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STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH TVMU 

Studi Deskriptif Kualitatif 

Direktur Televisi Muhammadiyah 

 

Abstrak 

Kehadiran TVMU akan menguji eksistensi para Pimpinan Muhammadiyah khususnya 

direktur TVMU dalam berdakwah, meskipun visi TVMU yang dahulu dengan yang ada 

hari tetaplah sama, namun perkembangan bisnis pertelevisian yang padat modal, tidak 

menutup kemungkinan adanya pergeseran paradikma dakwah, sehingga pada akhirnya 

akan mempertaruhkan eksistensi para pimpinan dan kreator TVMU dalam berdakwah. 

Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah serta upaya 

direktur TVMU dalam mempertahankan eksistensi TVMU sebagai lembaga dakwah, 

serta persoalan-persoalan dan solusi. Penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif 

dengan lama penelitian dari bulan januari hingga april 2016 dengan tiga orang 

informan, yakni direktur eksekutif TVMU, kemudian terjadi direktur program 

pengembangan usaha TVMU dan direktur utama TVMU. Penelitian ini mengunakan 

pendekatan kasus yang terjadi pada TVMU terkait eksistensi dakwah mereka. Adapun 

metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi-

terstruktur dengan pengolahan data berdasarkan pada perolehan data dari catatan 

lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah direktur TVMU menghadirkan program-program yang 

memberikan pesan dakwah dengan kemasan yang lebih mencerdaskan, sehingga semua 

program yang disiarkan juga dapat diterima oleh para pemirsa TVMU dengan respon 

yang positif juga. Selain menampilkan program-program yang mengusung konsep 

dakwah Islamiyah yang berkemajuan di atas, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga 

menghimbau seluruh Pimpinan amal usaha yang jumlahnya puluhan ribu tersebut untuk 

mengakses TVMU serta ikut ambil bagian dalam pembiayaan hingga TVMU mampu 

berjalan dengan mandiri. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menghimbau semua 

PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) 

PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) juga harus bisa mengakses televisi 

Muhammadiyah ini. 

 

Kata kunci: PP Muhammadiyah, eksistensi, TVMU, lembaga dakwah 

Abstract  

“The existence of TVMU will test the existence of Muhammadiyah leaders” especially 

TVMU directors in doing da'wah, although the previous vision of TVMU with the 

existing day remains the same, but the development of capital-intensive television 

business, does not rule out a shift of paradigm of dakwah, so that ultimately will risk 

the existence of the leaders and TVMU creators in dakwah. Therefore the purpose of 

this study was to know the steps and efforts of the director of TVMU in maintaining the 

existence of TVMU as a dakwah media, as well as issues and solutions. This research 

applied qualitative descriptive method with the length of research from January to April 

2016 employing three informants; executive director of TVMU, the director of TVMU 

business development program and TVMU president director. This study used the case 

approach that occurs on TVMU related to the existence of their dakwah. The method of 

collecting data in this study used the type of semi-structured interview with data 

processing based on the acquisition of data from field notes, then were reduced, 

described, analyzed, then interpreted. The result of this research was the director of 
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TVMU presented programs that deliver the message of dakwah with packaging that 

was more intelligent, so that all programs broadcast also could be accepted by TVMU 

viewers with a positive response as well. In addition, in presenting programs that 

carried the concept of developed Islamic dakwah, Muhammadiyah central board  also 

appealed all leaders of tens thousands of Muhammadiyah business to access TVMU 

and took part in financing TVMU until it was able to run its programs independently. 

Muhammadiyah Central Executive Board also appealed to all PDM (muhammadiyah 

Regional Leaders), PCM (Head of Muhammadiyah branch), PWM (Head of 

Muhammadiyah region) to be able to access Muhammadiyah television.  

Keywords: PP Muhammadiyah, existence, TVMU, dakwah institution 

1.  PENDAHULUAN 

Ada dua pandangan besar yang menjelaskan mengenai akar gerakan Muhammadiyah pada 

awal kelahirannya. Pandangan pertama yang mencoba menelusuri dokumen awal berdirinya 

Muhammadiyah, dimana Muhammadiyah lebih memperlihatkan wajah sebagai gerakan 

praksis keagamaan, sosial, dan pendidikan. (Mutohharun Jinan, Tajdida, Vol. 9, No. 1, Juni 

2011: 1 – 16). Pandangan kedua (Mutohharun Jinan: 2012) mengatakan bahwa KH Ahmad 

Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dikenal sebagai imam yang tampil mengemuka 

dalam bentuk perbuatan bukan dalam konseptual teoritik. Namun secara lebih mendasar, apa 

yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan itu bukan berarti tanpa refleksi kritis dan mendalam 

serta tanpa pijakan pemikiran yang kokoh. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Amin 

Abdullah dalam “Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana KeIslaman 

Kontemporer”, dan Fauzan Saleh, Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di 

Indonesia Abad XX.  

Kedua pendapat di atas menjelaskan bahwa kelahiran Muhammadiyah tidak terlepas 

pada sebuah cita-citadakwah untuk membumikan ajaran-ajaran ke-Islaman. Wahidin Saputra 

(2011) yang menyebutkan dakwah adalah menjadikan perilaku muslim dalam menjalankan 

Islam sebagai agama Rahmatanlilalamin yang harus di dakwahkan kepada seluruh manusia. 

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Sayyid Muhammad Nuh (2011). Ia menyebutkan 

bahwa dakwah bukan hanya terbatas pada penjelasan dan penyampaian semata, namun juga 

meliputi pembinaan dan takwin (pembentukan) pribadi, keluarga, dan masyarakat. 

