar divisi di Kompas 

TV Jawa Tengah, seperti yang dikatakan oleh Andi Dewanto, Kepala Biro 

Kompas TV Jawa Tengah: 

“Aturan dari Kompas TV pusat ada bukunya 

semua diatur termasuk mulai dari penerimaan, 

bekerja, sampai kemudian tentang pensiun. Nah kita 

juga punya aturan yang lebih normative, Namanya 

5C (Caring, Credible, Competent, Competitive, 

Costumer Delight) dalam bekerja. Itu yang menjadi 

acuan kita dalam bekerja. Hal ini juga berlaku di 

semua televisi jaringan Kompas TV.”8 

Berdasarkan paparan di atas, Kompas TV Jawa Tengah memiliki Buku 

Peraturan yang mengatur tentang televisi jaringan sesuai dengan pedoman 

Kompas TV Jakarta. Selain itu, Kompas TV Jawa Tengah juga memiliki 

pedoman dalam bekerja dan berinteraksi, juga sebagai acuan dalam penilaian 

                                                           
7 Wawancara dengan Nanang Alfian Edly sebagai Staff Kompas TV Jateng tanggal  24 Agustus 2018 
pukul 11.36 – 11.50 
8 Wawancara den gan Andi Dewanto selaku Kepala Biro Kompas TV Jateng tangga 8 Juni 2018 pukul 
11.00 – 11.50 



47 
 

staff Kompas TV Jawa Tengah, yang disebut 5C. 5C merupakan singkatan dari 

Caring, Credible, Competent, Competitive, Costumer Delight. 

Caring: staff diharapkan memiliki interpersonal 

understanding, artinya memahami orang lain, baik dari emosi 

maupun ekspresi yang ditampilkan, dan tanggap 

memenuhinya. Menunjukkan sikap menghargai perbedaan 

individu, sadar biaya, dan sadar lingkungan kerjanya. 

Credible: staff diharapkan dapat memahami dan mengenali 

perilaku sesuai dengan kode etik. Mendukung organisasi 

secara aktif 

Competent:staff diharapkan memiliki Analytical Thinking 

(melakukan Analisa untuk memahami situasi/masalah), 

achievement orientation (mencapai standar, teamwork mampu 

bekerjasama untuk hasil terbaik) 

Competitive: staff diharapkan mempunyai Initiative 

(mengahadapi tantangan sebagai mencapai prestasi yang lebih 

baik) 

Customer Delight: staff diharapkan mengutamakan Customer 

Service Orientation (mengambil tanggungjawab pribadi untuk 

melayani pelanggan terutama dalam menyelesaikan 

permasalahan pelanggan. 

Melalui performa sosial yang dibangun di Kompas TV Jawa Tengah, 

terjalin komunikasi antar sesama staff di lingkungan kerja ataupun hubungan 

personal person to person. Walaupun tetap dalam sebuah kerja team 

terkadang terdapat gesekan antar individu. Berikut pernyataan Andi 

Dewanto selaku Kepala Biro Kompas TV Jawa Tengah 
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“Challenge saya tu kalo ada yang bermasalah, 

dalam sebuah team pasti gak mungkin tidak ada 

gesekan.  Bahkan ada yang pernah teriak-teriakan di 

news room, aku denger tapi aku diemin dulu sampai 

nanti mereda, baru besoknya biasanya aku lokalisir 

jangan sampai semua terlibat takutnya malah jadi 

meluas.”9 

 Penanganan yang dilakukan yaitu dengan melokalisir sumber 

permasalahan, lalu mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah dan 

melakukan open talk didampingi HRD ikut membantu mediasi kedua belah 

pihak supaya untuk kedepannya tidak terulang kesa lahpahaman yang sama. 

