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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Konsep inovasi siaran analog ke digital ini, menawarkan kelebihan-

kelebihan baru seperti peningkatan kualitas siaran, efisiensi spektrum, teknologi 

sigap bencana, dan hal lainnya yang mungkin belum dieksplor. 

Hasil temuan dilapangan menunjukan bahwa hingga saat ini program 

konversi belum berjalan sepenuhnya, padahal tahun ini seharusnya sudah masuk 

dalam tahapan siaran percobaan atau simulcast pada televisi area pulau Jawa, 

Kalimantan, dan Sumatera sesuai dengan roadmap atau agenda yang dibuat oleh 

kominfo. Berikut ringkasan proses implementasi strategi menghadapi konversi 

siaran dari kedua stasiun televisi, dijelaskan dalam tabel 9. 

Tabel 9. 

Rangkuman Perbandingan, Stasiun Televisi Siaran Lokal Dalam Proses 

Migrasi Penyiaran 

No Strategi RBTV Jogja ADiTV 

1 
Pembelian 

Teknologi 

Perangkat studio dan 

control room sudah siap, 

hanya tinggal 

menjalankan satu 

perangkat microlink, 

ketika kebijakan 

digitalisasi sudah 

dijalankan 

Perangkat studio dan 

control room sudah siap, 

hanya tinggal 

menjalankan satu 

perangkat microlink, 

ketika kebijakan 

digitalisasi sudah 

dijalankan 
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2 Strategi lain-lain 
Mengembangkan TV 

internet 

Mengembangkan TV 

internet 

3 
Segmentasi / 

Positioning 

RBTV repositioning ke 

TV berita, karena harus 

mewujudkan 

keseragaman dengan 

induknya (Kompas TV), 

yang berposisioning TV 

berita 

Mengarah kepada 

televisi islami, sesuai 

visi dan misi ADiTV, 

Hal ini dilakukan karena 

masih satu-satunya TV 

lokal islami di DIY dan 

sekitarnya 

4 Kesiapan SDM 

Memasang SDM lebih 

sedikit, karena perangkat 

lebih mudah dijalankan. 

Namun menata ulang 

pembagian kerja 

Memasang SDM lebih 

sedikit, karena perangkat 

lebih mudah dijalankan. 

Namun menata ulang 

pembagian kerja 

5 

Peranan dalam 

model bisnis 

baru di area DIY 

Kalah dalam lelang 

sebagai penyedia 

multiplexer area DIY, 

sehingga menjadi 

penyedia konten saja 

Kalah dalam lelang 

sebagai penyedia 

multiplexer area DIY, 

sehingga menjadi 

penyedia konten saja 

Sumber : Hasil penelitian, diolah 2016 

Namun digitalisasi ini belum semuanya berjalan sepenuhnya karena 

terhambat oleh beberapa kendala antara lain: (1)Permen No. 32 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran 

Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, telah menciptakan dua entitas yang sama 

sekali baru yaitu penyedia konten dan penyedia multiplexing. Namun 

permasalahannya, pemerintah justru membuka tender multipleksing hanya untuk 

perusahaan televisi swasta siaran nasional. Dampaknya, harga sewa mux kepada 

televisi siaran lokal menjadi terlalu mahal dan kumudian para stasiun televisi lokal 

meminta agar digitalisasi ditunda; (2)Sosiali terhadap digitalisasi belum terlaksana 

kepada masyarakat luas, sehingga jumlah penonton televisi terus menurun 

ditengah semakin bermunculannya media hiburan lain seperti internet, wisata dan 
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sebagainya. Hal ini menjadi hambatan akan kepercayaan diri para televisi untuk 

berinvestasi lebih kepada hal yang cukup besar secara finansial. 

Fenomena konversi sistem siaran analog ke digital merupakan 

fenomena baru yang merubah sistem pertelevisian khususnya di Indonesia dari 

banyak aspek. Sehingga memerlukan pengkajian yang matang dari banyak pihak 

terkait seperti akademisi komunikasi masa, industri televisi, pemerintah, dan 

industri terkait lainnya. 

B. Saran 

1. Bagi pihak objek penelitian (RBTV Jogja & ADiTV Jogja) 

 Langkah yang dilakukan objek penelitian sudah cukup baik, karena sudah 

mempersiapkan diri dalam beberapa hal. Langkah inovasi televisi streaming yang 

cukup mendongkrak eksistensi keduanya ditengah perkembangan teknologi 

internet. Namun alangkah baiknya jika tetap bersikap visioner ketika digitalisasi 

sudah dijalankan karena perkembangan teknologi bergerak sangat pesat. Bisa saja 

eksistensi televisi free-to-air akan redup bahkan hilang jika tidak melakukan 

inovasi seperti beberapa media masa lainnya yang pernah mengalami masa 

kejayaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Kajian Televisi Digital masih sangat segar dibahas oleh disiplin ilmu 

komunikasi bisnis, apalagi jika UU baru tentang penyiaran telah matang. Model 

bisnis yang baru ini diprediksi akan melibatkan lebih banyak industri baru yang 

turut serta dalam siaran digital, karena sebuah cabang ilmu dapat dipecah menjadi 

lebih tersegmen sesuai kebutuhan jaman dan perkembangan peradaban manusia. 