Dengan dasar ini juga, sebagai organisasi yang mengemban misi dakwah, 

Muhammadiyah mendirikan TVMU untuk mempermudah langkah dakwah menyampaikan 

berbagai pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Karena televisi merupakan medium 

yang efektif untuk menjalankan empat fungsi komunikasi: informasi, pendidikan, hiburan 

dan kontrol sosial. Maka, Muhammadiyah merealisasikan keempat fungsi media itu 
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diabdikan sepenuhnya untuk perbaikan kualitas kehidupan bangsa dan umat manusia secara 

keseluruhan sesuai dengan pesan Islam yang berkemajuan. 

Bertepatan pada usianya ke 101 tahun, pada 18 November 2013, Muhammadiyah telah 

meluncurkan televisi satelit dengan nama udara TVMU dilahirkan oleh Pimpinan Pusat 

Muhammdiyah periode 2010-2015, sebgai amanat Muktamar Muhammadiyah tahun 1995 di 

Banda Aceh. Hadirnya TVMU ini juga sebagai penyeimbang atau perlawanan terhadap 

maraknya berbagai siaran televisi yang sudah jauh dari nilai-nilai ke-Islaman. Baik itu siaran 

hiburan yang tidak mendidik, acara yang lebih bersifat ghibah, film-film atau sinetron-

sinetron yang jauh dari norma yang patut. Kondisi inilah salah satunya yang membuat para 

petinggi Muhammadiyah memutuskan untuk mendirikan sebuah televisi yang syarat akan 

nilai-nilai yang baik serta siaran-siaran yang mencerahkan pemikiran kaum muda. 

Setelah lahirnya TVMU, tentu akan menguji eksistensi para pimpinan TVMU 

khususnya Direktur TVMU itu sendiri dalam bersiaran dan berdakwah. Karena bisnis 

pertelevisian sejatinya adalah bisnis yang padat modal, sehingga membuka peluang para 

insan pertelevisian untuk menghadirkan tayangan yang menjual, namun jauh dari nilai-nilai 

ke-Islaman. Hal ini terbukti dari sesi wawancara yang peneliti lakukan dengan Direktur 

Program Pengembangan Usaha TVMU. Terkait pertanyaan perbedaan visi TVMU yang 

dahulu dengan yang ada sekarang. Retno menjawab, bahwa visi yang ada hari ini tetaplah 

sama, perbedaanya hanya pada perkembangan karakter bisnis pertelevisian yang padat 

modal, padat karya dan dinamis. (Retno Intani: Direktur Program Pengembangan Usaha: 

2016). 

Tingginya modal dalam bisnis pertelevisian tentu tidak menutup kemungkinan adanya 

pergeseran paradigma dakwah, sehingga pada akhirnya akan mempertaruhkan eksistensi para 

pimpinan TVMU dalam berdakwah. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui langkah serta upaya Direktur TVMU dalam mempertahankan eksistensi TVMU 

sebagai lembaga dakwah, serta persoalan-persoalan dan solusi yang menyertai semua itu. 

1.1. Eksistensi Media Televisi 

Eksistensi merupakan “keberadaan”, dimana keberadaan itu adanya pengaruh atas ada atau 

tidak adanya sesuatu. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, eksistensi adalah keberadaan, 

kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Secara etimologi, Sedangkan menurut Abidin 

Zaenal (2007) eksistensi adalah: suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini 

sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni exsistere yang artinya keluar dari, 

melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur 

atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada 
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kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. 

Fuziah Kartini Hassan Basri dkk (2011) mengatakan bahwa perubahan teknologi begitu 

cepat, media baru muncul dan media lama hilang. Hal yang sama juga berlaku bagi media 

televisi, setiap media harus bekerja keras mempertahankan eksistensi mereka dengan media-

media televisi yang setiap saat bermunculan. Eksistensi media televisi sangat mempengaruhi 

banyak dalam kehidupan masyarakat, baik itu politik, ekonomi, pendidikan dan tentu saja 

sebagai sarana dakwah dan informasi. (James N. Druckman, 2003). Namun demikian, 

eksistensi setiap program yang ditayangkan haruslah selalu memiliki pengawasan dan kontrol 

yang terukur, sehingga pihak televisi memiliki informasi yang tepat untuk melanjutkan atau 

menganti program siaran yang diberikan. (Gillian Doyle dan Richard Paterson: 2008) 

Dalam penelitian ini, akan disajikan bagaimana Muhammadiyah sebagai organisasi 

atau persyerikatan mengukuhkan esksistensi mereka dalam berdakwah melalui media TVMU 

yang dalam hal ini diemban oleh Direktur TVMU, tanpa harus keluar dari “Khittah” awal 

pendirian Muhammadiyah dan TVMU itu sendiri, yakni amar ma’ruf nahi mungkar. Dalam 

bukunya “Organizational Citizenship Behavior...” Graham (2005: 114) mengemukakan 

bahwa: “Eksistensi merupakan istilah yang diturunkan dari kosakata latin existere yang 

berarti lebih menonjol, muncul, atau menjadi. Eksistensi dengan demikian berarti 

kemunculan, sebuah proses menjadi ada, atau menjadi, atau juga kondisi mengada”.  

Lorens Bagus (2005) mengungkapkan beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, 

apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu 

(apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berdasarkan beberapa definisi 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah proses atau gerak untuk menjadi ada 

kemudian melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada. 

1.2. Teori Komunikasi Dakwah 

Variabel lain dalam penelitian ini adalah terkait tentang dakwah serta metode dakwah yang 

dikemas TVMU dalam siaran di televisi yang mereka miliki. Quraish Shihab (2007) Dakwah 

adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau bisa juga disebut sebagai upaya mengubah 

suatu situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun 

masyarakat. Dalam doktrin Islam, setiap penganutnya diperintahkan untuk memperjuangkan 

dan menyebarluaskan kebenaran, kapan dan di manapun dia berada. Semangat untuk 

memperjuangkan, mempertahankan dan kemudian menyebarluaskan kebenaran inilah yang 

kemudian mengkristal dalam dakwah. Karena semangat ini, tidakah mengherankan bila 

dalam sepanjang sejarahnya, agama Islam hampir tidak pernah terpisah dengan dakwah. Dan 

karena gerakan dakwah tersebut, agama Islam kemudian hadir di hampir setiap penjuru dunia 
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dewasa ini. (Harun Nasution: 2008). 

