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ABSTRAK 

 

Nama :  Sahrul Amal 

Jurusan :  Ilmu Komunikasi 

Judul :  Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran 

Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan 

Sistem Analog ke Digital) 

 

 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini hampir semuanya 

berbasiskan format digital, dan sistem penyiaran di Indonesia dalam tahap 

mengadaptasi sistem digital tersebut. Namun demikian untuk melakukan 

perubahan sistem analog televisi ke digital televisi perlu usaha dan kerja keras, 

tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi setiap aspek yang terlibat 

didalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif kualitatif. Dengan jenis pendekatan Library Research. Dari hasil 

penelitian ditemukan bahwa faktor penghambat diterapkannya analog switch-off 

ada berbagai macam faktor. Faktor penghambat tersebut diantaranya yaitu faktor 

regulasi yang gagal diterapkan pada tahun 2015 yang lalu sampai saat ini masih 

dalam tahp revisi, dan juga faktor infrastruktur baik infrastruktur dari lembaga 

penyiaran, dan juga infrastruktur berupa receiver untuk masyarakat. Faktor 

selanjutnya adalah aspek teknis dan pemanfaatan kelebihan frekuensi siaran 

digital (digital devide) untuk kepentingan lainnya demi kemanjuan teknologi di 

Indonesia. 

 

Kata kunci: proses, analog, switch-off, digitalisasi, penyiaran 
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ABSTRACT 

 

Name  :  Sahrul Amal 

Department :  Communication 

 

Title  :  The Analog Switch-Off Process to Indonesian Broadcast 

  Digitalization (An Analysis Study of Inhibiting Factors  

to the Changes of Analog to Digital System) 

 

 

Information and Communication Technology (ICT) is now almost entirely based 

on digital format, and the broadcasting system in Indonesia is in the stage of 

adapting the digital system. However, to change the analog television system to 

digital television requires hard work, not only for the government but also for 

those involved in it. The method used in this research is descriptive qualitative 

analysis method. This thesis uses Library Research approach. This thesis finds 

that there are various inhibiting factors for the implementation of analog switch-

off. These inhibiting factors include regulatory factors that failed to apply in 2015 

and are still under revision, and also infrastructure factors both from broadcasting 

institutions, and also infrastructure in the form of receivers for the community. 

The next factor is the technical aspects and the use of excess digital broadcast 

frequency (digital divide) for other purposes for the advancement of technology in 

Indonesia. 

 

Keywords: process, analog, switch-off, digitization, broadcasting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat bergantung 

dengan new media yang sebagian  besar saat ini berbasis digital. Kemudahan 

akses media baru berbasis digital dan internet seolah-olah membuat 

masyarakat melihat bahwa informasi dan komunikasi menjadi sebuah 

kebutuhann primer, yang tersedia dalam berbagai macam bentuk: mulai dari 

bentuk audio berupa radio berupa radio yang dapat diakses melalui streaming, 

visual berupa media cetak seperti surat kabar (e-newspaper), majalah (e-

magazine), dan buku yang hadir dalam bentuk e-book,  dan audio visual yang 

berbentuk analog maupun digital seperti televisi dan internet.
1
 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (information and 

communication technology - ICT) merupakan suatu yang harus ada dan diikuti 

oleh masyarakat modern saat ini. Pengembangannya dianggap sebagai solusi 

dari permasalahan yang ada. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi 

terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. 

Seperti yang kita ketahui bahwa di era serba modern seperti saat ini.
2
 

Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat 

berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang 

dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan 

pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. Kemajuan 

teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti 

dunia. Suatu kemajuan yang tentunya akan memberikan dampak bagi 

peradaban masyarakat.
3
 

Terjadinya perkawinan antara beberapa jenis media dan teknologi 

menghasilkan berbagai bentuk baru yang memiliki kemampuan yang berlipat 

                                                             
1
 Cahyaningrum, Q.N. Keberadaan Televisi Lokal di Era Digitalisasi, (2013) hal 2 

2
 Anita Septiani Rosana. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri 

Media di Indonesia, Hal 3 
3 Ibid 
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ganda. Demikian pula di bidang komunikasi. Munculnya televisi (TV) dengan 

berbagai kelebihan komunikasi yang dimilikinya telah menciptakan beraneka 

pelayanan komunikasi yang lengkap dan unik. Televisi mampu 

menyampaikan pesan informasi dalam wujud gambar dan suara sekaligus.
4
 

Penemuan televisi pada masanya merupakan sebuah hal yang luar biasa, 

mengingat ia sebagai sebuah medium memiliki dua unsur yang bekerja 

bersamaan, yaitu audio dan visual. Hingga saat ini, perkembangan televisi 

telah berubah bentuk, tidak hanya secara fisik namun juga dari segi tennologi 

internal yang dimilikinya. Televisi kini hadir dalam berbagai bentuk dan juga 

format di Indonesia, mulai dari televisi analog yang menyiarakan program 

yang dibawah 720 pixel, hingga televisi berbasiskan sistem satelit, jaringan, 

dan digital yang dapat disaksikan dalam format HD (High Defenition) dengan 

resolusi lebih dari 720 pixel, yang juga dapat menangkap jauh lebih banyak 

lagi program-program berbasiskan siaran digital.
5
 

Pada tahun 2018, pemerintah berencana untuk memberlakukan sistem 

televisi digital dan memberhentikan sistem televisi analog secara bertahap di 

seluruh pelosok negeri. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah melalui 

Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 22 tahun 2011 mengenai 

Penyelenggaran Televisi Digital. Keunggulan yang ditawarkan pada sistem 

televisi digital ialah efeisiensi dari spectrum yang digunakan untuk membawa 

satu saluran televisi dalam satu spectrum (single-mux). Apabila sistem digital 

diterapkan dalam sistem penyiaran televisi di Indonesia, maka sebuah 

spektrum kini tidak hanya bisa mendapatkan satu saluran saja, tetapi berlipat-

lipat ganda dalam sebuah spektrum (multi-mux), yang berarti lebih banyak 

ruang tercipta bagi saluran-saluran televisi lainnya untuk dapat ditangkap dan 

disiarkan ke tiap-tiap televisi yang mendukung sistem televisi digital tersebut.
6
 

Namun demikian, sistem penyiaran televisi Indonesia sampai saat ini 

belum bisa mencapai level teknologi digital. Hal ini dikarenakan pemancar 

                                                             
4
 Muhammad Zamroni. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaaknya 

Terhadap Kehidupan. 203 
5
 www.tvdigital.kominfo.go.id 

6
 Dominick & messere, Broadcasting, Cable, the Internet, and Beyond, Edisi ke 7  
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yang ada sebagian di sebagian besar stasiun televisi masing menggunakan 

analog, sama halnya dengan perangkat televisi berbasiskan sistem analog dan 

fre- to-air. Perangkat decoder yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog 

menjadi digital pun hanya dapat dimiliki oleh segelintir kalangan saja, karena 

harganya yang masih kurang terjangkau begi seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia. Rakyat yang tergolong menengah kebawah sudah pasti tidak akan 

berfikir untuk membeli peralatan decoder yang disebut juga dengan set-top-

box tersebut ketika masih banyak kebutuhan dasar mereka yang belum 

terpenuhi.
7
 

Dengan segala permasalahan hambatan yang dihadapi dalam 

meberlakukan siaran digital ini, maka didapatkanlah beberapa indikator yang 

menjadi bahan analisis penulis indikator tersebut diantaranya adalah tentang 

fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hambatan regulasi, hambatan 

infarstruktur, dan juga hambatan dalam aspek teknis pemanfaatan kelebihan 

frekuensi digital dan akses siaran digital oleh masyarakat. 

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Komunikasi dan Informatika, 

implementasi siaran digital sudah dilakukan uji coba, bahkan sudah banyak 

juga televisi swasta yang menyiarkan program mereka dengan siaran digital, 

namun juga menyiarkan siaran analog.
8
 Dari data yang disampaikan tersebut, 

bukan tidak mungkin Indonesia akan menerapkan analog switch-off dalam 

waktu dekat pada tahun 2020 ini. 

Permasalahan yang dihadapi dalam proses digitalisasi televisi di 

Indonesia ini kemudian menuai banyak kritik dan rintangan yang tidak hanya 

sesumbar saja tetapi berakar dan beranak pinak seiring perkembangannya, 

senhingga menjadi sangat penting dan relevan untuk membahas apa saja 

faktor-faktor yang menghambat proses digitalisasi penyiaran ini . Dengan 

demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang 

permasalahan ini dan menjadikan suatu karya ilmiah skripsi yang berjudul 

“Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia 

                                                             
7
 Yudono. J, Matikan Televisimu Nak, 2013. Kompas. Jakarta. 

8
 Direktorat Penyiaran, Laporan Kinerja. Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 

Kemkominfo,  
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(Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog Ke Sistem 

Digital)” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Analisis Faktor 

Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu 

analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara 

sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar 

bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha 

untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian 

(decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu 

tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap 

maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.
9
 

Analisis faktor merupakan suatu teknik untuk menganalisis tentang 

saling ketergantungan dari beberapa variabel secara simultan dengan 

tujuan untuk menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa 

variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit dari pada 

variabel yang diteliti. Hal ini berarti, analisis faktor dapat juga 

menggambarkan tentang struktur data dari suatu penelitian 

2. Proses Analog Switch-Off 

Adalah transisi dari pesawat televisi analog menjadi pesawat 

televisi digital. Guna untuk  melakukan digitalisasi penyiaran di Indonesia. 

