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DESKRIPSI MATA KULIAH: 

Memberikan pengetahuan teoritis mengenai dunia penyiaran meliputi pengertian, 

karakteristik, jenis-jenis dan proses penyiaran, prinsip-prinsip dasar penyiaran, jenis-

jenis program siaran, media penyiaran dan organisasi media penyiaran, sejarah serta 

perkembangan dunia penyiaran. 

 

ACUAN MATERI II: 

 Sejarah Perkembangan Penyiaran 

 Sejarah Penyiaran Radio  

 Sejarah Penyiaran Televisi 

 Sejarah Penyiaran New Media 

SUMBER:  

 Dasar-Dasar Penyiaran (Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin) 

 Dasar-Dasar Penyiaran (Riswandi) 

 Manajemen Media Penyiaran (Morissan,M.A) 
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● SEJARAH PERKEMBANGAN PENYIARAN ● 

Bentuk dan format penyiaran serta sarana dan prasarana yang menunjangnya 

seperti sekarang ini memberikan makna bahwa sejarah penyiaran mempunyai catatan 

sejarah yang panjang dengan penemuan teknologi, yaitu: 

 Gelombang elektromagnetik (1864) yang dapat digunakan untuk 

mengirimkan informasi  tanpa menggunakan penghantar (kawat) tembaga 

melalui jarak tertentu, dengan penemuan menonjol yaitu konsep teori 

matematis James Clerk Maxwell  

 Aparatus Spark Gap (1887) yaitu peralatan yang dapat menghasilkan dan 

mendeteksi gelombang radio pada frekuensi VHF (Very High Frequency) 

dan UHF (Ultra High Frequency). Tokoh dalam penemuan ini adalah 

Heinrich Rudolf Hertz yang membuktikan penelitian sebelumnya dari 

Maxwell. Namun penelitian dari para ahli pada waktu itu hanya sekedar 

memenuhi rasa ingin tahu, sebab tidak ada yang menyadari bahwa betapa 

potensialnya penemuan gelombang radio (wireless) tersebut pada 

peradaban modern) 

 Telegraf radio melalui transmiter (1901) yang dilakukan oleh Guglielmo 

Marconi yang berhasil melakukan pembuktian pengiriman pesan telegraf 

radio dari Corwall di Inggris ke New Foundland di Kanada pada 12 

Desember 1901. Pesan telegraf disampaikan dengan meretas jarak 3300 

km. 

Sejarah perkembangan industri radio dan televisi di Indonesia berbeda dengan di 

Eropa dan Amerika Serikat, yang berawal dengan perusahaan swasta. Di Indonesia 

setelah peninggalan Kolonial Jepang seluruh peralatan radio Jepang dikuasai oleh 

pendiri negara Republik sIndonesia, yang selanjutnya dikuasi pemerintah. Pada tanggal 

11 September 1945 dinyatakan sebagai berdirinya Radio Republik Indonesia dengan 

pemimpin umum Dokter Abdurahman Saleh. Selanjutnya RRI berkembang pesat dengan 

dukungan dana dari pemerintah dengan menjalankan misi perimerintah. Selain 

beroperasinya stasiun radio pemerintah, radio amatir juga berkembang pesat. Termasuk 

juga Persatuan Radio Amatir Indonesia (PARI) yang didirikan pada tahun 1950 sangat 

antusias menyelenggarakan kegiatannya. Namun karena situasi politik di Indonesia yang 
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belum stabil menyebabkan dibekukannya kegiatan radio amatir dalam kurun waktu 

1952-1965. Setelah keadaan berangsur membaik pada tahun 1966 kegiatan radio amatir 

sampai saat ini terus berkembang pesat. 