Berdakwah dengan mendirikan televisi ini sangatlah kontekstual dengan kondisi global 

saat ini. Apalagi untuk berdakwah pada masyarakat yang majemuk, dengan media televisi 

tidak membutuhkan waktu yang lama, pesan-pesan ajaran agama Islam yang disampaikan 

dapat diterima secara serempak dan bersama-sama dalam jumlah khalayak yang besar dan 

tentu saja sarana ini dapat memudahkan tugas para juru dakwah. (Inayatul Fitriah: 2014) 

1.3. TV sebagai Media Dakwah 

Kekuatan dan kelemahan televisi, menurut Rhenald Kasali (2007): 1. Efisiensi biaya, 

kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang sangat luas. 2. Dampak yang kuat, televisi 

media audio visual. 3. Pengaruh yang kuat, televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk 

mempengaruhi persepsi khalayak sasaran. Dengan adanya TVMU yang menghadirkan 

konsep dakwah yang mencerahkan serta lebih interaktif, tentu akan sangat membantu 

Muhammadiyah dalam berdakwah dan menyampaikan gagasan-gagasan yang yang 

memotifasi dan mendidik.  

Hal ini dibuktikan dengan semua siaran yang disiarkan oleh TVMU memberikan 

banyak informasi dan pengetahuan kepada pemirsa TVMU, khususnya semua warga 

Muhammadiyah. Selain siaran langsung yang ditayangkan oleh TVMU, para pemirsa juga 

dapat mengakses kembali tayangan tersebut di youtube dan link-link yang telah menyiarkan 

siaran TVMU. 

TVMU sendiri memeiliki program yang cukup menarik untuk disimak, diantara 

program TVMU adalah: (http://tvmu.tv/tentang-tvmu/program-tvmu: diakses 19 Oktober 

2016) 1. Berita Dan Analisa, 2. Indonesia Berkemajuan bersama M. Din Syamsuddin, 3. 

Islam Yang Berkemajuan, 4. Sakinah, 5. Gerakanmu, 6. Jalan Kebajikan, 7. Tarjih Menjawab 

Quraish Shihab (2007) Dakwah merupakan seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau 

bisa juga disebut sebagai upaya mengubah suatu situasi kepada situasi yang lebih baik dan 

sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Dengan menggunakan media, dakwah 

bisa menjadi dakwah yang partisipatif, baik itu melalui media masa cetak atau elektronik. 

(Jethro Pettit, 2009). Karena gerakan dakwah pulalah, maka agama Islam kemudian hadir di 

hampir setiap penjuru dunia dewasa ini. (Harun Nasution: 2008). 

Hal ini sama dengan dakwah yang dilakukan dengan media televisi seperti keberadaan 

TVMU. Pendapat Azis (2004) dalam Ahmad Atabik (2013) menjelaskan bahwa pada 

dasarnya dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah yang merangsang indra-indra 

manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk menerima dakwah. Semakin tepat dan 

efektif wasilah yang dipakai maka semakin efektif pula upaya pemahaman ajaran Islam pada 
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masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. 

Muhyiddin (2002) Ahmad Atabik (2013) juga menjelaskan, sebagai sebuah sarana atau 

wasilah televisi sebagai media dakwah mempunyai kelebihan dibanding media lain. 

Kelebihan televisi adalah; Pertama, televisi memiliki jangkauan yang sangat luas. Kedua, 

televisi mampu menyentuhyang heterogen dan dalam jumlah yang besar. Ketiga, televisi 

mampu menampung berbagai varian metode dakwah sehingga membuka peluang bagi para 

da’i memacu kreatifitas dalam mengembangkan metode dakwah yang paling efektif. 

Keempat, Media televisi bersifat audio visual. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan kondisi saat ini atau untuk memperoleh informasi-informasi mengenai 

keadaan yang ada (Mardalis, 2006). Penelitian ini juga menguraikan bagaimana upaya-upaya 

yang dilakukan oleh Direktur TVMU untuk menjaga eksistensi TVMU sebagai lembaga 

dakwah yang digunakan oleh warga Muhammadiyah untuk tetap konsisten menyampaikan 

cita-cita awal pendiri Muhammadiyah. 

Lamanya penelitian berlangsung dari bulan Januari hingga April 2016 dengan tiga 

orang informan, yakni: Edy Kuscahyanto sebagai Direktur Eksekutif TVMU, kemudian Dr. 

Retno Intani Direktur Program Pengembangan Usaha TVMU dan Prof. Dr. H. Dadang 

Kahmad sebagai Direktur Utama TVMU. Penelitian ini mengunakan pendekatan kasus, yakni 

kasus yang terjadi pada TVMU terkait eksistensi dakwah mereka. 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara mendalam. Metode wawancara menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur, 

karena proses wawancara bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan 

tetapi tetap ada pedoman awal wawancara sebagai acuan agar proses wawancara dapat tetap 

berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis wawancara semi terstruktur termasuk dalam 

kategori in-dept interview. 