Atau disebut juga dengan migrasi dari penyiaran analog menuju penyian 

digital.
 
Proses ini dilakukan untuk melakukan moderenisasi teknologi dari 

teknologi penyiaran analog ke teknologi penyiaran digital.
10

 

3. Digitalisasi Penyiaran 

Proses perubahan segala bentuk informasi (angka, kata, gambar, 

suara, data, dan gerak) dikodekan ke dalam bentuk bit (binary digit) 

sehingga dimungkinkan adanya manipulasi dan transformasi data 

                                                             
9
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, 2015.hal 335 

10
 Assyari Abdullah, Op. Cipt hlm. 26 
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(bitstreaming), termasuk penggandaan, pengurangan, maupun 

penambahan. Semua jenis informasi diperlakukan bukan dalam bentuk 

asli, tetapi bentuk digital yang sama (byte/bit). Bit ini berupa karakter 

dengan dua pilihan: 0 dan 1, on dan off, yes dan no, ada informasi atau 

tidak. Penyederhanaan ini pada akhirnya dapat merangkum aneka bentuk 

informasi: huruf, suara, gambar, warna, gerak, dan sebagainya sekaligus 

ke dalam satu format sehingga dapat memproses informasi untuk berbagai 

keperluan: pengolahan, pengiriman, penyimpanan, penyajian, sekaligus 

dalam satu perangkat.
11

 

4. Penghambat 

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat 

(merintangi, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari 

hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau 

pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor penghambat proses 

pelaksanaan proyek konstruksi didefinisikan sebagai hal, keadaan yang 

dapat merintangi, menahan dan menghalangi proses pelaksanaan 

konstruksi. 

5. Perubahan 

Menurut kamus bahasa Indonesia perubahan dapat di artikan 

sebagai keadaan yang berubah. Jadi bisa kita definisi kan bahwa 

perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut 

tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola 

pikir, dan perilaku suatu masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Merujuk kepada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat 

disusun rumusan permasalahnnya adalah apa saja faktor penghambat 

perubahan sistem analog menuju sistem digital? 

                                                             
11

 Iwan Awaludin Yusuf,  Memaknai Digitalisasi (Penyiaran) Tak Sekadar Migrasi 

Teknologi, https://bincangmedia..com/tag/pengertian-digitalisasi-penyiaran/, diakses 11 Maret 

2018 pukul 14.23 WIB 
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D. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut 

lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian 

akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji 

lebih spesifik mengenai penghambat Proses Analog Switch-Off Menuju 

Digitalisasi Penyiaran Indonesia. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Untuk mengetahui tujuan dari kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui infrastruktur apa saja 

penghambat perubahan sistem analog untuk melaksanakan penyiaran 

digital. 

b. Kegunaan Penelitian 

1). Secara Teoritis 

a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan 

proses Analog Switch-Off (ASO) Menuju Digitalisasi Penyiaran 

Indonesia. 

b) Dapat berguna bagi penulis dan pembaca untuk dapat 

menambah pengetahuan mengenai proses Analog Switch-Off 

(ASO) Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia. 

2). Secara Praktis 

Diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi yang 

berminat melakukan penelitian tentang proses Analog Switch-Off 

Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia atau digitalisasi penyiaran 

Indonesia. Dan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana 

lamanya proses untuk mendigitalisasikan penyiaran tersebut. 

Karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan untuk 

melakukan suatu revolusi dari penyiaran analog ke penyiaran 

digital. 
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       3). Sebagai Akademisi 

Sebagai Tugas akhir dalam menyelesaikan program strata 

satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada 

jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar mengetahui secara jelas keseluruhan terhadap penelitian ini, 

dapat ditulis susunan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Penegasan Istilah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan 

Sistematika Penulisan 

BAB II   KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Dalam bab ini berisikan Kajian Teori, Kajian Terdahulu, 

dan Kerangka Pikir 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

sumber penelitian, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data 

BAB IV  GAMBARAN UMUM 

  Terdiri dari gambaran umum dan objek penelitian. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan 

BAB VI  PENUTUP 

Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan bab 

terakhir dari penelitian 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A.  Kajian Teori 

a. Penyiaran (Broadcasting) 

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan broadcasting, 

adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari 

penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, 

kemudian pemancaran sampai kepada penerima siaran tersebut oleh 

pendengar atau pemirsa di satu tempat.
12

 

Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah 

memungkinkan orang di seluruh dunia untuk dapat salaing berkomunikasi. 

Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai media (channel) yang dapat 

digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran, yaitu 

radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien 

dalam mencapai audiennya dalam jumlahnya yang sangat banyak. 

Karenanya media penyiaran memegang peranan yang sangat penting 

dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi 

massa.
 13

 

Kemampuan media penyiaran untuk menyampaikan pesan kepada 

khalayak luas menjadikan media penyiaran sebagai objek penelitian 

penting dalam ilmu komunkasi massa, disamping ilmu komunikasi 

lainnya, yaitu ilmu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan 

komunikasi organisasi.
14

 

1. Frekuensi Penyiaran 

Merujuk kepada sifat etimologinya, broadcasting, penyiaran 

bersifat tersebar kesemua arah (broad) yang dikenal sebagai 

omnidirectional. Dari definisi sifat penyiaran tersebut dapat diketahui 

bahwa semua sistem penyiaran yang alat penerima siarannya harus 

                                                             
12

 Wahyudi, J.B, Dasar-dasar Manajemen Penyiaran, (Jakarta:Pranada Media,1994) h. 6. 
13

 Morissan, M.A, Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 

(Jakarta: Prenada Media Group) 14 
14

 Ibid 



9 

 

 

dilengkapi dengan satu unit decorder, adalah kurang sejalan dengan 

definisi broadcasting. Oleh karena itu, pada nama sistemnya harus 

ditambahkan kata “terbatas”, sehingga menjadi sistem penyiaran 

terbatas.
15

 

Berdasarkan definisi dalam UU Penyiaran tersebut, maka 

terdapat 5 (lima) syarat untuk terjadinya kegiatan penyiaran yaitu: 
16

 

1.  Tersedia spektrum frekuensi radio  

2.  Sarana pemancaran/transmisi  

3.  Perangka penerima siaran (receiver)  

4. Ada siaran (program atau acara)  

5. Dapat diterima secara serentak/bersamaan 

Secara filosofis, frekuensi adalah milik publik yang dipinjamkan 

sementara oleh lembaga penyiaran yang harus dipergunakan 

sebesarbesarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Scarcity 

theory menegaskan frekuensi yang berasal dari spectrum gelombang 

radio berjumlah terbatas. Permintaan frekuensi jauh lebih banyak dari 

yang tersedia. Meskipun teknologi maju mampu membuat frekuensi 

dimanfaatkan lebih banyak saluran siaran, tetapi ia tetap terbatas. 

Dikarenakan masih banyak hal-hal yang perlu dikembangkan lagi. 

Dalam hal ini adalah dengan perlunya digitalisasi. 

Pengelolaan komunikasi suatu negara harus membuat perencanaan 

frekuensi siaran dengan memperhitungkan seberapa besar kapasitas 

kanal yang dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan penyiaran tertentu 

karena kapasitas kanal frekuensi berbeda-beda menurut jenis 

siarannya, apakah radio, televisi dan lainlain. Stasiun penyiaran tidak 

diperkenankan menggunakan frekuensi melebihi kebutuhannya karena 

masih banyak pihak lain yang memerlukannya.
17

 

                                                             
15

 Hidajanto Djamal dan Andi Fachuddin,( Dasar-Dasar Penyiaran Sejarah Organisasi 

Operasional dan Regulasi, Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), h. 45 
16

  Morisson, Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 

(Jakarta: Penerbit  Kencana, 2013), h. 33 
17

 Ibid  Morissan, h. 37. 
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2. Standar Penyiaran 

Hal penting yang perlu diperhatikan untuk dapat 

menyelenggarakan suatu siaran adalah, terkait dengan standar 

penyiaran yang berlaku pada dunia telekomunikasi pada umumnya, 

dan siaran pada khususnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

suatu siaran membutuhkan berbagai peralatan keras. Misalnya siaran 

televisi akan membutuhkan peralatan seperti kamera, peralatan 

transmisi dan pesawat televisi sebagai alat penerima gambar dan suara. 

Berbagai peralatan itu harus sesuai (compatible) satu dengan 

yang lainnya, artinya suatu peralatan dapat menerima pesan (sinyal) 

yang dikirimkan peralatan lainnya dengan baik. Misalnya perangkat 

transmisi televisi, dapat mengirimkan gambar yang diterima dari 

kamera dan pesawat televisi dapat menerima gambar yang dipancarkan 

dari transmisi. Dan berikut adalah standar yang diterapkan suatu 

negara atas produk atau peralatan komunikasi dan siaran tersebut. Saat 

ini, ada tiga standar sistem penyiaran di dunia, yaitu:
18

 

a. NTSC atau National Television Standards Committee yang 

digunakan di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea, dan 

Meksiko. 

b. PAL atau Phase Alternating by Line yang digunakan di sebagian 

Asia termasuk Indonesia, Australia, China, Amerika Selatan, dan 

sebagian Eropa. 

c. SECAM atau Sequential Couleur avec Memoire yang digunakan 

di Prancis, Asia tengah dan beberapa negara Afrika. 