 

● SEJARAH PENYIARAN RADIO● 

Sejarah Penemuan Teknologi Radio 

Sejarah penyiaran radio dapat dipandang dalam 2 (dua) perspektif baik teknologi 

maupun industri. Dalam perspektif teknologi berikut catatan sejarah terkait penemuan 

teknologi penyiaran radio:  

 J. A. Fleming (1904) : 

 Penemuan alat tabung hampa dua elektroda  yang dapat mengubah arus 

bolak-balik menjadi arus searah, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi 

informasi yang ditumpangkan pada gelombang radio frekuensi tinggi. Disebut 

sebagai thermionic valve, atau vacuum diode, atau fleming walve 

 Reginald Aubrey Fessenden (1906):  

 Tokoh Fessenden menemukan alternator penghasil sinyal frekuensi tinggi 

yang akan menghasilkan gelombang radio yang kontinu. Unit ini 

menyempurnakan sistem yang didesain oleh Marconi  yang bekerja secara 

teputus-putus sinyalnya (intermittent generator). Penemuan ini merupakan 

cikal bakal sistem AM atau  Amplitude Modulatio. Fessenden disebut sebagai 

“Bapak Penyiaran Radio”. 

 Pada tanggal 24 Desember  1906, Fessenden mengirimkan suaranya dan 

permainan biolanya serta rekaman lagu-lagu sampai beberapa meter di 

kapal-kapal Lautan Atlantik. Prosesnya pada waktu itu yaitu mikrofon 

mengubah suara dan lagu dalam bentuk sinyal listrik yang akan memodulasi 

continious radio wave  dan dipancarkan melalui antena ke udara. Pada sisi 

penerima melalui antena ditangkap pancaran tersebut kemudian besaran 

radio wave diubah kembali  ke besaran listrik sebagai sinyal termodulasi AM. 

Kemudian radio wave  disingkirkan dengan alat detektor dan yang tertinggal 
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ialah sinyal suara dan musik tersebut yang dapat didengar melalui 

loudspeaker. 

 Lee De Forest (1906) 

 Penemuan tabung hampa trioda (triode vacuum tube) yang dikenal sebagai 

audion. Vacuum tube ini dapat digunakan sebagai komponen penguat sinyal 

yang relatif lemah dalam amplifier.  

 Edwin H.Amstrong (1918):  

 Penemuan superheterodyne dan mendapatkan paten pada tahun 1918. 

 Edwin H.Amstrong (1933):  

 Penemuan sistem pemancar FM (Frequency Modulation) yang kemudian 

mendapatkan hak paten oleh pemerintah Amerika pada 26 Desember 1933. 

Sistem FM merupakan alternatif pemancar radio  secara AM. Diketahui 

bahwa sistem AM mempunyai hambatan teknis, diantaranya mudah 

dipengaruhi oleh interfensi noise external seperti kilat, dan loncatan api busi 

kendaraan motor, sehingga penangkapan pada sistem AM kurang jernih. 

Berikut perbedaan antara AM dan FM: 

Gelombang 
Frekuensi 

Sinyal Penyiaran 
Radio 

AM 
(Amplitude Modulation) 

FM 
(Frequency Modulation) 

Persamaan Mengirimkan informasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik  

Perbedaan  Konsep modulasi amplitudo 
adalah gelombang suara 
akan memodulasi amplitudo 
(tinggi gelombang) dari 
gelombang pembawanya  

 Sinyal  atau operator 
ditransmisikan menurut 
informasi yang dikirim 
sedangkan frekuensinya 
tetap konstan  

 Konsep modulasi frekuensi adalah 
gelombang suara akan 
memodulasi frekuensi gelombang 
pembawanya  

 Informasi (suara) dikodekan 
dengan memvariasikan frekuensi 
gelombang dan amplitudo 
dipertahankan konstan  

Lokasi 
perkembangan 

Berkembang  di Inggris  Berkembang di Amerika  

Spektrum 
Rentang 

535-1705 kilohertz  88-10 megahertz  
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Kelebihan  Relatif mudah dideteksi 
 Bandwith lebih sempit 
 Cakupan lebih luas  

 Memiliki kualitas suara lebih 
baik  

Kelemahan  sinyal dipengaruhi interfensi  
noise external 

 Hanya mampu memproduksi 
frekuensi hingga 5 kHz  

 Area lokasi lokal dan tidak dapat 
ditransmisikan  melalui jarak 
jauh 

  sehingga diperlukan lebih 
stasiun radio FM untuk 
menutupi area 

 Pemancar penerima cukup rumit 

 

Sejarah Penemuan Industri Radio 

Awal kegiatan penyiaran dimulai dengan penyiaran yang memancarkan siaran 

berupa sinyal suara  dengan sistem modulasi amplitudo (Amplitudo Modulation=AM) 

yang dikenal luas pada 1920.  Tercatat dalam sejarah beberapa tokoh dan penemuan 

berikut ini: 

 Lee de Forest (1916): 

 Telah memulai siaran untuk reportase pemilihan presiden di kota New York. 

