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KEBIJAKAN pemerintah tahun 80-an dengan membuka 'kran' televisi swasta, 
ternyata sangat rentan menghapus tradisi, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat 
yang selama ini. Betapa cepat TV-TV swasta melakukan perubahan tersebut. 
Sebagian besar masyarakat sudah menyadari bahkan 'berteriak' tidak rela melihat 
perubahan, terutama pada generasi muda yang kehilangan jati dirinya. Namun suara 
silent mayority tidak mendapat respons dari pelaku penyiaran. 

Salah satu harapan masyarakat yang prihatin dengan kekuasaan kapitalis yang 
menciptakan hedonisme dan konsumsi tingkat tinggi ini, ada pada TV publik. 
Terdapat celah kosong kebutuhan publik akan informasi yang bermanfaat dan bisa 
digunakan untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya.  

"Ruh" televisi publik jelas tampak dalam UU Penyiaran 32/2002. UU ini 
menyebutkan bahwa lembaga penyiaran publik dimiliki oleh badan hukum negara, 
bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk 
kepentingan masyarakat. Dengan demikian, media publik baik di tingkat pusat 
maupun daerah, tidak untuk digunakan untuk kepentingan pejabat pemerintah, akan 
tetapi sekali lagi harus mengabdi pada kepentingan masyarakat.  

Penyiaran publik adalah penyiaran yang dimiliki publik, yakni negara, pemerintah, 
atau organisasi publik sebagai tandingan dari kepemilikan swasta. Penyiaran ini 
didalamnya mengandung 'layanan publik' berupa penyebarluasan program 
kepentingan dan minat publik, seperti pendidikan, budaya, atau informasi yang 
membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Asia-Pacific Broadcasting 
Union, 1999). Televisi publik tidak menganggap audiens sebagai konsumen, tetapi 
sebagai publik yang harus dididik, diberitahu, direformasi, bahkan dihibur. 
Pendeknya, publik harus "dilayani" sehingga memungkinkan mereka untuk 
menampilkan hak dan tugasnya secara demokratis. TV publik tidak berkepentingan 
dengan hedonisme konsumen (penyiaran komersial).  

Berbeda dengan TV swasta yang memandang audiens sebagai pasar (audience as 
market). Tujuan utamanya membuat konsumen sadar tentang produk dan jasa dan 
mengikat perhatian mereka dengan program hiburan. Komunikasi ini efektif selama 
audiens memberi perhatian kepadanya tanpa menghiraukan pengaruhnya sebagai 
warga negara.  

Posisi TVRI  

Berdasarkan UU Penyiaran 32/2002 pasal 60 tentang ketentuan peralihan, paling 
lambat tahun 2007, TVRI milik negara harus menjadi TV publik. Namun untuk 
menuju ke arah itu, ada hambatan yang bagai benang kusut. Beberapa kesulitan itu 
antara lain: 
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Pertama, pada tingkat makro dan mikro. Secara makro, selama tidak ada political will 
dari pemerintah dan DPR/D untuk mengalokasikan APBN/D untuk TV publik, TVRI 
akan menjadi permainan industri penyiaran yang ideologinya rating. TVRI tidak 
diminati khalayaknya karena penyajian yang tidak menarik. Penyebabnya seperti 
lingkaran setan yaitu peralatan yang sudah tua, biaya produksi/operasional yang 
rendah, gaji yang minim dan seterusnya. Selain itu, masalah aturan atau regulasi serta 
kebijakan. Regulasi ini bisa dilihat sebagai peluang, karena dari kuantitas alokasi 
frekuensi, UU memberikan 20% untuk media publik dari seluruh frekuensi di wilayah 
tersebut. 

Secara mikro, terkait secara internal kelembagaan. Masalah SDM, misalnya, masih 
tersisa mental PNS yang birokrasi dan feodal serta tidak independen. TVRI menjadi 
gemuk, lamban dan tidak efisien. Semua aspek internal dan eksternal satu sama lain 
saling mempengaruhi, di mana muaranya pada performance content dan citra TVRI 
yang semakin redup di tengah-tengah gemerlap TV swasta. 