Jumlah informan pada penelitian ini adalah 3 orang, dimana masing-masing informan 

sudah mewakili TVMU secara hirarki kepemimpinan, kemudian juga sudah mewakili dari 

pihak manajemen serta para kru kreatif program TVMU. Secara teori, penelitian kualitatif 

subjek penelitiannya tidak lebih dari 50 informan atau responden, sebagaimana yang 

dikemukan oleh Williamson et.al (1982) dalam Patilima, Hamid. 2010, “Ciri khas dari 

wawancara mendalam didasarkan pada jumlah responden yang kurang dari 50 responden, 

sedangkan ciri dari penelitian survey berkisar ratusan responden. Wawancara mendalam 
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berasal dari jumlah yang kecil, non probability sampling”. Bouma Gary (1993) dalam 

Patilima, Hamid. 2010 mengatakan bahwa, “Dalam kontek penelitian kualitatif khususnya 

(purposive sampling, penelitian mempercayai bahwa mereka dapat menggunakan 

pertimbangan atau intuisi mereka untuk memilih orang-orang atau kelompok terbaik untuk 

dipelajari dan memberikan informasi yang akurat” 

Langkah selanjutnya, setelah data-data penelitian terkumpul, peneliti melakukan 

analisis data yang ada. Mulai dari menampilkan data, mereduksi, menyajikan hingga 

mengambil kesimpulan. Secara teori, analisis data menurut Miles & Huberman dalam Sutopo 

& Arief (2010) yakni mengolah & menganalisa berbagai data yang telah dikumpulkan 

menjadi data yang sistematik, terstruktur dan memiliki makna. Dalam penelitian ini teknik 

analisis data seperti yang dikemukakan diatas meliputi beberapa tahapan, yakni: Pertama: 

Reduksi data, bentuk analisis yang mengorganisasikan data secara terstruktur dengan cara 

menggolongkan dan memilih sesuatu yang dianggap penting, sehingga dapat menajamkan 

analisis sedemikian rupa. Kedua: Penyajian data dengan menyusun suatu informasi, dan 

menyajikannya dalam bentuk narasi. Ketiga: Penarikan Kesimpulan atas data-data yang telah 

diperoleh dan disajikan sehingga dapat digunakan untuk mengambil tindakan. 

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan 

lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data 

terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya natural 

setting, dengan teknik analisis pendalaman kajian. Prosedur di atas sebagai upaya uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif, langkah tersebut dinamakan dengan teknik 

triangulasi. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data sebagai pembanding terhadap data tersebut (Pawito, 2007). 

Selain teknik triangulasi, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, dimana 

pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara 

sistematis terhadap obyek yang diteliti. (Margono: 2007). Observasi yang dilakukan dalam 

peneliti ini dengan cara pengamatan langsung terhadap siaran-siaran yang ditayangkan oleh 

TVMU. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. HASIL 

3.1.1.  Profil Informan 

Penelitian yang dilakukan ini melibatkan tiga informan sebagai narasumber utama, sekaligus 

jadi sumber data primer dalam penelitian ini. Secara umum, pertanyaan yang diberikan 

kepada ketiga narasumber relatif sama. Secara umum pertanyaan yang diberikan terkait latar 
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belakang terbentuknya Televisi Muhammadiyah, tujuan pendirian, langkah awal pendirian, 

konsep dakwah TVMU, alasan menggunakan media televisi untuk berdakwah, perbedaan visi 

terdahulu dengan perkembangan hari ini, agenda kedepan TVMU, bagaimana upaya Direktur 

TVMU dalam menjaga eksistensi dakwah TVMU, dan pertanyaan-pertanya yang menunjang 

penelitian lainnya. 

1) Informan pertama adalah Dadang Kahmad ketua umum yang membawahi TVMU 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada ketua umum yang membawahi TVMU, peneliti 

mendapatkan informasi terkait TVMU secara umum. Dalam sesi wawancara tersebut, ketua 

umum yang membawahi TVMU mengatakan, “ lahir dan terbentuknya TVMU didasarkan 

pada amanat Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh 1995. Dari hasil mukhtamar 

tersebut, merekomendasikan Muhammadiyah untuk mempunyai televisi. Namun karena 

berbagai kendala baik perizinan dan modal, TVMU baru bisa terealisasi pada tahun 2013 

bertepatan dengan Milad Muhammadiyah pada tanggal 18 November 2013.”.  

“Adapun sosok yang memprakarsai kehadiran TVMU adalah Pimpinan Pusat 

Muhammaiyah Prof Dr. Din Syamsuddin pada rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammdiyah, 

yang kemudian di sosialisasikan kepada seluruh pihak pemangku kepentingan bahwa TVMU 

akan didirikan, khususnya Majelis Pustaka dan Informasi”. 

Semenjak kehadiran TVMU hingga hari ini, selalu terlihat adanya perubahan kearah 

yang lebih baik, terutama pada kesempurnaan siaran serta program yang lebih beragam. 

Kesadaran akan pentingnya media televisi merupakan kesadaran yang aktual, bahwa media 

massa dan teknologi informasi, terutama televisi memegang dominasi dan peran penting 

dalam mempengaruhi publik. Karena hampir di setiap rumah serta keluarga mempunyai 

televisi, sehingga berdakwah dengan mempergunakan media TV adalah dakwah yang masif 

dan lebih efektif. 

2) Informan kedua yang peneliti wawancarai adalah Edy Kuscahyanto. Ia menjabat sebagai 

Direktur Eksekutif TVMU.  

3.1.2.  Latar Belakang Serta Tujuan Pendirian TVMU 

Dalam sebuah sesi wawancara, Edy mengungkapkan bahwa, “TVMU lahir atas keinginan 

besar dari warga Muhammadiyah, yang dituangkan dalam keputusan muktamar 

Muhammadiyah tahun 1995 di Banda Aceh, dalam muktamar itu salah satu keputusan 

adalah agar Muhammadiyah mendirikan stasiun televisi. Namun sebagai tampuk pimpinan 

tertinggi di TVMU, menyadari betul bahwa mendirikan stasiun televisi pada awal 

kemunculannya bukan hal yang murah, terutama terkait permodalan. Karena bisnis 

pertelevisian adalah bisnis yang sangat padat modal, terutama biaya teknologi  dan sumber 
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daya manusia”. 