 1920 

Ahli teknik bernama Frank Conrad membangun suatu pemancar radio di 

garasi rumahnya sebagai sarana menyalurkan hobinya, kemudian Conrad 

menyiarkan lagu-lagu, mengunmpulkan hasil pertandingan olahraga, dan 

menyiarkan lagu intrumental. Conrad berhasil menarik perhatian 

pendengarnya seiring dengan penjualan pesawat penerima radio. Radio 

tersebut bernama KDKA menjadikannya sebagai stasiun penyiaran radio 

tertua (radio komersial berizin pertama) di Amerika Serikat 

 BBC (1922) 

Pemancaran program siarannya yang pertama pada 14 November 1922 

dengan sistem AM. Pendanaan dilakukan dengan izin penyiaran dan 

kontribusi penjualan pesawat penerima. Ini berbeda dengan stasiun-stasiun 

radio di Amerika yang justru menggunakan iklan sebagai sumber pendapatan. 

 Era Radio menjadi Media Massa (1925-1930) 

Sebanyak 17 juta pesawat radio terjual pada masyarakat Amerika 
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 NBC –National Broadcasting Company (1926) 

Stasiun penyiaran pertama yang  menerapkan konsep berjejaring. 

 Radio FM (1933) 

Muncul sistem radio FM yang dirancang oleh Edwin .H. Amstrong  yang 

memiliki kualitas lebih baik dari sistem radio AM. 

 Radio FM Komersial Pertama (1941) 

Pada 1 Maret 1941, radio komersial FM pertama mengudara di Nashville, 

Tennesse dengan callsign W47NV. 

 Radio di Jerman (1943) 

Radio FM  diperkenalkan di Jerman dengan menggunakan pita VHF-Very High 

Frequency (UKW, ultrakurz-welle. 

 Pudarnya masa keemasan radio (1955) 

Stasiun lokal yang merupakan anggota jaringan makin banyak meninggalkan  

jaringan ketika penetrasi siaran televisi sebagai media massa dengan cakupan 

yang lebih luas. 

 Terhentinya sistem jaringan penyiaran radio (1960) 

Sistem penyiaran radio jaringan terhenti, selanjutnya  masing-masing stasiun 

lokal menggali potensi iklan lokal dan melakukan eksperimen format siaran 

yang diminati oleh pendengar di wilayahnya. Salahsatunya radio di Midwest 

yang melakukan pengamatan terhadap penjualan album rekaman pada 

sejumlah toko. Kemudian album-album tersebut mulai disiarkan. Hasilnya 

format top 40  berhasil sukses dan memunculkan ide-ide format baru. 

 Siaran radio FM stereo(1961) 

Siaran sistem FM mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem 

AM, terutama untuk suara dalam sisi penerimaan. 

 

Sejarah Radio di Indonesia 

 Zaman Periode Penjajahan Belanda 
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- SABANG: Dimulainya dengan pembangunan telegraf radio (1911) untuk 

berkomuniasi dengan kapal-kapal  yang  perairan Sabang. 

- JAKARTA: Lahirlah perkumpulan radio Hindia-Belanda  pada 16 Juni 1925 

dengan nama BRV (Bataviasche Radioa Vereening) di Jakarta. Siaran pertama 

di Hotel Des Indes. 

- TANJUNG PRIOK: Tahun 1934 muncullah NIROM (Nederlands Indische Radio 

Omroep Maatschappij) yang memicu perseorangan untuk membangun stasiun 

sendiri. 

- BANDUNG: Tercatat berdiri Vereniging van Radio Amateurs Voor Bandoeng en 

Omstreeken pada 1926 yang lebih dikenal  dengan sebutan PMY. 