3. Jenis-jenis Media Penyiaran 

Jenis media penyiaran akan tercermin pada tayangan siarannya 

di layar kaca. Dalam hal ini, terdapat beberapa klasifikasi pada jenis 

media penyiaran yang dapat terbagi menurut, format siaran, sumber 

pendanaan, wilayah cakupan lainnya, fungsinya dalam jaringan, 

                                                             
18

 Morisson, Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi, 

(Jakarta: Penerbit  Kencana, 2013), hlm. 58 
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menurut kelas dalam jaringan nasional (PP No. 12/2005 tentang LPP 

RRI), dan menurut UU No. 32/2002 tentang penyiaran. 

Menurut format siaran, bererti dari jenis program yang 

disajikan setiap harinya (rundown) yang biasanya dirancang dalam 

satu tahun anggaran. Dari jenis program ini, media penyiaran dapat 

diklasifikasikan sebagai:
 19

 

a. Media Penyiaran Pendidikan,  

Media penyiaran pendidikan adalah media penyiaran yang 

mempunyai program tiap instruksional olahraga, tata boga, dan 

tata busana. Disamping itu, jenis program lainnya yaitu, dengan 

topic iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) kebudayaan, 

kewilayahan. 

b. Media Penyiaran Berita,  

Media penyiaran berita adalah media penyiaran yang 

mempunyai format siaran berita (news) dengan beberapa aspeknya 

seperti, headline news, breaking news, berita tetap (siang, malam, 

pagi, sore, dan tengah malam) wawancara eksklusif, talkshow 

yang berisikan hasil-hasil pandangan tokoh negara, laporan 

investigasi, ulasan ekonomi/politik. 

c. Media Penyiaran Hiburan,  

Media penyiaran hiburan adalah media penyiaran yang 

menyiarkan segala bentuk entertaint seperti pagelaran music, 

sulap, pagelaran pemberian award. 

d. Media Penyiaran Umum,  

Media penyiaran umum adalah media penyiaran yang 

menyiarkan semua format yang mungkin. Menurut UU No. 

32/2002 tentang Penyiaran, media penyiaran disebut sebagai 

lembaga penyiaran yang terdiri dari jasa penyiaran radio dan 

                                                             
19

 Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, Dasar Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, 

Operasional, dan Regulasi, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 57 
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televisi. Dalam hal ini, media penyiaran dapat diklasifikasikan 

sebagai (Pasal 13 UU tersebut) :
20

 

1) Lembaga Penyiaran Publik (LPP)  

 Lembaga penyiaran publik merupakan stasiun penyiaran 

yang mendapatkan anggaran operasional dari APBN untuk 

stasiun pusat yang berkedudukan di Ibu Kota, Jakarta, dan 

APBD untuk stasiun daerah. Di samping itu, dana 

operasionalnya dapat juga berasal dari iuran masyarakat serta 

usaha-usaha lain stasiun tersebut yang sah. LPP yang 

dimaksudnkan adalah RRI dan TVRI yang mempunyai 

wilayah siaran secara nasional 

2) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS),  

 Lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun penyiaran 

yang mendapatkan anggaran operasional secara swadaya 

melalui potensi siaran iklan dan jasa-jasa yang lain seperti 

pembuatan produksi, yang terkait dengan penyelenggaraan 

penyiaran. Mempunyai wilayah secara lokal dan berjaringan 

secara terbatas. Berjaringan secara terbatas diatur mengikuti 

skema tertentu, yaitu berdasarkan potensi ekonomi satu daerah 

yang masuk dalam jaringannya. Penentuan skema ini 

didasarkan pada asas keadilan, sehingga masing-masing LPS 

tidak saling dirugikan. 

3) Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK),  

 Lembaga penyiaran komunitas merupakan stasiun 

penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional secara 

swadaya yaitu dari pengumpulan donasi komunitasnya atau 

pihak-pihak yang bersimpati. Dalam UU Penyiaran. LPK 

dilarang untuk mendapatkan dana dari siaran iklan. 

Mempunyai wilayah siaran yang terbatas (radius 2,5 km) dan 

berdaya pancar maksimum 50 watt (Pasal 5 PP No. 51/2002). 

                                                             
20
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Menurut pasal 3 PP tersebut dijelaskan, bahwa LPK didirikan 

oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independent, 

tidak komersial, dan hanya untuk melayaani kepentingan 

komunitasnya. 

4) Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB),  

 Lembaga penyiaran berlangganan merupakan stasiun 

penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional secara 

swadaya melalui potensi siaran iklan, iuran para pelanggan, 

dan jasa-jasa yang lain seperti pembuatan produksi, jasa akses 

internet. LPB meliputi siaran melalui satelit, kabel (CATV, 

cable television), dan terrestrial. Sistem terrestrial ini juga 

menyiarkan beberapa kanal televisi ke pelanggannya (point to-

multipoint) dengan menggunakan frekuensi pancaran pada pita 

2,5 GHz (MMDS). 

b. Televisi 

Kata televisi terdiri dari kata tele yang berarti “jarak” dalam bahasa 

Yunani dan kata visi yang berarti “citra atau gamabar” dalam bahasa 

Latin. Jadi, kata televisi berarti suatu sistem penyajian gambar berikut 

suaranya dari suatu tempat yang berjarak jauh.
21

 Pendapat lain 

menyebutkan, televisi dalam bahasa Inggris disebut television. Televisi 

terdiri dari istilah tele yang berarti jauh dan visi (vision) yang berarti 

penglihatan.
22

 Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar 

(audiovisual). Ia berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media 

pandang. Orang memandang gambar yang ditayangkan di televisi, 

sekaligus mendengar atau mencerna narasi atau narasi dari gambar 

tersebut.
23
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 Sutisno P.C.S., Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video (Jakarta: PT 

Grasindo, 1993), hlm. 1 
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 Pada masa awal perkembangannya, televisi menggunakan 

gabungan teknologi optik, mekanik, dan elektronik untuk merekam, 

menampilkan, dan menyiarkan gambar visual. Bagaimanapun, pada akhir 

1920-an, sistem pertelevisian yang hanya menggunakan teknologi optik dan 

elektronik saja telah dikembangkan, dimana semua sistem televisi modern 

menerapkan teknologi ini. Walaupun sistem mekanik akhirnya tidak lagi 

digunakan, pengetahuan yang didapat dari pengembangan sistem 

elektromekanis sangatlah penting dalam pengembangan sistem televisi 

elektronik penuh.
 24

 

 Gambar pertama yang berhasil dikirimkan secara elektrik adalah 

melalui mesin faksimile mekanik sederhana, (seperti pantelegraf) yang 

dikembangkan pada akhir abad ke-19. Konsep pengiriman gambar bergerak 

yang menggunakan daya elektrik pertama kali diuraikan pada 1878 sebagai 

"teleponoskop" (konsep gabungan telepon dan gambar bergerak), tidak lama 

setelah penemuan telepon. Pada saat itu, para penulis fiksi ilmiah telah 

membayangkan bahwa suatu hari nanti cahaya juga akan dapat dikirimkan 

melalui medium kabel, seperti halnya suara. 

Pada saat sekarang ini, televisi telah digunakan sebagai media 

hiburan utama oleh masyarakat, karena televisi menawarkan sesuatu yang 

sangat menarik dibandingkan media massa lainnya, yaitu audio visual. 

Masyarakat tidak susah payah untuk sekedar membaca suatu informasi, atau 

hanya mendngarkan karena televisi memberikan kemudahan, hanya dengan 

menonton duduk manis saja mereka akan mendapatkan informasi dan 

hiburan yang menarik.
25

 

Televisi adalah perpaduan antara radio (broadcast) dan film (moving 

picture). Dimana audien dirumah tidak mungkin menangkap siaran televisi 

kalau tidak ada unsur-unsur radio, tidak mungkin juga dapat melihat gambar 

yang bergerak pada layar televisi jikja tidak ada unsur film. Suatu program 

                                                             
24

 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rodaskarya, 2005) 197. 
25

 Ibid  



15 

 

 

siaran televisi dapat dilihat dan didengar karena adanya pemancar televisi 

yaitu program ditransmisikan oleh satelit langsung ke antenna parabola. 
26

 

Menurut Morissan menyatakan bahwa siaran televisi adalah 

pemancar sinyal yang membawa muatan gambaran proyeksi yang terbentuk 

melalui pendekatan system lensa suara, pancaran sinyal ini diterima oleh 

antena televisi untuk kemudian kembali menjadikan gambar dan suara. 