TVMU adalah media komunitas yang lahir sebagai media alternatif yang mengusung 

keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang juga mendorong adanya 

keberagaman isi (diversity of content) dalam program-program siaran karena melayani 

komunitasnya yang juga beragam. Karena keberagaman kepemilikan itulah, masyarakat bisa 

melakukan kontrol sendiri terhadap isi siaran. Pengelola televisi komunitas tidak bisa 

sewenang-wenang menayangkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai, aturan, 

maupun budaya lokal. (Budhi, 2007 dalam Reza Aprianti: 2012) 

Banyaknya stasiun-stasiun televisi swasta yang hadir dewasa ini dianggap belum 

merepresentasikan harapan warga Muhammadiyah yang tersebar luas, khususnya di Jakarta 

secara khusus dan harapan umat Islam secara umum. Direktur TVMU merasa perlu untuk 

menghadirkan tontonan yang sekaligus tuntunan yang baik bagi umat Islam. Edy 

menuturkan, “Stasiun televisi swasta yang ada hari ini, dianggap belum merepresentasikan 

harapan warga Muhammadiyah, dan hal inilah yang pada akhirnya melahirkan gagasan 

agar Muhammadiyah memiliki stasiun televisi sendiri sebagai upaya membumikan tujuan 

berdirinya Muhammadiyah yakni untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar”. 

Direktur TVMU menyadari bahwa umat Islam khususnya warga Muhammadiyah 

membutuhkan media atau alat untuk bisa menyebarkan amar ma’ruf nahi munkar. Edy 

mengatakan bahwa, “kita seringkali mengkritik tayangan televisi yang mungkin menurut kita 

tidak sesuai dan tidak sehat. Dan sudah menjadi karakter yang melekat pada 

Muhammadiyah yang tidak hanya melakukan kritik, tapi juga menunjukkan apa yang 

mestinya dilakukan, berdirinya televisi bagian dari upaya Muhammadiyah bisa ikut 

menyumbangkan peran sertanya dalam membangun bangsa melalui penyajian siaran televisi 

yang sehat dan sesuai  nila-nilai Islam dan nilai-nilai ke-Indonesiaan”. 

Dalam sejarahnya, setiap masa kepemimpian Muhammadiyah, dimulai dari tahun 1995, 

keinginan untuk mendirikan stasiun televisi sudah mulai ada. Namun, keinginan itu belum 

bisa di wujudkan, bahkan pada tahun 1997 sudah pernah dicoba untuk mengajukan perijinan 

TV. Ide, usulan dan aspirasi untuk mendirikan stasiun televisi ini pernah diajukan oleh Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Muhammadiyah. Kala itu, Muhammadiyah 

mendapat urutan ke 6 sedangkan ICMI berada pada pemohon dengan urutan ke 5. 

Edy menambahkan; “Kala itu Pak Din Syamsuddin menyampaikan bahwa setelah 

permohonan izin ICMI ditolak, Muhammadiyah mendapatkan peluang, akan tetapi saat itu, 

permohonan izin Muhammadiyah baru hanya dijanjikan untuk dikeluarkan, khususnya untuk 

televisi digital”. 
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3.1.3.  Dinamika TVMU Semenjak Berdiri Hingga Hari Ini 

Para kreator TVMU tentu menyadari bahwa perubahan adalah keniscayaan.Perubahan yang 

terjadi pada TVMU tentu saja perubahan kearah yang lebih baik. Karena perubahan itu selalu 

ada, dimana perubahan untuk memperbaiki terus menerus selalu setiap hari tim TVMU selalu 

melakukan pengamatan tajam bagaimana secara teknik supaya TVMU tampilannya lebih 

bagus lebih “ngejreng” dan lebih luas diterimanya secara konten.  

Semua SDM yang dimiliki oleh TVMU berupaya semaksimal mungkin mengikuti 

perkembangan zaman, terutama terkait teknologi pertelevisian. Dengan semua itu diharapkan 

penyajian semua program acara di TVMU tidak lagi membosankan. Ini yang selalu jadi 

perhatian para produser siaran. Dan tentu saja semua program tersebut selalu 

mempertimbangkan biaya serta sumber daya manusia yang dimiliki. 

Ketika ditanya bagaimana dengan dakwah TVMU dikemudian hari, Edy mengatakan, 

“Untuk target dakwah TVMU ke depan, terdapat beberapa hal yang paling penting, yakni 

pertama: Peningkatan jumlah program tayang. Kedua: adanya peningkatan penggunaan 

teknologi supaya televisi Muhammadiyah di terima secara luas melalui berbagai platform 

apakah itu youtube, android  atau melalui internet. Ketiga: peningkatan melalui berbagai 

program, platform teknologi dan sumber daya manusia. Hal-hal itulah yang menjadi 

konsentrasi manajemen TVMU untuk kedepannya”. 

Edy mengungkapkan, “Untuk sampai pada level yang diharapkan, TVMU masih perlu 

banyak berbenah. Terutama dalam hal permodalan. KarenaTVMU ini masih sangat belia, 

dimana hadir dan di danai oleh 18 perguruan tinggi, dimana 18 perguruan tinggi itu yang 

memberikan dana awal kepada TVMU Surya Utama sebagai investasi. Pendanaan secara 

mandiri tentu saja menjadi prioritas utama bagi manajemen TVMU, dan tidak lagi 

tergantung dari 18 perguruan tinggi itu. Perguruan-perguruan Tinggi Muhammadiyah 

seperti UMS, UAD, UMY, UMSU, UHAMKA, UMJ, Universitas Metro Lampung, tidak saja 

memberikan bantuan dana, namun mereka semua juga memberikan program-program untuk 

ditayangkan. TVMU sendiri juga berupaya terus untuk memberikan pelatihan-pelatihan ke 

wilayah-wilayah agar bisa membuat program-program kreatif dan kreatif movie dan 

membuat serta memberikan berita-berita yang berkualitas. Tidak itu saja, TVMU juga 

berupaya mendidik dan menghadirkan jurnalis-jurnalis yang profesional dari kalangan 

warga Muhammdiyah”. 