- MEDAN: Tahun 1930 dipelopori oleh Meyer mendirikan badan penyiaran yang 

diberi nama Meyers Omroep Voor Allen (MOVA). 

- SURABAYA: Berdiri ARVO (Algemene Radio Vereniging Omroep). Muncullah 

federasi institusi penyiaran FRONE (Federatie van Radio Omroep Verening in 

Nederlands Indie) yang bertujuan untuk membangkitkan, memelihara, serta 

mengembangkan minat terhadap teknik siaran radio serta mengadakan 

kerjasama untuk memenuhi keperluan dan keinginan anggota. Isi siarannya 

terdiri dari hiburan berupa musik, pariwisata, agama, pendidikan, ilmu 

pengetahuan, serta siaran niaga.  

- Munculnya semangat kalangan pribumi pada Sumpah Pemuda (1928) 

mengharapkan bahwa siaran radio dapat mengakomodasi semangat 

nasionalisme. 

- SOLO: Soloche Radio Vereniging (SRV) 1933. 

- JAKARTA: Vereniging Oostersche Radio Omroep (VORO)  1934. 

- YOGYAKARTA: Mataramsche Vereniging voor Radio Omroep (MAVRO) 1934. 

- Muncul stasiun radio  yang berafiliasi dengan pemerintah pada 1 April 1934 

yaitu NIROM (Nederlands Indisches Radio Omroep Maatschappij). 

- Muncullah asosiasi PPRK (Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran) yang 

bersifat non komersial yang bertujuan memajukan kesenian, kebudayaan 

nasional, serta siaran radio di luar Jawa. 
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- Adanya rumusan siaran ketimuran yang dilaksanakan oleh PPRK melalui 

pemancar NIROM. Hal ini berarti bahwa siaran ketimuran yang 

diselenggarakan oleh NIROM diserahkan kepada PPRK. Akhirna pada  30 Juni  

1940 dikeluarkan SKP No 1458/A yang menyetujui penyerahan pekerjaan dari 

NIROM ke PPRK, pada 1 November 1940 resmi berkumandang siaran dari 

PPRK. 

 Zaman Periode Penjajahan Jepang (1925-1942) 

Pada 8 Maret 1942 secara resmi penyerahan pemerintahan Hindia-Belanda 

kepada Jepang. Selanjutnya Jepang menghentikan PPRK dan perkumpulan radio 

nasional. Kemudian dibentuk jawatan pengurus radio bernama Hoso Kanri 

Kyoku (Jawatan Urusan Radio). Pusat radio jepang berada di Jakarta, sedangkan 

Sumatera berpusat di Bukittinggi. Di kota-kota besar didirikan cabang Hoso 

Kyoku dengan nama Shodanso seperti di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, 

Surakarta, Malang, Surabaya, Semarang, Medan, Padang dan Makassar. Pada 

waktu itu siaran radio berada di bawah  Sendebu (bagian propaganda tentara 

Jepang) 

 Zaman Periode Era Kemerdekaan (1945-sekarang) 

RRI (Radio Republik Indonesia) menjadi lembaga penyiaran negara yang 

merdeka  pada 11 September 1945. Cikal bakal  stasiun radio yang berasal dari 

zaman Belanda dan Jepang di daerah kemudian menjadi RRI stasiun daerah 

bersangkutan yang dinamai Stasiun Nusantara, Stasiun Regional I, Stasiun 

Regional II sesuai dengan tingkatan daerah, provinsi, dan kabupaten. 

Ditetapkannya PP No 12/2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI maka 

strata stasiun RRI menjadi kelas A, kelas B dan kelas C. 