Hal tersebut dinyatakan oleh Ninik Lestari selaku HRD Kompas TV Jawa 

Tengah sebagai berikut: 

“Langsung face to face lah ya jangan dipendam 

jadi yaudah diselesaikan. Kalo Pak Andi biasanya 

lokalisir jangan sampai melebar kemana-mana kita 

meeting dengan orang- orang yang bergesekan/ 

mengalami problem, lalu saya diminta tolong hadir 

sebagai HRD untuk ikut membantu menyelesaikan 

persoalan ini, dengan patokannya ya 5C itu.”10 

4.4.4. Politik Organisasi 

Menciptakan dan memperkuat minat terhadap kekuasaan dan pengaruh, 

seperti memperlihatkan kekuatan diri, kekuatan untuk mengadakan proses 

tawar- menawar (bargaining power). Kebanyakan sebuah organisasi bersifat 

hierarkis yaitu harus ada seseorang yang menjadi penguasa untuk mencapai 

segala sesuatu dan memiliki kontrol penuh untuk mempertahankan dasar- 

dasar yang ada. Ketika sebuah organisasi terlibat dalam performa politis, 

mereka mengkomunikasikan keinginan untuk mempengaruhi orang lain. 

                                                           
9 Wawancara dengan Andi Dewanto selaku Kepala Biro Kompas TV Jateng tangga 8 Juni 2018  pukul 
11.00 – 11.50 
10 Wawancara dengan Ninik Lestari selaku HRD Kompas TV Jateng tangga 24 Agustus 2018  pukul 
13.00 – 13.15  
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Namun hal ini tidak selalu berdampak buruk. Andi Dewanto, Kepala Biro 

Kompas TV Jawa Tengah menyatakan: 

“Kalo melihat daerah, ini di pulau Jawa kan 

khas sekali dengan budaya ewuh pekewuh, jadi pasti 

ada. Disini saya melihat yang terkesan di tuakan 

(dihormati) itu Pak Agus, bahkan Pak Agus lebih bisa 

merangkul teman-teman ketimbang saya, karena 

saya kan baru datang 2 tahun belakangan dan Pak 

Agus kan udah mengenal jauh lebih lama ketimbang 

saya.  Kadang-kadang itu terjadi dan menurut saya 

itu baik.”11 

 Berdasarkan paparan Andi Dewanto, Kepala Biro Kompas TV Jawa 

Tengah, maka peran dan fungsi pemimpin tidak serta merta bersifat 

berkuasa, namun pemimpin  dapat menyesuaikan dengan lingkungan kerja 

ia ditugaskan, serta membangun suasana kondusif di dalam organisasi. 

 Secara politis, pemimpin menjunjung rasa hormat terhadap senior, 

yang dalam arti beliau menghormati tetua yang sudah bekerja lebih lama di 

Kompas TV Jawa Tengah, Agus Sutiyono selaku Eksekutif Produser. 

Beliau bekerja di Kompas TV Jawa Tengah dari awal mula adanya TV 

Borobudur hingga kini beralih menjadi Kompas TV Jawa Tengah. Selama 

proses peralihan TV Borobudur menjadi Kompas TV Jawa Tengah 

membuat beliau bisa mengenal lebih dekat dengan staff- staff Kompas TV 

Jawa Tengah.  

 Hal ini yang menyebabkan Andi Dewanto selaku Kepala Biro dapat 

menjaga budaya organisasi dan bukan malah mengubah budaya yang sudah 

ada sejak TV Borobudur. Hal ini pun dapat mendorong Kompas TV Jawa 

Tengah untuk  meningkatkan kualitas kerja sumber daya manusia supaya 

menyajikan layanan yang terbaik untuk pemirsa. 

                                                           
11 Wawancara dengan Andi Dewanto selaku Kepala Biro Kompas TV Jateng tangga 8 Juni 2018 pukul 
11.00 – 11.50 



50 
 

4.4.5. Enkulturasi  

Enkulturasi atau proses pengajaran budaya kepada para anggota 

organisasi. Contoh bentuk tampilan ini adalah learning the roles yang terdiri 

dari urutan- urutan penampilan ketika orang mengajarkan kepada orang lain 

tentang bagaimana mengerjakan sesuatu. Di Kompas TV Jawa Tengah 

performa enkulturasi terbentuk melalui sharing dari senior dan pelatihan 

skill sebulan sekali secara rutin. Andi Dewanto, Kepala Biro Kompas TV 

Jawa Tengah menuturkan sebagai berikut: 

“Kalo semisal pelatihan skill sih kita ada ya, 

semisal Roy (Koor. Liputan) mengumpulkan anak-

anak (Video Journalist, Presenter) mengajari tentang 

membaca dan menulis naskah dll gitu sih. Jadi untuk 

pelatihan skill nya lebih terkesan santai ya, diskusi 

sharing teknik, ilmu gitu, tapi ini dilakukan secara 

rutin, Roy itu setiap sebulan sekali ngumpulin VJ dan 

Presenter-presenter.”  12 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kristanto penanggung jawab MCR, 

sebagai berikut: 

“Kita lebih ke sharing gitu tapi rutin dilakukan. 