3) Informan ketiga adalah Direktur Program Pengembangan Usaha TVMU yang bernama Dr. 

Retno Intani 

Dengan pertanyaan yang sama, Retno Intani mengakatakn; 
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“Dakwah adalah sebuah “syiar” untuk menyebarkan kebaikan. Adapun kebaikan dalam 

konten TVMU itu adalah kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam berdasar Qur’an dan 

Hadist kemudian diturunkan Muhammadiyah dengan ajakan amar ma’ruf nahi munkar sesuai 

dengan berlandasan Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah S.A.W”. Retno mengatakan 

mengungkapkan: “Konsep dasar syiar tersebutlah, pada akhirnya TVMU menjabarkannya 

dengan mengemas acara dan program dalam berbagai format, tetapi muatannya adalah 

ajakan-ajakan kebaikan. Adapun program-program TVMU hari ini adalah: Berita TVMU, 

Indonesia berkemajuan, Islam yang berkemajuan, Pengajian, Sakinah, Tarjih Menjawab, 

Jalan Kebaikan dan Indonesia Jurnalis Forum. Adapun berita yang ditampilkan adalah 

berita-berita yang terkait berita persyarikatan, berita nasional dan berita internasional”. 

Ketika ditanyakan mengenai perubahan TVMU dari awal terbentuk hingga sekarang, 

Retno Intani menjawab bahwa visi dan misi tetap mengacu pada visi misi terdahulu. Adapun 

visi dari TVMU adalah “Menjadi televisi dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar yang 

terdepan, cerdas dan mencerahkan, Sekaligus sebagai salah satu amal usaha yang 

memberikan manfaat bagi umat dan keuntungan bagi Perserikatan”. 

Menurut Intani, perubahan signifikan yang terjadi di TVMU hanya terletak pada 

tampilan stasiun dan tampilan siaran. Jika satu tahun pertama program acara yang 

ditampilkan selalu berulang-ulang mencapai sekitar 65-70% dari keseluruhan acara, maka 

pada tahun kedua sekarang ini tayangan tersebut dapat di tekan hingga 30-40%. Acaranya 

juga semakin variatif. Hal tersebut seiring dengan peningkatan sarana fisik. Semula studio 

awal hanya berukuran 4x5 meter persegi maka 7 bulan kemudian studio berukuran 8x12 

meter persegi pun dibangun dan mampu memproduksi acara lebih banyak. Pada awal siaran 

dekorasi hanya bertumpu pada dekorasi nyata yang berbahan tripleks. Sekarang sudah bisa 

memainkan green screen (pengubah latar belakang menjadi lebih menarik) dengan berbagai 

ragam virtual (gambaran nyata). 

Retno Intani menyampaikan bahwa, saat ini karakter bisnis pertelevisian menjadi 

pekerjaan rumah yang harus dicari jalan keluarnya. Dimana bisnis pertelevisian merupakan 

bisnis yang padat modal, padat karya dan dinamis. Sehingga dengan kondisi yang masih 

sederhana, para pemangku kepentingan termasuk pengisi acara memahami bila TVMU tidak 

dapat memberi fasilitas yang memadai dalam berbagai operasional maupun tampilan”. 

Pendapat Retno ini sejalan dengan apa yang telah ditulis Reza Aprianti (2012): “Pada 

umumnya persoalan yang dihadapi televisi komunitas adalah: pertama: Masalah dalam 

pendiriannya: Dalam hal pendirian, televisi komunitas seringkali lemah dihadapan hukum 

karena lebih banyak milik pribadi. Kedua: Masalah pendanaan permasalahan pendanaan 
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akan sangat erat kaitannya dengan hidup dan matinya stasiun televisi. Dalam aturan 

perundang undangan yang mengatur tentang sumber dana televisi komunitas menyatakan 

bahwa sumber dana utama televisi komunitas hendaknya berasal dari komunitas, yang 

berbentuk iuran, hibah atau sumbangan yang tidak mengikat. Ketiga: Ketidak jelasan 

regulasi dan aturan frekuensi. Banyaknya televisi komunitas yang berhenti penyiarannya 

disebabkan karena ketidak jelasan aturan dalam hal pembagian frekuensi oleh pemerintah 

dalam hal ini KPI dan Balai Monitoring Frekuensi selaku pemantau. Keempat: Manajemen 

yang buruk”.  

Pada umumnya, pendirian televisi komunitas biasanya bermula dari keinginan 

sekelompok orang untuk merasa terikat satu sama lain atas dasar kesamaan hobi, geografis 

dan lain sebagainya dalam satu wadah dalam hal ini televisi komunitas. Karena didirikan 

bukan dengan tujuan mencari keuntungan (profit/komersial), sehingga terkesan tidak 

professional. Kesan umum yang didapat televisi komunitas adalah pekerjaan yang dilakukan 

tanpa keahlian khusus, tanpa sistem kerja yang rapi dan baku serta tanpa penghargaan yang 

memadai terhadap profesi yang bergerak di dalamnya. 

Pada kasus TVMU, para warga Muhammadiyah sudah memberikan apresiasi, bahwa 

program-program yang diproduksi oleh TVMU sudah sangat baik dan sudah memiliki 

penonton sendiri, hanya saja untuk permodalan, pihak manajemen masih mengupayakan 

dengan serius terkait dana-dana segar dari investor dan para pemodal yang mau membiayai 

program-program yang sedang dilaksanakan ataupun program-program yang akan 

ditayangkan. 