RRI merupakan radio yang mempunyai jaringan siaran terbesar di Indonesia 

yaitu 60 stasiun dengan 191 programa. Kalangan swasta  tercatat di Direktorat 

Jenderal Postel Depkominfo hingga 2009 tidak kurang dari 200 stasiun penyiaran 

FM dan tidak kurang stasiun penyiaran AM. Embrio radio swasta adalah radio 

amatir. 
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 SEJARAH PENYIARAN TELEVISI● 

Sejarah Penemuan Teknologi Televisi 

Munculnya konsep penyiaran radio FM, sistem penyiaran  televisi juga 

berkembang dan tercatat pada pada 1939 di satu World’s Fair di Amerika. Pada waktu 

itu Zworykin dibantu oleh Philo Farnsworth berhasil memperkenalkan pesawat televisi 

pertama. Berikut catatan terkait penemuan teknologi penyiaran TV: 

- 1884, Paul Gottlieb Nipkow (22 Agustus 1860-24 Agustus 1940) 

Pembangunan teknologi piringan putar (rotating disc) yang berguna untuk 

mentransmisikan sinyal gambar melalui kawat. Sistem ini dinamai Nipkow 

Disc. 

- 1925, John Logie Baird (13 Agustus 1888-14 Juni 1946) 

Penemu pertama sistem televisi yang dinamakan elektromechanical 

television. John Logie Baird mengadopsi prinsip scanning Paul Nipkow dan 

dianggap sebagai “Bapak Televisi”. 

- 1927, Siaran TV Pertama oleh JLB 

Pentransmisian sinyal televisi sejauh 705 km dengan menggunakan jalur 

telepon antara London dan Glasgow.  Ini merupakan siaran pertama dengan 

menggunakan sistem 30 garis. 

- 1927, Philo Taylor Farmsworth 

Pentransmisian gambar televisi 60 garis. Sinyal yang ditransmisikan ini adalah 

tanda dolar. Farmsworth berhasil mendesain tabung dissector yang 

mendasari rancangan elektronik televisi dan berhasil mendapatka hak paten 

pada tahun 1927 

- BBC menyiarkan program televisi antara 1929-1932, selanjutnya jumlah 

sistem garis ditingkatkan menjadi 240 garis dengan menggunakan peralatan 

tambahan. Namun hingga tahun 1933 sistem ini kalah bersaing dengan 

sistem baru karena belum memanfaatkan tabung sinar katode yang menjadi 

dasar televisi modern 
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- 1935, Sistem Cathoderaytube 

Vladimir Kozmich Zworykin menemukan sistem cathoderaytube yang disebut 

kineskop yang digunakan sebagai tabung iconoscope yang berbentuk kamera. 

- 1948, Sistem Receiver Televisi 

Louis W. Parker (1906-1993) menemukan sistem receiver TV yang sekarang 

teknologinya digunakan yaitu intercarrier sound system yang menyinkronkan 

antara suara dan gambar  

- 1953, Televisi Berwarna:  

Federal Communications Commission (FCC) meresmikan televisi berwarna 

diudarakan secara komersial pada 17 Desember 1953. Sistem televisi 

berwarna didesain oleh RCA, tercatat sebelumnya telah diperkenalkan 

konsep televisi berwarna Zworykin (1925) yang mendapatkan hak paten 

pemerintah Amerika, sedangkan di Jerman juga dipernahkan konsep TV 

berwarna pada tahun 1904. 

 

Sejarah Penemuan Industri Televisi 

Penemuan beberapa sistem dan konsep teknologi televisi dari tahun ke tahun 

yang dipelopori oleh Paul G Nipkow pada 1884 dengan teknologi piringan putar (rotating 

disc), maka industri penyiaran televisi juga berkembang. Pada tahun 1934 begitu 

ditemukan sistem mekanik televisi mekanik oleh John Logie Baird, berdiri stasiun Baird 

Television Limited dengan menyiarkan programnya dari Crystal Palace, London. Siaran 

tersebut berupa gambar diam diiringi orkes simfoni Gamount British yang memainkan 

lagu-lagu ilustrasi dari satu film. 

- 1929, BBC mengudara 

Siaran percobaan menggunakan temua John L. Baird yaitu sistem 30 garis (12,5 

gambar/detik) kemudian berkembang menjadi siaran reguler pada 1936 dengan 

menyiarkan 405 garis dari perusahaan Marconi EMI (Electronis and Musical 

Industry) sistem secara alternatif . 

- 1929, Siaran Reguler dimulai 
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Di Jerman menyiarkan televisi secara reguler dengan meliput Olympic  Games 

yang disiarkan di stasiun Berlin dan Leipzig. Sistem yang digunakan masih 

menggunakan temuan John L. Baird. 