Untuk menyelenggarakan siaran televisi maka diperlukan tiga 

komponen yang disebut trilogy televisi atau transmisi, dan pesawat penerima 

yaitu televisi pemancar.
27

 

1. Fungsi Televisi 

Kehadiran televisi menjadi bagian yang sangat penting sebagai sarana 

untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam berbagai hal yang 

menyangkut perbedaan dan persamaan persepsi tentang suatu isu yang 

terjadi dimanapun. Terdapat tiga fungsi televisi sebagai media massa, 

yaitu:
28

 

a. Fungsi penerangan (the information function). Karena 

televisidianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi 

yangamat memuaskan. Hal ini disebabkan dua faktor yang 

terdapatpada media massa audio visual itu. Faktor pertama adalah 

immediacy mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yang 

disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengaroleh pemirsa 

pada saat peristiwa itu berlangsung. Faktor kedua adalah realisme 

yang mengandung makna kenyataan. Ini berarti bahwa stasiun 

televisi menyiarkan informasinya secara audial dan visual dengan 

perantara mikrofon dan kamera apa adanya sesuaidengan kenyataan. 

b. Fungsi pendidikan (The Educational Function). Sebagai media 

komunikasi massa televisi merupakan sarana yang ampuh untuk 

                                                             
26
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27
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menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya 

begitu banyak secara simultan. Sesuai dengan makna pendidikan, 

yakni meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat, stasiun 

televisi menyiarkan acara-acara tertentu misalnya pelajaran bahasa, 

matematika dan lain sebaginya. 

c. Fungsi hiburan (The Entertainment Function). Sebagian besar dari 

waktu masa siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Karena pada layar 

televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suaranya bagaikan 

kenyataan, dan dapat dinikmati oleh khalayak yang tidak mengerti 

bahasa asing, bahkan yang tuna aksara. 

2. Karakteristik Televisi 

Televisi yang banyak diminati masyrakat sebagai sumber informasi 

dan hiburaan memiliki berbagai macam karakter. Karateristik televisi 

memiliki kelebihan dibandingkan media lain:
29

  

a. Audio Visual  

Televisi memiliki kelebihan yaitu dapat didengar sekaligus 

dapat dilihat (audiovisual). Jadi, apabila khalayak radio hanya 

mendengarkan kata kata, musik, dan efek suara, maka khalayak 

televisi dapat melihat gambar yang bergerak. 

b. Berfikir dalam gambar 

Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses berfikir dalam 

gambar, pertama visualisasi yaitu menerjemahkan kata kata yang 

mengandung gagasan yang menjadi gambar ecara individual. Kedua 

yakni penggambaran (picturization) yaitu kegiatan merangkai 

gambar individual sedemikian rupa, sehingga kontinuitasnya 

mengandung makna tertentu. 

c. Pengoperasian lebih kompleks  

Dibandingkan dengan radio siaran, pengoperasian televisi 

siaran lebih kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang. Untuk 
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menayangkan acara siaran berita yang dibawakan oleh dua orang 

pembaca berita saja dapat melibatkan 10 orang. Mereka terdiri dari 

produser, pengarah acara, pengarah teknik, pengarah studio, 

pemandu gambar, sampai tiga juru kamera, juru audio, rias dan juru 

lainnya. 

3. Pengaruh Televisi 

Masyrakat Indonesia dengan seringnya menonton siaran televisi, 

sudah pasti tau aspek-aspek yang dapat dipengaruhi oleh media 

elektronik televisi ini, diantaranya: 

a. Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat 

penting untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang kita 

inginkan. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude), dan prilaku (behavior).
30

 

b. Pengaruh dalam tinjauan psikologi adalah daya yang ada atau timbul 

dari (sesuatu orang, atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
31

 Sekarang ini, penyebaran 

informasi dan pengiriman pesan-pesan sudah semakin mudah yaitu 

salah satunya dengan pesawat televisi. Jadi dalam hal ini, tidak dapat 

dipungkiri lagi bahwasanya televisi merupakan gudang informasi dan 

sesuatu wadah tempat pembelajaran bagi manusia yang juga 

penanaman nilai yang terus menerus. 

4. Efek Negatif Televisi 

Selain memiliki fungsi yang sangat bermanfaat, namun televisi 

juga memiliki efek negatif bagi penontonnya. Diantaranya sebagai 

berikut:
32

 

a. Efek negatif agi Anak-anak 

Bagi anak-anak, efek negatif daripada televisi lebih kepada 

psikologis seperti menjadi penakut karena terlalu seringnya menonton 
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film-film horror. Banyaknya adegan kekerasan yang menjadikan 

seorang anak nakal dan emosional, dan terlalu banyak menonton 

televisi akan menjadikan seorang anak menjadi individualis. Seorang 

anak akan menjadi individualis karena mereka terlalu terlena dengan 

dunianya sendiri. 

b. Efek negatif bagi orang dewasa 

1) Menjadi korban iklan televisi, sehingga daya konsumtif menjadi 

meningkat. Lalu juga melalaikan pekerjaan yang seharusnya 

menjadi kewajiban hingga melupakan waktu. 

2) Kesehatan mata dan tubuh terganggu, dan juga kelebihan berat 

badan/obesitas karena mereka yang terpengaruh oleh televisi selalu 

akan merasa malas untuk melakukan pergerakan. Selain itu televisi 

juga berpengaruh pada mental dan gaya hidup remaja yang meniru 

style atau kebiasaan para idola yang mungkin akan berpengaruh 

negatif bagi perkembangan hidup mereka. 

3) Efek buruk terhadap tubuh diantaranya kegemukan yang tidak 

sehat ada 3 sebab yaitu, kecepatan metabolisme tubuh rendah atau 

lambat karena jarang bergerak sehingga sedikit membakar kalori, 

cenderung banyak mengkonsumsi makanan ringan tanpa berfikir 

panjang dan terlalu fokus sehingga lupa mengendalikan selera. 

c.   Penyiaran Analog 

Penyiaran Analog adalah penyiaran yang dilakukan mengunakan 

sinyal data dalam bentuk gelombang yang yang kontinyu, yang membawa 

informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Penyiaran ini 

memakai alat-alat yang masih bertipe analog.
33

 

Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk 

gelombang sinus memiliki tiga variable dasar, yaitu amplitudo, frekuensi 

dan phase. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari 

sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam 
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satuan detik. Phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat 

tertentu.
34

 

Sejarah TV Analog ini diawali adanya penemuan dari George 

Carey pada tahun 1876. Ia menciptakan Selenium Camera yang 

digambarkan dapat membuat orang mampu melihat gelombang listrik. 

Inilah yang dinamakan sinar katoda atau gelombang sinar dalam tabung 

hampa. Namun, penemuan ini telah dikembangkan oleh Paul Nipkov pada 

tahun 1884, yaitu seorang ilmuan asal Jerman yang telah berhasil 

mengirimkan gambar elektronik dengan menggunakan kepingan logam 

yang disebut sebagai teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis. Di sinilah 

TV Tabung mulai diciptakan dan dikembangkan. Namun, pada saat itu, 

TV tabung hanya berlayar hitam putih dan hanya bisa dimiliki oleh orang-

orang tertentu, yaitu kalangan menengah ke atas.
35

 

Analog disebarluaskan melalui gelombang elekromagnetik 

(gelombang radio) secara terus menerus, yang banyak dipengaruhi oleh 

faktor pengganggu. Analog merupakan bentuk komunikasi 

elektromagnetik yang merupakan proses pengiriman sinyal pada 

gelombang elektromagnetik dan bersifat variable yang berurutan. Jadi 

sistem analog merupakan suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik 

yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang 

elektromagnetik. 

          Gambar 2.1 

Penyiaran Analog 

 
Sumber: https://nusatv.net/pengertian-tv-digital-dan-tv-analog/ 
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Perbedaan TV Digital dan TV Analog hanyalah perbedaan pada sistim 

tranmisi pancarannya, kebanyakan TV di Indonesia, masih menggunakan 

sistim analog dengan cara memodulasikannya langsung pada Frekwensi 

Carrier, Sedangkan pada Pada sistim digital, data gambar atau suara 

dikodekan dalam mode digital (diskret) baru di pancarkan. 

Orang awam pun dapat membedakan dengan mudah, jika TV analog 

signalnya lemah (semisal problem pada antena) maka gambar yang diterima 

akan banyak „semut‟ tetapi jika TV Digital yang terjadi adalah bukan „semut‟ 

melainkan gambar yang lengket seperti kalau kita menonton VCD yang rusak. 

Kualitas Digital jadi lebih bagus, karena dengan Format digital banyak hal 

dipermudah.
 36

 

 

d. Penyiaran Digital 

Peyiaran digital merupakan jenis televisi yang menggunakan modulasi 

digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke 

pesawat televisi. Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk 

menangkap siaran TV digital, perkembangan dari sistem siaran analog ke 

digital yang mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data 

seperti computer Seberjalannya waktu, di Indonesia yang dulunya memakai 

penyiaran analog sekarang hampir semua penyiaran menggunakan digital. 

Proses ini disebut digitalisasi.
37

 

Era penyiaran digital telah dipelopori sejak 1998 di Inggris dan 

Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh negara maju lainnya. Penyebaran 

yang paling merata di negara eropa dan asia timur, karena keseriusan 

pemerintahnnya dalam mengeluarkan kebijakan digitalisasi serta industri yang 

tanggap terhadap kemajuan dan kebutuhan teknologi penyiaran digital. Faktor 

lainnya, karena di negara-negara tersebut di setiap kota hanya ada empat 

sampai tujuh stasiun televisi, sehingga pemerintahnya mudah untuk 

memberikan alokasi kanal frekuensinya.
38

 

                                                             
36

 Ibid Morissan hlm. 155 
37

 Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, Dasar Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, 

Operasional, dan Regulasi, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 187 
38

 Ibid 320-321   



21 

 

 

Sinyal digital adalah diskrit. Sinyal digital tidak memiliki amplitude 

yang kontinyu sepanjang waktu. Pada kenyataannya 1 level tegangan sinyal 

digital data mewakili beberapa bit data digital dengan tujuan untuk 

meningkatkan kecepatan pengirima data. Hampir semua sinyal digital bersifat 

tidak periodik. Oleh sebab itu sinyal digital tidak memiliki properti periode 

dan frekuensi sebagaimana halnya pada sinyal analog periodik. Satuan ukur 

yang secara umum digunakan pada sinyal digital adalah bit rate. Bit rate 

didefinisikan sebagai jumlah bit yang terkirim dalam 1 detik yang dinyatakan 

dengan satuan bit per second (bps).
39

  

   Gambar 2.2 

          Penyiaran Digital 

 

Sumber: https://nusatv.net/pengertian-tv-digital-dan-tv-analog/ 

 

1. Karakteristik penyiaran digital 

Beberapa karakteristik sistem penyiaran TV Digital  yang tentunya 

merupakan inovasi sistem konvensional, antara lain:
 40

 

a. TV digital memiliki hasil siaran dengan kualitas gambar dan warna 

yang beresolusi tinggi/tajam jauh lebih baik dari televisi analog. 