3.2. PEMBAHASAN 

3.2.1.  TVMU Sebagai Media Dakwah  

Terkait TVMU sebagai objek penelitian ini, merupakan lembaga penyiaran swasta 

penyelenggara penyiaran televisi, yang mengambil peran sebagai medium sumber informasi, 

pendidikan, dakwah dan kontrol sosial, yang memiliki harapan bisa menjadi inspirasi, 

referensi dan motivasi bagi khalayak umat, guna meningkatkan harkat, martabat dan kualitas 

kehidupan. TVMU sebagai televisi yang mengemban konsep dakwah dengan motto “Cerdas 

Mencerahkan” tentu saja TVMU harus menampilkan program-program yang lebih interaktif 

dengan pemirsanya. Keberagaman metode-metode dakwah ini juga dijelaskan dalam Al-

Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Al-Nahl ayat 125: “Serulah 

(manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui 

tentang siapa tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
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mendapat petunjuk” (Departemen Agama RI, 2015: 282). 

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Nahl ayat 125 tersebut jelas, 

bahwa dakwah Islam dilakukan dengan berbagai cara, dan keberhasilan dakwah bukanlah 

tergantung pada diri manusia atau media yang digunakan, namun semua itu adalah  hak 

prerogatif Allah, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui siapa yang akan diberinya 

petunjuk. 

S M. Amin (2009) mengatakan bahwa, “Qurays Syihab berpandangan bahwa dakwah 

sesbagai seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha untuk merubah situasi pada 

situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. 

Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman dalam tingkah laku dan 

pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa 

sekarang ini, ia harus lebih berperan menuju kepada pelaksanakan ajaran Islam secara lebih 

menyeluruh dalam berbagai aspek”. 

Pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan 

dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman, dalam bidang kemasyarakatan yang 

dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan 

bertindak. Oleh karena itu istilah dakwah perlu dipertegas lagi dalam pengertiannya. Secara 

harfiah dakwah merupakan ajakan, seruan, panggilan, undangan, sebagaimana keterangan 

surat Al-Nahl ayat 125 di atas. Karena hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi imani 

yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman, dalam bidang 

kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, 

bersikap, dan bertindak.  

Begitu juga halnya dengan TVMU yang dijadikan sebagai media, alat ataupun sarana 

bagi Muhammadiyah dalam menyampaikan amar ma’ruf dan nahi munkar sebagai ruh 

pertama Muhammadiyah dalam berdakwah. Dengan TVMU, ummat di ajak untuk merasa, 

berfikir, bersikap serta bertindak dengan cerdas. 

Media televisi itu sendiri merupakan salah satu media komunikasi massa. Semua media 

pada umumnya merupakan sebuah media komunikasi massa dengan menyebarkan informasi 

kepada khalayak. Seseorang bisa saja mendapatkan segala macam informasi bahkan 

mendapat pengalaman baru dari media massa seperti yang dikatakan oleh Vivian (2002:2), 

“Through mass media we learn almost everything we know about the world beyond our 

immediate environs. What would you know about Kosovo or Pokemon or the Super Bowl if it 

were not for newspaper, television, and other mass media”. Bahwa dengan media massa 

(televisi) kita mengetahui berbagai informasi dari belahan dunia. 
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3.2.2. Konsep Dakwah TVMU 

Masih dalam sesi wawancara bersama Direktur Eksekutif TVMU Edy Kuscahyanto, ketika 

ditanya mengenai konsep dakwah TVMU, ia menyampaikan bahwa dalam setiap program-

program yang ditayangkan oleh TVMU, semuanya mengandalkan pada berita. Berita tersebut 

bermacam-macam bentuknya. Ada berita tentang dakwah keagamaan ada juga berita tentang 

dakwah-dakwah sosial. 

Menurut Edy Kuscahyanto, dalam setiap pemberitaan tersebut, TVMU tidak 

menyajikan berita yang bersifat kekerasan seperti tawuran serta tindakan kekerasan lainnya. 

Pada prinsipnya, pemberitaan TVMU mengacu kepada urusan yang berupa penegakan 

keadilan, penegakan hukum, kedaulatan bangsa, pemberantasan korupsi, penguatan 

demokrasi dan juga kepemimpinan. Karena kreator yang ada dibelakang TVMU beranggapan 

bahwa lima persoalan itulah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 

“Persoalan kepemimpinan yang hingga saat ini masih mencari sosok yang bisa 

mewakili suara rakyat, soal demokrasi yang masih saja timpang dan berat sebelah, 

penegakan keadilan yang terlihat masih tumpul, kedaulatan bangsa dan pemberantasan 

korupsi. Semua hal itu masih menjadi masalah besar bagi bangsa ini. Sehingga 

Muhammadiyah melakukan dakwah-dakwah dalam bentuk pemberitaan yang mengutamakan 

lima hal tersebut”. Kata Edy Kuscahyanto 

TVMU juga tidak melakukan atau memberikan tayangan-tayangan yang tidak sehat 

seperti kekerasan teroris ISIS dan sejenisnya. TVMU hanya memberikan tayangan yang 

memberi makna sebuah peristiwa tapi tidak harus menyajikan peristiwannya itu sendiri, jadi 

makna sebuah peristiwa itulah yang menjadi tekanan gaya televisi Muhammadiyah 

melakukan pemberitaan, agar menyadarkan masyarakat untuk  belajar dari apa yang ada di 

dalam peristiwa pada akhir-akhir ini dan peristiwa aktual yang ada’’. 

Semua pihak saat ini memiliki kesadaran bahwa media televisi adalah sebagai sebuah 

simbol yang dapat menyampaikan pesan dalam bentuk yang lebih masif, mulai dari anak-

anak di bawah umur hingga orang tua dengan segala latar belakang pendidikan (Ardianto & 

Erdinaya, 2005). Televisi adalah salah satu media massa elektronik yang paling berpengaruh 

dalam kehidupan manusia. Televisi merupakan salah satu media massa yang memiliki 

audiens paling besar dan sifat televisi yang disajikan dalam bentuk audio visual membuatnya 

dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, tak terkecuali anak-anak. Televisi merupakan salah 

satu media yang membawa pengaruh bagi anak-anak. Milton Chen (1996) seorang pakar di 

bidang televisi dan anak-anak mengatakan bahwa tak ada hal lain dalam kebudayaan ini yang 

mampu menandingi kemampuan TV dalam menyentuh anak-anak (Ardianto & Erdinaya , 



15 

2005 : 125). 