- 1931, Penyiaran Televisi: Secara reguler di Perancis. 

- 1950, Deutsche-Welle atau DW berdiri 

Terdiri dari stasiun televisi dan radio berkedudukan di kota Bonn.  

- 1951, Stasiun TV Nederland I berdiri 

Merupakan public broadcasting pertama di Belanda  

- 1952, CBC 

Pada 6 September 1952, CBC (Canadian Broadcasting Corporation) TV Station 

berdiri dengan  stasiun pemancarnya di Montreal. CBC sendiri sebagai stasiun 

yang telah berdiri sejak 1936. 

Secara umum periode waktu perkembangan penemuan industri televisi sebagai 

berikut: 

- 1930-1939    Kawasan Eropa dan Amerika 

- 1940-1949    Sebagian kawasan Asia/Jepang, Alaska 

- 1950-1959    Kanada, Amerika Latin, kawasan Afrika, Asia Barat dan Australia 

- 1960-1969    Sebagian kawasan Afrika dan Indonesia 

- 1970-1989    Sebagian Asia Tenggara, sebagain Afrika , dan Papua New Guinea 

 

Sejarah Pertelevisian di Indonesia 

 Masa Persiapan 

Tap MPRS No II/MPRS/ 1960 Bab I Pasal 18 menjelaskan bahwa pembangunan 

pertelevisian  diperlukan untuk pendidikan. Disusul  SK Menpen No 20/SK/M/61 

tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2TV) yang membantu 

membantu Menteri Penerangan dalam mempersiapkan siaran TV di Indonesia. 

Pada 23 Oktober  1961 adanya kepastian datangnya kawat dari  Presiden 

Soekarno yang waktu itu berada di Wina kepada Menteri Penerangan Maladi. 
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Panitia Persiapan Televisi (P2TV) mempunyai ketentuan teknis yang harus 

dipenuhi dalam proses penyiaran televisi di Indonesia, antara lain: 

1) Stasiun TV yang dibangun minimal harus menyiarkan acara ASIAN 

Games IV 

2) Tinggi menara pemancar tak lebih dari 60 m dan bersifat darurat  

3) Sementara studio TV tidak dibangun dan akan dipikirkan setelah ASIAN 

Games IV selesai 

4) P2TV tidak dibenarkan menentukan peralatan 

5) Pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh PN Adhi Karya 

PN Sabang Merauke dibawah pengawasan  KUPAG (Komando Urusan 

Pembangunan Asian Games 

Persiapan yang dilakukan oleh P2TV pada waktu masa persiapan, meliputi: 

1) Mempersiapkan rencana terperinci tentang pola Pembangunan Siaran 

Televisi di Indonesia dengan berpedoman dan arahan yang ditetapkan 

oleh Menteri Penerangan RI 

2)  Menyusun evaluasi terhadap penawaran dari perusahaan TV ditetapkan 

oleh Menteri Penerangan RI 

3) Menyusun evaluasi terhadap penawaran dari perusahaan TV baik dari 

dalam maupun luar negeri 

4)  Mengadakan hubungan/pembicaraan dengan berbagai pihak dan ahli di 

bidang TV, baik dari dalam maupun di luar negeri 

5) Mengadakan penelitian dan pengujian di bidang teknis, material 

keuangan untuk kesempurnaan penyelenggaran siaran TV di Indonesia 

6)  Mengadakan usaha-usaha lain yang ditugaskan oleh Menteri 

Penerangan RI 

 Siaran Pertama Televisi di Indonesia 

Siaran Percobaan pertama kali dilakukan dari halaman Istana Merdeka pada 17 

Agustus 1962 dengan acara tunggal Peringatan HUT XVII Proklamasi RI. Pada saat 

mengudara TVRI menggunakan identitas (identification station call) Seksi Televisi 
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Biro Radio dan Televisi Organizing Comittee Asian Games IV. Indonesia menjadi 

negara ke 4 yang memiliki medium televisi. Pada 24 Agustus 1962 tugas P2TV 

telah beralih kepada Seksi Televisi Biro Radio dan Televisi Organizing Comittee 

Asian Games IV.  Berikut ringkasan momentum perkembangan siaran pertama 

pertelevisian di Indonesia: 

- HUT RI ke XVII 17 Agustus 1962 sebagai momentum penyiaran  percobaan 

TV di Indonesia yang dari segi teknik studio, siaran pertama ini ternyata 

tidak mengecewakan, sehingga TVRI telah siap sedia menyukseskan acara 

pekan Olahraga Asia itu. Pada 24 Agustus 1962, bertepatan dengan ASEAN 

Games IV di Senayan, kegiatan penyiaran televisi di Indonesia mulai 

mengudara. 