Gambar format layarnya 16:9 (layar lebar/seperti film 35 mm), 

sedangkan kualitas suara mampu mencapai kualitas CD stereo, bahkan 

surround sound/dobly digital TM sekualitas teater film. 
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b. Sistem televisi digital menghasilkan pengiriman gambar yang jernih 

dan stabil meski alat penerima siaran berada dalam kondisi bergerak 

dengan kecepatan tinggi. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 

teknologi Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) yang 

bersifat kebal terhadap interfensi. Atau, dikenal mampu mengatasi efek 

lintas jamak (multipath fading) yang menimbulkan munculnya gambar 

bayangan (ghost) seperti pada televisi analog. 

c. Siaran berteknologi digital memungkinkan memiliki saluran atau kanal 

banyak sehingga memberikan efisiensi pita frekuiensi yang digunakan. 

Senhingga teknologi digital lebih efisien dalam pemanfaatn spectrum 

dibanding siaran analog. Secara teknis, pita frekuensi radio yang 

digunakan untuk televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran 

digital sehingg tidak perlu ada perubahan pita alokasi baik VHF 

maupun UHF. Data menunjukan, bahwa lebar pita frekuensi yang 

digunakan untuk analog dan  digital berbanding 1 dan 6, yangb artinya 

bila pada teknologi analog memerlukan pita selebar8 MHz untuk satu 

kanal transmisi TV, maka pada teknologi digital untuk lebar pita 

frekuensi yang sama dengan teknik multiplexing dapat digunakan 

untuk memancarkan sebanyak 6 hingga kanal transmisi sekaligus 

dengan program yang berbeda tentunya. Sehingga penyelenggara 

televisi, sementara program siaran/ content provider disiapkan oleh 

operator televisi lain. Disamping itu, untuk keperluan transmisi atau 

penyebaran siaran digital tersebut, terdapat satu perusahaan lain yang 

berfungsi sebagai digital-network provider. 

d. Teknologi digital tidak mengenal kendala adjacent channel (kanal 

bersebelahan) maupun co-channel (kanal sama) seperti pada 

transmisin analog (harus beda dua kanal dalam satu area layanan), 

karena tidak mengenal interferensi siaran. Akibatnya, keberadaan 

sepuluh stasiun penyiaran komersial seperti saat ini di wilayah DKI 

yang menempati 10 kanal UHF, dapat diringkas menjadi dua atau tiga 

kanal saja. 
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e. Teknologi televisi digital merupakan konvergensi (penggabungan) 

siaran biasa dengan program interaktif. Televisi digital bukan sekedar 

diperuntukkan untuk siaran televisi saja melainkan juga dapat 

digunakan untuk internet, komunikasi data, bahkan telepon, karena 

pada teknologi digital ini memungkinkan dilakukan komunikasi 

dupleks (dua arah). Hal ini mendukung kondisi masyarakat informasi 

yang serba interaktif. Televisi interaktif dapat terikat kepada individu 

secara personal yang memungkinakan seperangkat layanan yang 

diantarkan ke rumah. Pemirsa juga dapat menggunakan televisi 

interaktif untuk mengirim e-mail, akses data (data casting), electronic 

program guide, home shopping, dan mengikuti kuis serta 

pemenangnya akan mendapatkan hadiah dikirim ke rumah. 

2. Kelebihan Televisi Digital 

Masyarakat yang sudah menggunakan televisi digital mungkin 

telah mengetahui  beberapa kelebihan dalam menggunakan televisi digital, 

kelebihan tersebut penulis paparkan dibawah ini:
41

 

a. Kualitas siaran pada layar TV sangat jernih. Apalagi jika stasiun TV-

nya menyediakan siaran digital versi HD juga. Hanya ada 2 

kemungkinan di TV digital; jernih (yang berarti siaran berhasil 

ditangkap) atau tidak ada (yang berarti siaran tidak berhasil ditangkap 

atau stasiunnya belum mendukung siaran digital). Tidak ada istilah 

renyek. Kalau misal ada nge-lag dikit, biasanya karena arah antena 

yang kurang pas. 

b. Tidak ada biaya bulanan. Karena TV lokal saja sudah saya rasa cukup, 

tentu menikmati siaran TV digital dengan menggunakan STB DVB-T2 

sudah dirasa lebih dari cukup. Biaya yang saya keluarkan hanya untuk 

pembelian STB di awal, selebihnya bisa menikmati siaran TV yang 

jernih tanpa ditagih biaya langganan setiap bulan. 
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c. Pengaplikasian yang praktis dan sederhana. Hanya tinggal 

memasangkan output antenna yang sudah ada ke input STB dan kabel 

HDMI dari STB ke TV, berbagai siaran TV digital sudah bisa kita 

jelajahi untuk dinikmati. 

d. Siaran TV bisa direkam, hanya tinggal mencolokan USB atau HD 

eksternal, kita sudah bisa menyimpan siaran yang sedang berlangsung 

ke dalam media penyimpanan digital. 

e. Jumlah siaran televisi beragam, dari satu satelit saja terdapat 30 hingga 

ratusan channel televisi digital. Dari masing-masing channel ada yang 

gratis dan berbayar 

3. Kekurangan Televisi Digital 

Dengan banyaknya keuntungan dalam menggunakan televisi 

digital, namun terdapat  juga kekurangannya. Berikut kekurangan televisi 

digital:
 42

 

a. Posisi dan kondisi antena sebagai receiver utama siaran sangat 

mempengaruhi daya tangkap STB DVB-T2 terhadap siaran digital. 

b. Cakupan siaran digital masing-masing stasiun TV tidak sama dan 

masih cenderung terbatas. Jadi jangan heran, kalau beda kecamatan 

saja jumlah kanal digital yang berhasil diterima bisa berbeda. 

c. Tidak semua stasiun TV sudah menyediakan format siaran digital. 

d. Harga STB yang bisa dibilang masih sangat tinggi untuk kalangan 

tertentu. 

e. STB yang tidak mudah didapatkan, terutama bagi masyarakat di 

daerah yang masih minim akses terhadap layanan belanja daring. 

B. Kajian Terdahulu 

1. Ahmad Budiman - Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran Di 

Indonesia – Jurnal Politica Vol. 6 No. 2 Agustus 2015 

 Jurnal ini mengangkat penelitian terkait  pengelolaan infrastruktur 

penyiaran yang efisien dan menghasilkan produk siaran berupa audio dan 
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audio visual yang maksimal. Pilihan model pengelolaan digitalisasi 

penyiaran tidak boleh lepas dari prinsip  efisiensi pengelolaan infrastruktur 

penyiaran dan menghasilkan digital deviden yang maksimal. Digitalisasi 

penyiaran juga memberikan kesempatan yang lebih bervariasi dalam 

memilih teknologi penyebarluasan dan cara penerimaan isi siaran bagi 

masyarakat. Regulasi digitalisasi penyiaran di Indonesia harus dituangkan 

dalam undang-undang yang materinya mengatur tentang penyiaran. Hasil 

dari penelitian ini adalah model pengelolaan digitalisasi penyiaran harus 

diarahkan untuk mendapatkan digital deviden yang maksimal dan jelas 

serta bertanggungjawab dalam pemanfaatannya. Model pengelolaan 

digitalisasi penyiaran tidak hanya berisi model pengelolaan yang ditujukan 

untuk jasa penyiaran televisi, tetapi juga berisi model pengelolaan untuk 

jasa penyiaran radio yang penggunaan teknologi digital keduanya memang 

berbeda.
43

 

 Persamaannya dengan konteks penelitian peneliti yaitu sama-sama 

menngjkaji digitalisasi penyiaran, namun yang membuat berbeda adalah 

kajian dalam penelitiaan tersebut hanya hanya menjelaskan model 

pengeloloaan dan tidak menjelaskan proses penerapan analog switch-off. 

2. Riza Azmi Analisis Model Bisnis Penyelenggaraan Televisi Digital Free-

to-Air di Indonesia – Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.11 

No.4 Desember  2013 

 Jurnal ini mengangkat penelitian yang mengkaji bagaimana 

kelayakan model bisnis televisi digital free-to-air di Indonesia. Dengan 

menggunakan analisis kualitatif studi ini melihat bahwa model bisnis 

televisi digital saat ini perlu pendefinisian secara tegas tentang 

pengelolaan infrastruktur, pengelolaan iklan serta valuasi konten. Studi ini 

juga mengusulkan model bisnis baru yang komprehensif menjabarkan 

definisi dan hubungan masingmasing elemen dalam migrasi televisi digital 

saat ini.  
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 Hasil dari penelitian ini adalah dengan menyimpulkan model bisnis 

penyelenggaraan televisi digital saat ini memiliki beberapa titik kritis 

sehingga perlu diatur lebih rinci terutama dalam hal hak Advertiser, 

infrastruktur bersama, service yang diberikan serta valuasi konten. 