Ada perbedaan filosofis antara lembaga penyiaran pemerintah dengan penyiaran 
publik. Media milik pemerintah cenderung menjadi corong pemerintah. Isinya tentang 
informasi visi dan misi pemerintah sehingga masyarakat paham dan mendukung. 
Alurnya top down. Sedangkan lembaga penyiaran publik, menyuarakan kepentingan 
publik. Informasi tentang pembangunan direncanakan pemerintah dan masyarakat; isu 
muncul dari rakyat (bottom up). Ini menjadi efektif ketika pemerintah memberikan 
kesempatan masyarakat mulai dari grass root, untuk mengangkat dan membahas satu 
isu, lalu publik menginterpretasikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah yang 
terkait. 

Perbedaan sangat tampak pada penyiaran komersial. Semangat mereka pada akhirnya 
untuk keuntungan finansial semata. TV Swasta memiliki keyakinan bahwa penonton 
suka hiburan, film, musik, drama, kuis-kuis dan program yang gemerlap dan hadiah-
hadiah. Program pelayanan publik biasanya hanya 10% dari keseluruhan program. 

TV publik menganggap warga negara punya hak dan kebutuhan program "lebih 
bermanfaat", seperti: program pendidikan yang instruksional, program tentang 
kedalaman & keteguhan agama serta budi pekerti, program budaya & tradisi serta 
kearifan lokal, program yang membuka diskusi dengan argumen yang baik dan 
pencarian atau solusi untuk meningkatkan apresiasi terhadap kemajemukan 

TVRI seharusnyaa mengubah visi dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan 
publik, bangsa, dan hubungan antarbangsa. Demikian juga misi ditujukan untuk 
menjadi forum diskusi, artikulasi, dan pelayanan kebutuhan publik. Di samping ada 
pengakuan signifikan terhadap pengawasan dan evaluasi oleh publik sebagai khalayak 
dan partisipan yang aktif. Sebagai konsekuensinya, TVRI memang harus dapat 
diakses publik, memperoleh dana publik dan menggunakan APBN dan APBD. Selain 
itu ada akuntabilitas publik dengan mempertanggungjawabkan program dengan 
ukuran moral dan tata nilai publik (moral accountability) ; mempertanggungjawabkan 
keuangan (financial accountability); serta ada keterlibatan publik yaitu ada kerja sama 
seluas-luasnya, mengundang serta menyambut keterlibatan publik  

Peran TV publik  
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Secara eksplisit dalam UU 32/2002 mengemukakan bahwa asas penyiaran yaitu 
manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, 
etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Tujuan penyiaran di Indonesia 
adalah untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa 
yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 
kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri.  

Asas dan tujuan ini tidak hanya berlaku untuk TV publik, namun berlaku juga untuk 
semua bentuk penyiaran termasuk TV swasta. Di sisi lain, asas dan tujuan di atas 
memang perlu penjabaran untuk bisa diaplikasikan, karena dianggap merupakan 
konsep yang bersifat abstrak. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman, kesepakatan 
dan komitmen dari semua pelaku penyiaran untuk bisa mewujudkannya. 

Menjadikan TVRI sebagai TV publik, memerlukan pembenahan besar-besaran secara 
internal kelembagaan, dengan menegakkan struktur yang lebih luwes dan ramping 
juga kebijakan lebih terdesentralisasi. TVRI di daerah lebih leluasa menggali potensi 
daerahnya. Mereka yang lebih tahu dan menghayati bagaimana kondisi lokal termasuk 
budayanya yang lebih penting diekspos, dan menumbuhkan kecintaan warga akan 
budayanya. Selain itu, TVRI perlu memiliki komitmen, perjuangan dan keberanian 
pimpinannya dalam mewujudkan visi dan misi dan melakukan perubahan.  

Dewan Pengawas yang saat ini sedang menyeleksi calon direksi TVRI dengan jumlah 
pelamarnya sekira 270. Dewan ini harus lebih jeli untuk memilih direksi yang punya 
kriteria di atas, termasuk keluwesan pimpinan dalam menjalin kemitraan dengan 
kekuatan mana pun, kelompok mana pun namun tetap netral dan independen. Dengan 
keberanian dan profesionalisme pulalah TVRI bisa membentuk "benchmarking" atau 
"positioning" sebagai TV publik secara konsisten; yang pada waktunya akan 
dirindukan oleh khalayak yang semakin 'dewasa'. Dirgahayu TVRI.***   

Penulis, pengamat komunikasi. 
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