- Medium televisi (siaran TVRI) menggunakan standar televisi CCIR dengan  

625 garis serta frekuensi gambar 50 Hertz. 

-  16 Agustus 1976, Presiden Soekarno meresmikan satelit palapa. 

-  Akhir 1980-1990-an muncullah televisi swasta . 

 Pada Era Orde Baru 

Berhasilnya pembangunan bangsa dan negara mendorong perkembangan 

penyiaran  televisi di Indonesia. Untuk menampung hal tersebut diterbitkan 

Kepmenpen No 190A/Kep/Menpen/1987 tentang Siaran Saluran 

Terbatas/SSTTVRI yang memberi peluang kepada pihak swasta nasional untuk 

menyelenggarakan siaran televisi swasta. Selanjutnya diterbitkannya Kepmenpen 

RI No III/Kep/Menpen/ 1990 tanggal 24 Juli 1990 tentang Penyiaran Televisi di 

Indonesia mengelompokan dua kategori stasiun penyiaran swasta: 

a. Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum (SPTSU) yang diizinkan 

menyelenggarakan siaran lokal tanpa decoder  

b. Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Pendidikan (SPTSP) yang diizinkan 

menyelenggarakan siaran nasional 

Kepmenpen No 04A/Kep/Menpen/1993 tanggal 18 Januari 1993 mengenai 

perubahan pasal 7, 14, 16 dan 20 Kepmenpen No III/Kep/Menpen/1990 tanggal 

24 Juli 1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia sebagaimana diubah dengan 
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Kepmenpen No 84A/Kep/Menpen/1992 bahwa Stasiun Penyiaran Swasta (SPTS) 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu:  

a. SPTS yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, dengan ketentuan 

diizinkan menyelenggarakan siaran nasional dengan hanya satu acara 

siaran program) baik melalui sistem penyiaran di darat (terrestrial) 

maupun sistem penyiaran satelit SKSD PALAPA atau fasilitas satelit 

penyiaran langsung (DBS) milik indonesia. Jumlah stasiun yang didirikan 

tidak boleh lebih dari lima 

b. SPTS yang berkedudukan di Ibu kota Daerah tingkat I/ Provinsi dengan 

ketentuan hanya diizinkan menyelenggarakan siaran lokal dengan satu 

acara siaran (program). Jumlah yang boleh didirikan masing-masing satu. 

 

Runtuhnya monopoli televisi oleh pemerintah seperti di Indonesia merupakan 

tren internasional pada tahun 1980 an, seperti juga yang terjadi di Malaysia dan 

kemudian Singapura. Pada November 1988 RCTI, sebagai televisi swasta pertama 

di Indonesia dengan mulai siaran percobaan TV-bayar (mengunakan decorder) di 

Jakarta.  Pada tahun 1990 RCTI telah melakukan siaran tanpa dekorder dengan 

jam siaran tak terbatas. 

Perkembangan RCTI yang semakin pesat mendorong besarnya peluang bisnis 

televisi swasta lainnya. Tahun 1989 SCTV merupakan televisi swasta kedua yang 

mengudara dari Surabaya. Disusul oleh TPI tahun 1990 yang ketika itu masih 

mengunakan fasilitas transmisi TVRI. Tahun 1995 Indosiar mulai siaran di Jakarta, 

bersamaan dengan ANTV yang memiliki siaran terbatas di Sumatra Barat. Namun 

kenyataan seluruhnya melakukan siaran dari Jakarta, yang tidak sesuai dengan izin 

awalnya.  Menyusul setelah itu pada era tahun 2000 berdiri beberapa televisi 

swasta seperti METRO TV, TRANS TV, LATV, GLOBAL TV, TV7 serta televisi lokal. 