Sehubungan dengan dikeluarkannya Amar Putusan Mahkamah Agung 

yang membatalkan Peraturan mengenai televisi digital, penelitian ini dapat 

dijadikan usulan model bisnis penyelenggaraan televisi digital kedepannya 

yang berbasis share revenue dimana penyelenggara Multiplexer hanya 

berperan sebagai content aggregator yang menjadi jembatan antara 

Content Operator, Advertiser dengan Network Operator.
44

 Perbedaannya 

adalah penelitian ini lebih membahas profit keuntungan dari stasiun 

3. Riva’atul Adaniah Wahab - Migrasi Infrastruktur Sistem Pemancar 

Stasiun Televisi Lokal di Sulawesi Utara Dalam Menghadapi Migrasi 

Sistem Siaran Televisi Digital – Jurnal Buletin Pos dan 

Telekomunikasi Volume 10 No.4 November 2012 

  Jurnal ini membahas tentang  pihak penyelenggara penyiaran dunia 

melakukan penyiaran digital dengan batas waktu 17 Juni 2015. Stasiun TV 

lokal sebagai komponen/unsur pendukung sistem siaran TV digital harus 

segera melakukan migrasi terutama migrasi infrastruktur. Penelitian 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data 

primer dengan wawancara mendalam, yang bertujuan mengetahui rencana 

migrasi infrastruktur pemancar dan hambatan stasiun TV lokal di Sulawesi 

Utara (Sulut) dalam menghadapi sistem siaran TV digital. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada implementasi siaran TV digital sebagian 

infrastruktur sistem pemancar akan diganti. Namun stasiun TV di Sulut 

ternyata belum merencanakan spesifikasi detail infrastruktur yang akan 

diganti disebabkan kurangnya sosialisasi peraturan terkait prosedur 

migrasi. Penyelenggara industri penyiaran masih ragu dalam 

implementasinya untuk melakukan pergantian alat. Karena itu disarankan 
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intensifikasi sosialisasi serta implementasi regulasi terkait infrastruktur 

bersama.  

  Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa stasiun TV memiliki 

rencana migrasi sistem siaran TV digital yang berbeda. Rencana migrasi 

infrastruktur sistem pemancar meliputi pergantian/upgrade pada exciter 

dan MCR, penyesuaian sistem pada antena dan BPF, dan penambahan 

modul berupa M-PEG coder. Meskipun rencana umum telah ada, namun 

stasiun TV belum memiliki spesifikasi detail infrastruktur yang akan 

diganti. Faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah ketidakjelasan 

regulasi pemerintah sebagai akibat kurangnya sosialisasi peraturan-

peraturan terkait prosedur migrasi dan kebijakan pemerintah yang sering 

berubah seiring pergantian pemangku jabatan, sehingga penyelenggara 

industri penyiaran masih ragu dalam implementasinya untuk melakukan 

pergantian alat. Sedangkan faktor internal berasal dari kendala finansial 

dan SDM yang memberikan pengaruh tersendiri dalam realisasi migrasi 

sistem pemancar ke sistem digital di stasiun TV tersebut. Dari uraian 

tersebut diketahui bahwa dalam implementasi TV digital, peran penting 

tidak hanya dipegang oleh pemerintah akan tetapi juga oleh pemain 

pendukung dan komponen pendukung lainnya.
45

 

 Persamaan kajian dalam penelitian tersebut yang membahas mengenai 

infrastruktur yang digunakan dalam migrasi televisi analog ke televisi 

digital. Dengan perbedaan tempat penelitian yang lebih di khususkan ke 

Provinsi Sulawesi Utara 
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C. Kerangka Pikir 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir 

 

  

Digitalisasi Penyiaran 

Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Penyiaran 

Regulasi  Infrastruktur  

Penghambat Utama Penerapan ASO 

Proses Analog Switch-Off Menuju 

Digitalisasi Penyiaran Indonesia 

Sumber: Olahan Penulis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis membahas tentang Proses Analog 

Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran di Indonesia, dengan 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara detail melalui 

penngumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan 

besarnya populasi atau sampling sangat terbatas. Jika data yang terkumpul 

sudah dalam dan dapat menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak 

perlu mencari sampling lain. Fokus penelitian ini adalah kualitas data 

bukan kuantitas (banyak data).
 46

 

Jenis pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

adalah pendekatan Library Research, dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. 

Studi kepustakaan merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan 

sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.
47

 Data-data 

yang penulis dapatkan berupa wacana dari buku-buku, jurnal, paper breef 

(buku kebijakan), laporan penelitian, dan beberapa sumber daring (internet 

website). 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kementrian Komunikasi dan 

Informatrika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. 

Penulis melakukan wawancara dengan Direktur Penyiaran dan juga 

Kasubdit Layanan Televisi. Pada tanggal 14 Juli 2019, informan 

melakukan sosialisasi televisi digital di hotel Pangeran Pekanbaru. maka 

penulis tidak mendatangi kantor Kementrian Komunikasi dan Informatika, 
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karena penulis memanfaatkan waktu kedatangan informan tersebut untuk 

melakukan wawancara dan meminta beberapa data penelitian. Sedangkan 

waktu penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, yaitu dari bulan 

Juli-November 2019. 

 

C. Sumber Data 

Pada dasarnya, sumber penelitian ini adalah bahan-bahan tulisan, 

dan non tulisan. Dalam hal ini sumber data cukup signifikan dijadikan 

rujukan dalam penelitian ini, terutama untuk pembahasan proses 

digitalisasi penyiaran di Indonesia.  

Dalam penelitian ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis 

terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 

subyek penelitian sebagai sumber  informasi yang dicari. Data ini 

disebut juga dengan data tangan pertama.
48

 Atau data yang langsung 

yang berkaitan dengan obyek riset. Sumber data dalam penelitan ini 

adalah kajian-kajian tentang proses Analog Switch-Off (ASO) ataupun 

letaratur-literatur tentang proses digitalisasi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek 

penelitiannya.
49

 Atau data yang penulis kumpulkan akan diolah lagi 

oleh penulis untuk dijadikan sebuah hasil dan analisis yang sesuai 

dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dalam studi ini data sekundernya adalah buku, jurnal, laporan 

penelitian, buku kebijakan, dan regulasi yang berkaitan langsung 

dengan fenomena-fenomena digitalisasi penyiaran di Indonesia dan 

literature-literatur yang relevan dengan penelitian ini. 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana proses digitalisai 

di Indonesia berlangsung denhgan menjelaskan kondisi global, kondisi di 

ASEAN hingga Proses Analog Switch-Off di Indonesia, hingga bagaimana 

perenÊnaan, perkembangan, halangan sampai dengan implementasi 

Analog Switch-Off di Indonesia. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dan 

strategis dalam sebuah penelitian. Karena lewat kegiatan ini, sebuah 

penelitian bisa memperoleh data untuk diproses dan diolah menjadi sebuah 

kesimpulan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
50

 

1. Wawancara 

Yaitu peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan mengenai topic 

penelitian dan ditanyakan secara langsung dengan pihak Kementrian 

Komunikasi dan Informatika bagian Direktur Penyiaran dalam hal 

tersebut peneliti akan menarik kesimpulan dan menginterpresi hasil 

dari wawancara tersebut. Wawancara dalam penelitian kualitatif 

merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului 

beberapa pertanyaan informal.
51

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Direktorat 

Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tepatnya Direktur 

Penyiaran. Penulis juga melakukan wawancara dengan Kasubdit 

Layanan Televisi. Pada tanggal 14 Juli 2019. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi akan didapatkan dari objek penelitian yaitu 

Kementrian Komunikasi dan Informatika berupa dokumen-dokumen, 
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114 
51

Gunawan , Metode Penelitian Kualitatif Metode dan Praktik, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 

2013 ), 162. 



32 

 

 

arsip-arsip dan foto-foto yang akan menunjang autentifikasi penelitian 

ini. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. 

Meskipun cara ini pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian 

kualitatif namun,  pada masa sekarang menjadi salah satu bagian 

penting dan tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Karena peneliti 

mulai meyadari bahwa penting sekali data yang tersimpan dalam 

bentuk dokumen dan artefak.
52

 

3. Library Research  

Pengumpulan data dengan library research (penelitian 

kepustakaan), yaitu pencarian data dengan menggunakan literature 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 

penelitian dari penelitian terdahulu.
53

 

Dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari 

buku-buku, jurnal, paper breef (buku kebijakan), laporan penelitian, 

dan beberapa sumber daring (internet website). Ataupun informasi 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini untuk mencari hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, yang berkaitan 

dengan kajian tentang digitalisasi penyiaran di Indonesia. Maka 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data-data yang ada, dari buku-buku, jurnal, paper 

breef (buku kebijakan), laporan penelitian, laporan kinerja dari 

Kementrian Komunikasi dan Informatika dan jugaa artikel-artikel 

yang membahas tentang fenomenena digitalisasi penyiaran. 

Terrmasuk juga beberapa sumber daring (internet website). 