Semisal ada staff, biasanya reporter gitu masih 

bingung dalam penulisan dan pembacaan naskah, 

biasanya langsung Roy yang jelasin turun tangan 

untuk mengajari.”13 

Berdasarkan paparan diatas, Kompas TV Jawa Tengah tidak 

mengadakan program training secara formal, namun sharing dilakukan 

dengan cara informal oleh senior (Koordinator Liputan, Editor, dan 

Produser) dalam bentuk pelatihan skill yang dilakukan rutin sebulan sekali 

                                                           
12 Wawancara dengan Andi Dewanto selaku Kepala Biro Kompas TV Jateng tangga 8 Juni 2018 pukul 
11.00 – 11.50 
13 Wawancara dengan Kristanto selaku Penanggungjawab Divisi Teknik Kompas TV Jateng tangga 8 
Juni 2018 pukul 12.10-12.25 
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kepada staff, yang kemudian juga diterapkan pada anak magang di Kompas 

TV Jawa Tengah 

Tradisi atau kebiasaan seperti ini memberikan pengaruh terhadap 

perilaku dan cara masing-masing individu dalam mengepresikan 

pemikirannya. Setiap individu mendapatkan pengetahuan, pengalaman, 

serta memiliki keahlian untuk menyusun strategi yang efektif dalam 

menghadapi  lingkungannya.  

4.5.Refleksi Hasil Penelitian   

 Penelitian Fiqih Irwinsyah (2015) menemukan bahwa budaya 

organisasi di SCTV terbentuk karena adanya program yang bersifat formal. 

Sedangkan, temuan di Kompas TV Jawa Tengah menunjukkan kontradiksi dari 

temuan tersebut, di Kompas TV Jawa Tengah budaya organisasi terbentuk 

karena adanya fleksibilitas dan kekeluargaan. Kompas TV Jawa Tengah tidak 

memiliki program khusus untuk melatih skill staff, tapi peningkatan skill staff 

tersebut diperoleh dari sharing dan learning the roles yang diberikan oleh 

senior atau kepala biro.  

Penelitian Yoga Pratama (2012) dan Nasrah Nasrifah (2014) 

menunjukan bahwa ada pengaruh yang signfikan antara budaya organisasi 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor 

dan terhadap kinerja karyawan PT Indomarco Prismatama Cabang Medan. 

Dalam penelitian tersebut menggunakan metode pnelitian kuantitatif. Namun, 

dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan secara mendalam tentang aspek-

aspek dalam budaya organisasi. Sedangkan, dalam penelitian ini dijelaskan 

secara lebih detail tentang budaya organisasi di Kompas TV Jawa Tengah, 

kedalaman informasi tersebut didapatkan peneliti dari wawancara mendalam 

dengan para informan kunci. Sedangkan, penelitian sebelumnya karena 
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menggunakan metode kuantitatif tidak didapatkan kedalaman informasi 

tentang budaya organisasi. 

Menurut Abraham Wahyu Nugroho, S. I. Kom, M.A sebagai dosen 

pengampu Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

memberikan tanggapan tentang skripsi penulis yang membahas tentang budaya 

organisasi di Kompas TV Jawa Tengah. Menurut beliau hasil penelitian peneliti 

sudah mencerminkan Budaya Oganisasi (communication perfomances) yang 

dikemukakan oleh Pacanowsky dan O’Donnell Trujillo yang terbagi dalam 

lima indikator yaitu ritual, hasrat, sosialitas, politik organisasi, dan 

enkulturasi.14 

                                                           
14 Wawancara dengan Abraham Wahyu Nugroho, S. Ikom, M A. selaku dosen Ilmu Komunikasi 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 12 Oktober 2018 pukul 10.30 – 10.55 