Akan tetapi televisi dengan format berbeda hanyalah METRO TV, sedangkan yang 

lainnya sama formatnya seperti televisi yang telah ada. Hal ini menyebabkan 

persaingan yang ketat serta menyebabkan bagi yang tidak kuat akan gulung tikar. 

Terbukti dengan dibeli atau bergabungnya TV7 oleh TRANS grup, dan LATV oleh 

STAR grup/ANTV. 
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 SEJARAH NEW MEDIA● 

Definisi tersebut dikembangkan bahwa New Media adalah satu media yang 

menggunakan media lain selain udara, sementara content-nya tetap penyiaran. 

Sehingga dari definisi tersebut maka ada dua media yang masuk dalam New Media 

yaitu televisi kabel dan internet dalam hal ini adalah streaming. Beberapa 

karakteristik New Media, yaitu: 

a. Sudah masuk ke era digital yang kemudian memumgkinkan perbedaan 

format media menjadi samar seperti antara cetak dan elektronik karena 

keduanya dilewatkan melalui saluran yang sama 

b.  Sudah mempunyai sifat interaktif 

c.  Sudah tidak mengenali lagi batas-batas wilayah negara 

d. Sementara dalam dunia Penyiaran dapat kita acu kajian Canadian 

Broadcasting Corporation (CBC) yang dirilis dalam website pada tahun 2006 

bahwa New Media bagi dunia penyiaran adalah proses streaming  di 

jaringan internet atau mobile  

Sebelum memahami media, perlu  dimengerti bahwa sistem penyiaran adalah  satu 

proses telekomunikasi dimana terdapat pengirim, penerima, medium penghubung 

dan gangguan yang terjadi pada medium. Jelas bahwa media pada media transmisi 

adalah sarana penghubung yang dapat berbentuk fisik maupun non fisik. Jadi arti 

media ini berkaitan dengan topik penyaluran sinyal informasi. Menilik kata media 

pada media massa, adanya kata massa memberikan pengertian bahwa  ada 

kaitannya dengan komunikasi massa yaitu format atau bentuk komunikasi massa. 

Dalam komunikasi massa ada format saluran, yaitu: 

  Media tatap muka 

 Media cetak 

 Media elektronik 

Selanjutnya untuk kata multi media, kata media mempunyai arti  bentuk informasi 

sendiri apakah audio, video atau grafik/ tulisan. Jadi kata media di sini berkaitan 

dengan dilibatkannya komputer dalam proses pengolahan penyuguhannya. 

Adapun kata New Media lebih cenderung untuk menyatakan suatu yang baru 

tergantung pada permasalahan atau topiknya. Bila berkaitan dengan penyiaran 
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maka sesuatu bentuk baru untuk menyampaikan siaran. Bila berkaitan dengan 

kampanye maka dapat berkaitan dengan cara berkampanye dengan memanfaatkan 

sarana komunikasi modern seperti internet. 

Kemajuan teknologi menghasilkan produk new media yang dapat dimanfaatkan  

dalam supporting produktivitas  masyarakat informasi saat ini, antara lain: 

a. Menyajikan arus informasi yang dapat dengan mudah dan cepat diakses di 

mana saja dan kapan saja 

b. Media interaksi jual beli yang memudahkan hubungan dengan costumer 

service 

c. Berfungsi sebagai media hiburan 

d. Berfungsi sebagai media komunikasi yang efisien.  

e. Berfungsi sebagai sarana pendidikan dengan adanya  buku digital 

 

New Media (media baru) dimaksudkan untuk mencakup kemunculan era digital, 

komputer atau jaringan teknologi informasi pada akhir abad  ke 20. Sebagian media 

yang digambarkan sebagai “media baru” adalah digital. Karakteristiknya seperti 

dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, mampat, interaktif, dan tidak 

memihak. Penggabungan antara teknologi komunikasi, teknologi komputer, dan 

teknologi media massa merupakan konvergensi media adalah ruang lingkup New 

Media. 

 