2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa 

menyimpulkan tentang masalah yang dikaji. 
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F. Validitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada 

uji validitas dan reliabilitas merupakan derajat ketepatan antara data yang 

berada pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Sedangkan reliabilitas, berkenaan dengan derajad konsistensi dan 

stabilitas data atau temuan.
54

 

Reliabilitas yang dipakai adalah keakuratan, yakni penyesuaian 

antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah dirumuskan. Di 

samping itu juga digunakan reliabilitas interrater (antar peneliti) jika 

penelitian dilakukan secara kelompok. Jika dilakukan sendiri, misalnya 

berupa skripsi, tesis dan disertasi, reliabilitas selalu berdasarkan ketekunan 

pengamatan dan pencatatan. Pengkajian yang cermat, akan berpengaruh 

pada keajegan pencarian makna.
55

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyususn kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
56

 

Pada penelitian ini dilakukan dengan Metode analisis deskriptif 

yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian 

dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data 

yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain 

itu semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 
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terhadap apa yang sudah diteliti.
 57

 Dengan demikian laporan penelitian 

akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi 

gambaran penyajian dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik 

Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu 

informasi dan komunikasi. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 

informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi 

dan Informatika. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebelumnya bernama 

"Departemen Penerangan" (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi 

dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika 

(Depkominfo) (2005-2009). Setelah proklamasi kemerdekaan dibentuk 

Lembaga Penerangan yang secara fungsional menjalankan kebijakan, pola dan 

pedoman penerangan dengan tujuan: 

1. Membela dan mempertahankan kemerdekaan 

2. Mengajak rakyat agar turut serta mempertahankan dan mengisi 

kemerdekaan serta. 

3. Memperkenalkan Republik Indonesia di dan ke luar negeri.  Selama 

periode 1959-1965, sesuai Haluan Pembangunan Nasional sebagai 

ketetapan MPRS, Departemen Penerangan dibentuk untuk 

menyelenggarakan penerangan melalui media penerangan antara lain 

radio, film, toestel dan foto, percetakan, kendaraan, mesin stensil, dan 

mesin ketik. 

Mulai tahun 1966, salah satu tugas pokok organisasi penerangan adalah 

mengarahkan pendapat umum agar terbentuk dukungan, kontrol dan 
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pratisipasi sosial yang positif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, 

selain untuk penerangan ke dalam dan luar negeri. Pada masa itu 

pengorganisasian ke dalam dilakukan agar Departemen Penerangan berfungsi 

menjadi Juru Bicara Pemerintah. Tanggal 15 September 1967 wewenang 

penerangan luar negeri (Penlugri) yang sejak 1959 dipegang Departemen Luar 

Negeri RI dialihkan kembali pengelolaannya kepada Departemen Penerangan. 

Tahun 1971, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sarana media 

massa, dikembangkan sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi, 

integrasi dan sinergi antarunsur-unsur penerangan pemerintah. Dibentuklah 

lembaga antara lain Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah 

(BAKOHUMAS) dan Badan Koordinasi Penerangan (BAKOPEN). 

Di tingkat daerah, dibentuk jawatan penerangan provinsi, kantor 

penerangan kabupaten dan juru penerang di tingkat kecamatan. Di kabupaten 

dan kota dibentuk Pusat Penerangan Masyarakat (PUSPENMAS) dengan 

kegiatan utama penerangan antar pribadi didukung sarana penerangan di 

daerah seperti: radio, televisi, film penerangan, pers penerbitan, pameran dan 

pertunjukan 

1. Masa Reformasi 

Pada awal masa reformasi, tugas dan fungsi Departemen 

Penerangan tidak banyak berubah. Kelembagaan penerangan 

dipertahankan mulai dari tingkat pusat sampai provinsi dengan nama 

kantor wilayah departemen penerangan dan biro humas provinsi.  Pasca 

pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, terjadi  reposisi terhadap perangkat daerah sesuai 

kepentingan daerah. Kantor penerangan di bawah koordinasi pemerintah 

provinsi, kabupaten dan kota. 

Sesuai dengan Kepres 153 Tahun 1999 dibentuk Badan Informasi 

dan Komunikasi Nasional (BIKN) di tingkat pusat, sedang di tingkat 

provinsi; kabupaten dan kota. Setahun setelah pembubaran Departemen 

Penerangan, dibentuk Lembaga Informasi Nasional (LIN), yang kemudian 

diubah lagi statusnya menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan 



37 

 

 

Informasi (Kemeneg Kominfo). Selanjutnya, tugas layanan informasi 

publik diserahkan kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. 

Sedang BIKN berubah menjadi Lembaga Informasi Nasional dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informasi. 

Sejak tahun 2005, terjadi perubahan dari Kementerian Negara 

Komunikasi dan Informasi menjadi Departemen Komunikasi dan 

Informatika. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, 

dilakukan  integrasi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi;  

Lembaga Informasi Nasional,  dan Direktorat Jenderal Pos dan 

Telekomunikasi. 

Salah satu fungsi penting Departemen Kominfo yang berkaitan 

dengan informasi adalah penyebarluasan informasi nasional dengan 

menciptakan keterbukaan akses informasi dan membangun serta 

mengembangkan infrastruktur telekomunikasi guna kepentingan seluruh 

warga negara. 

Akhir tahun 2010 lalu, lembaga Kementerian Komunikasi dan 

Informatika menyempurnakan penataan organisasi. Paradigma baru 

kebijakan komunikasi menempatkan informasi sebagai bagian kebutuhan 

keseharian masyarakat. Fungsi informasi dikembangkan pada nilai tambah 

ekonomi, bukan sekadar 'penerangan', namun lebih dukungan komunikasi 

strategis untuk membangun integrasi nasional dengan baik. 

2. Transformasi Digital 

Dinamika teknologi informasi dan perkembangan ekonomi digital 

membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus untuk 

melakukan percepatan pemerataan infrastruktur digital berupa akses 

telekomunikasi dan jaringan internet. Selain terjadi perubahan 

nomenklatur, pada akhir tahun 2006, Kementerian Kominfo menerapkan 

pola pengelolaan keuangan badan layanan umum berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor: 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan Balai 

Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP). 
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Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dan tuntutan akan ketersediaan layanan 

TIK di seluruh lapisan masyarakat, maka BTIP bertransformasi menjadi 

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan 

Informatika (BP3TI) pada tanggal 19 November 2010. Sejak Agustus 

2017, Menteri Komunikasi dan Informatika mencanangkan nama baru 

bagi BP3TI menjadi BAKTI. Lembaga itu mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal 

dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. 

Tugas dan fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika 

adalah merumuskan kebijakan  nasional, kebijakan pelaksanaan, dan 

kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, 

telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan 

multimedia dan desiminasi informasi. 

 

B. Daftar Mentri 

Gambar 4.1 Daftar Mentri yang Pernah Menjabat 

58 

 Sumber: Kementrian Komunikasi dan Informatika 

 

                                                             
58 www.kominfo.go.id/daftar-menteri 
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1. H. Syamsul Mu'arif, B.A. (Kabinet Gotong Royong, Masa Kerja: 9 

Agustus 2001 s.d. 20 Oktober 2004, Bernama Menteri Negara Komunikasi 

dan Informasi) 

2. Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD (Kabinet Indonesia Bersatu, Masa 

Kerja: 21 Oktober 2004 s.d. 9 Mei 2007) 

3. Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Kabinet Indonesia Bersatu, 

Masa Kerja: 9 Mei 2007 s.d. 22 Oktober 2009) 

4. Ir. H. Tifatul Sembiring (Kabinet Indonesia Bersatu II, Masa Kerja : 22 

Oktober 2009 s.d. 30 September 2014) 

5. Rudiantara (Kabinet Kerja, Masa Kerja: 27 Oktober 2014 s.d. 23 Oktober 

2019) 

6. Johnny Gerard Plate (Kabinet Indonesia Maju: Masa Kerja: 23 Oktober 

2019 s.d. sekarang) 

 

C. Visi dan Misi 

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada 

Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. 

Sebagai kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi di 

tahun 2014-2019, selama 5 tahun ke depan pekerjaan kami akan dipandu oleh 

visi sebagai berikut:
59

 

Visi: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

Untuk mewujudkan visi itu ditempuh dengan sembilan misi, antara lain: 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. 
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7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga. 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya. 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 

Sembilan misi ini merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan 

Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan 

strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia 

(berpusat pada manusia). 

 

D. Tugas dan Fungsi 

Tugas & Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai 

berikut:
60

 

Tugas: Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 

informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. 

Fungsi: 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya 

dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, 

penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan 

komunikasi publik 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat 

pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan 

aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik 

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan 

sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan 

informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi 

dan komunikasi publik 
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4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

komunikasi dan informatika 

5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 

 

E. Struktur dan Organisasi 

1. Menteri Komunikasi dan Informatika 

Dibantu oleh 4 (empat) orang staff ahli 

a. STAF AHLI MENTERI BIDANG TEKNOLOGI 

b. STAF AHLI MENTERI BIDANG KOMUNIKASI DAN MEDIA 

MASSA 

c. STAF AHLI MENTERI BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN 

BUDAYA 

d. STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM 

2. Sekretariat Jenderal 

Terdiri dari 11 (sebelas) biro diantaranya: 

1) KEPALA BIRO PERENCANAAN 

2) KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI 

3) KEPALA BIRO KEUANGAN 

4) KEPALA BIRO HUKUM 

5) KEPALA BIRO UMUM 

6) Plt. KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT 

7) PLT. KEPALA PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA 

8) KEPALA PUSAT KELEMBAGAAN INTERNASIONAL 

9) Plt.SEKRETARIS KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT 
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10) SEKRETARIS DEWAN PERS 

11) Plt. SEKRETARIS KOMISI INFORMASI PUSAT 

3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika 

1) SEKRETARIS DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS 

DAN INFORMATIKA 

2) DIREKTUR PENATAAN SUMBER DAYA 

3) DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA 

4) Plt. DIREKTUR PENGENDALIAN 

5) DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN 

INFORMATIKA 

6) KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT 

TELEKOMUNIKASI 

4. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 

1) SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN 

POS DAN INFORMATIKA 

2) DIREKTUR POS 

3) DIREKTUR TELEKOMUNIKASI 

4) DIREKTUR PENYIARAN 

5) Plt. DIREKTUR PENGEMBANGAN PITA LEBAR 

6) Plt. DIREKTUR PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA 

5. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 

1) SEKRETARIS DITJEN APLIKASI INFORMATIKA 

2) DIREKTUR TATA KELOLA APLIKASI INFORMATIKA 

3) DIREKTUR LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA 

PEMERINTAHAN 

4) Plt. DIREKTUR EKONOMI DIGITAL 

5) Plt. DIREKTUR PEMBERDAYAAN INFORMATIKA 

6) Plt. DIREKTUR PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA 

6. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 

1) SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 
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2) DIREKTUR TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI 

PUBLIK 

3) DIREKTUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLHUKAM 

4) DIREKTUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEREKONOMIAN 

DAN KEMARITIMAN 

5) DIREKTUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN 

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

6)  DIREKTUR PENGELOLAAN MEDIA 

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

1) SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

2) KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA, PERANGKAT DAN PENYELENGGARAAN 

POS DAN INFORMATIKA 

3) KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

APLIKASI INFORMATIKA DAN INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

4) KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN 

SERTIFIKASI 

5) KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA, BADAN LITBANG 

SDM 

6) KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA (BBPSDMP) MEDAN 

7) KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA (BBPSDMP) MAKASSAR 

8) KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

8. Inspektorat Jenderal 

1) SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL 

2) INSPEKTUR I 
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3) INSPEKTUR II 

4) INSPEKTUR III 

5) INSPEKTUR IV 

9. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) 

1) DIREKTUR SUMBER DAYA DAN ADMINISTRASI 

2) DIREKTUR KEUANGAN 

3) DIREKTUR LAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI 

UNTUK BADAN USAHA 

4) DIREKTUR LAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI 

UNTUK MASYARAKAT DAN PEMERINTAH 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pada bagian akhir ini  peneliti ingin menyampaikan kesimpulan dari 

hasil penelitan dan pembahasan mengenai Proses Analog Switch-Off di 

Indonesia. Digitalisasi penyiaran Indonesia merupakan sebuah proyek besar 

yang melibatkan berlapis-lapis persoalan yang beragam. Hambatan yang 

dihadapi melibatkan banyak pihak-pihak yang memiliki kepentingan serta 

prioritas yang berbeda beda. Hambatan yang dijadikan indikator utama adalah 

Regulasi Infrastruktur dan aspek teknis perkembangan teknologi yang masih 

menjadi alasan utama digitalisasi penyiaran diberlakukan. Karena adanya 

manfaat besar bagi perkembangan teknologi Indonesia pasca digitalisasi. 

Dari aspek regulasi penghambat utama yang menjadi penghalang 

diberlakukannya analog switch-off adalah keputusan dari pengadilan tata 

usaha negara pada tahun 2015, yang meutuskan penundaan proses digitalisasi 

ini. Keputusan tersebut masih bertahan sampai sekarang pada tahun 2020. 

Walapun keputusan Revisi Undang-Undang Penyiaran masih dalam tahap 

revisi di DPR RI yang dalam hal ini Komisi I, pemerintah dalam hal ini 

Kementrian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan bebepa regulasi 

untuk melakukan uji coba pemberlakuan sistem siaran digital. Dan beberapa 

stasiun televisi sudah memberlakukan siaran digital tersebut. 

Dengan hambatan regulasi yang masih dalam tahap revisi di legislatif, 

infrastruktur juga menjadi penghambat pemberlakuan analog switch-off. 

Dalam aspek pemacar siaran digital, lembaga penyiaran baik swasta ataupun 

LPP (Lembaga Penyiaran Publik) sudah hampir menyeluruh tersebar di 

pelosok tanah air. Namun aspek yang menjadi persoalan adalah keterbatasan 

kepemilikan set-top-box. Karena untuk mendapatkan  set-top-box sebagai alat 

utama proses pendukung digitalisasi di Indonesia maka masyarakat mau tidak 

mau harus memilikinya. Dengan kisaran harga 300 ribu rupiah, hal ini tentu 

menjadi sebuah kesulitan finansial yang luar biasa bagi masyarakat yang 

ekonominya menengah kebawah.  
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Apabila satu-satunya sumber informasi serta hiburan mereka adalah 

televisi, maka seharusnya pemerintah mengambil sebuah tindakan dimana 

masa transisi dari sistem penyiaran analog ke digital ini tidak membebani 

mereka yang kurang mampu, serta memberikan tidak hanya teknologinya saja, 

tetaapi sedapat mungkin juga pengetahuan dan edukasi akan media yang 

mereka tonton sehari-hari dalam mengakses infromasi dan hiburan. 

Selain dari aspek regulasi dan infrastruktur, pemerintah dan juga pihak 

industri penyiaran juga mempersiapkan pengelolaan kelebihan frekuensi 

digital (digital devide) untuk hal yang bermanfaat bagi perkembangan 

teknologi di Indonesia. salah satunya yang menjadi tujuan utama dari 

pemerintah yang dalam hal ini adalaah percepatan jaringan internet di 

Indonesia. 

Dengan semua aspek penghambat tersebut pada dasarnya cepat atau 

lambat Indonesia akan memberlakukan analog switch-off ini. Walaupun 

berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi, kita tidak bisa menolak 

akan perkembangan teknologi. Karena sudah banya negara yang sudah 

merasakan manfaat dari digitalisasi penyiaran ini. 

 

B. Saran 

Berdasarakan dari pengkajian hasil penelitian tentang digitalisasi 

penyiaran di Indonesia. Maka penulis bermaksud memberikan saran yang 

mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi tempat penelitian maupun bagi 

peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan penerapan analog switch-off Indonesa seharusnya dapat 

menjadikan negara-negara yang sudah menggunakan teknologi digital 

sebagai contoh dalam usaha penerapan digitalisasi penyiaran. 

2. Untuk mencapai sebuah keputusan yang menguntukan bagi semua  pihak, 

pemerintah, lembaga legislatif, dan pihak industri diharapkan lebih 

mempertimbangkan aspek manfaat dalam melakukan revisi undang-

undang penyiaran yang akan disahkan nantinya. 
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3. Dengan pemberlakuan sistem digital ini nantinya, maka pihak yang terkait 

dalam penerapannya diharapkan melakukan sosialisasi kepada publik, agar 

pengetahuan tentang akses dan kegunaannya dapat dipahami seluruh 

kalangan masyarakat. 

4. Jika penerapan siaran digital sudah diberlakukan. Maka dari itu akan 

muncul banyak konten yang bervariatif. Dan penulis mengharapkan 

kepada pembuat konten tersebut agar lebih bijak dalam memproduksinya. 

Karena semakin canggih teknologi yang negara kita gunakan. Maka 

akhlak masyarakatnya juga harus semakin baik. 

5. Dalam mempertimbangkan aspek  keadilan dalam analog switch-off ini, 

yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat. Maka kepemilikan 

perangkat siaran digital ini diharapkan lebih diperhatikan oleh pemerintah 

untuk mendapatkan set-top-box dengan harga yang lebih terjangkau. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul:  Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia 

A. Fenomena Penyiaran Digital 

1. Apa penyebab pemerintah ingin melakukan Digitalisasi penyiaran? 

2. Bagaimana pelaksanaan digitalisasi penyiaran sampai saat ini? 

3. Apa hambatan yang membuat rencana ini belum terealisasi dengan 

menyeluruh? 

4. Bagaimana persiapan pemerintah dalam melaksanakan program ini? 

B. Kebijakan dan Regulasi 

1. Kebijakan apa yang melandasi terlaksananya program Analog Switch-Off 

ini? 

2. Sampai kapan kebijakan Analog Switch-Off ini akan diberlakukan di 

seluruh penjuru tanah air 

3. Siapa saja yang berperan dalam membentuk kebijakan ini 

4. Bagaimana tanggapan pemerintah apabila diberlakukan kebijakan ini, 

alasannya? 

C. Analog Switch-Off 

1. Kapan rencana awal dimulainya program digitalisasi penyiaran ini 

2. Apa alsan pemerintah untuk mematikan semua siaran analog? 

3. Apa kelebihan diberlakukannya Analog Switch-Off 

4. Sampai kapan target diberlakukannya Analog Switch-Off ini? 

5. Bagaimana cara mencapai target tersebut? 

D. Infrastruktur 

1. Apa saja infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi penyiaran 

digital ini? 

2. Bagaimana efisiensi infrastruktur yang dipersiapkan untuk penyiaran 

digital? 

3. Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk pemberlakuan penyiaran digital 

ini? 

4. Dialokasikan untuk apa saja anggaran tersebut? 
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