Edy juga mengungkapkan, “Media televisi hari ini diakui menjadi tren masyarakat, 

kalau dengan dibukanya perijinan sistem penyiaran televisi digital ini, secara teoritis di 

indonesia akan ada seribu stasiun televisi tersebar diberbagai daerah. Sebut saja stasiun 

televisi streaming, belum lagi TV asing yang akan memenuhi setiap ruang keluarga di 

Indonesia. Dan diperkirakan akan ada tayangan-tayangan televisi dengan 1100 saluran 

nantinya, nah kalau Muhammadiyah tidak masuk mengikuti itu sat ini, maka Muhammadiyah 

akan tergilas atau tertinggal dengan stasiun televisi yang sudah ada sekarang”. 

Hal ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Din Syamsuddin sebagai Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah pada periode saat itu untuk segera memiliki televisi sendiri. Langkah 

ini tentu sebuah keberaniaan di tengah ada kekawatiran dimana industri televisi itu mahal 

investasi serta padat modal. Namun dengan segala upaya yang  ada ternyata Muhammadiyah 

bisa menyiarkan sebuah siaran televisi yang bisa di tangkap dalam skala nasional walaupun 

masih dengan parabola tentunya serta streaming. Namun nantinya diperkirakan masyarakat 

akan lebih condong pada penggunaan stasiun televisi dengan pemancar satelit seperti 

penggunaan parabola. 

3.2.3.  Permasalahan dan Hambatan TVMU 

Dalam perkembangan TVMU, Retno sebagai Direktur Program Pengembangan Usaha 

menyadari betul segala persoalan dan permasalahan TVMU. Retno mengatakan, “Selama 

TVMU belum mandiri dalam finansial, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal ini 

diwakilkan oleh Direktur TVMU melalui beberapa investor akan tetap menafkahi kehidupan 

TVMU sampai ambang waktu yang telah disepakati. Direksipun tengah berusaha keras untuk 

dapat menarik pengiklan, sponsor atau mitra-mitra untuk berkerjasama dengan TVMU. 

Dalam perhitungan Retno, apabila 17 jam siaran mulai dari pukul 05 pagi hingga pukul 

22.00 dalam sehari, ada 10 jam tayangan yang di sponsori, maka Insya Allah, operasional 

TVMU bisa bernafas lega, namun jika kurang dari itu, TVMU akan tetap disubsidi”. 

Tidak jauh berbeda dengan Retno, Edy mengatakan, “Televisi Muhammadiyah ini di 

awali oleh 18 perguruan tinggi, 18 perguruan tinggi itu yang memberikan dana awal kepada 

TVMU, namun sesuai waktu yang telah ditentukan,  kami manajemen TVMU harus sudah 

bisa mencari dana sendiri dan tidak lagi tergantung dari 18 perguruan tinggi itu”. 

Uraian yang disampaikan oleh Retno dan Edy terlihat jelas bahwa persoalan yang 

dihadapi TVMU hari ini adalah persoalan pendanaan yang belum mandiri. Kendatipun secara 

operasional TVMU masih belum bisa mandiri, tapi pihak manajemen, sudah melakukan 

upaya-upaya agar terlepas dari persoalan finansial yang membebani mereka. Diantaranya 
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adalah, mencari sponsor untuk beriklan, memproduksi program yang akan mendapatkan 

pendanaan total dari sponsor dan lain sebagainya. 

3.2.4.  Upaya yang dilakukan Direktur TVMU untuk mempertahankan eksistensi 

TVMU 

Edy menjelaskan bahwa banyak hal yang dilakukan oleh stakeholder (pemangku 

kepentingan) TVMU dalam rangka mempertahankan eksistensi TVMU, diantaranya adalah: 

a) Menjangkau sponsor untuk tertarik dan mau melakukan pembiayaan pada setiap program 

yang ditayangkan. 

Retno Intani juga mengatakan bahwa selama TVMU belum mandiri dalam finansial, Direktur 

TVMU melalui beberapa investor menafkahi kehidupan TVMU sampai ambang waktu yang 

telah disepakati. Direksi tengah berusaha keras untuk dapat menarik pengiklan, sponsor atau 

mitra-mitra untuk berkerjasama dengan TVMU. 

Pihak manajemen mengambarkan bahwa, banyaknya waktu siaran yakni 17 jam siaran 

mulai dari pukul 05:00 pagi sampai dengan pukul 22:00 malam. Dan diperkirakan apabila 

dalam sehari terdapat 10 jam tayang yang disponsori, maka operasional TVMU sedikit lebih 

lega. 

Untuk semua itu, maka berbagai target kedepan sedang di upayakan oleh semua 

pemangku jabatan, yakni mengarahkan TVMU pada penyiaran dengan TV digital. Karena 

dengan kanal digital, pemirsa dapat menonton langsung tanpa parabola atau antena khusus. 

Semua itu tentu saja dengan dengan menghadirkan program yang menarik untuk ditonton. 

b) Tetap melakukan pendanaan dari pihak internal 

Selain menampilkan program-program yang mengusung konsep dakwah Islamiyah yang 

berkemajuan di atas, Direktur TVMU juga berusaha menjaga eksistensi TVMU dengan 

pendanaan pihak internal agar dapat menghidupkan keberadaan TVMU serta perserikatan. 

Langkah yang diambil adalah melakukan konsolidasi kepada segenap warga Muhammadiyah 

untuk ikut serta dan terus meningkatkan kualitas televisi ini, dan peningkatan itu diikuti 

dengan kewajiban, serta himbuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Direktur TVMU agar 

semua amal usaha yang jumlahnya puluhan ribu untuk mengakses TVMU. 

Terdapat angka statistik yang nyata bagi TVMU terkait jumlah pemirsa. Sebagai 

perbandingan, jika televisi lain masih menjajaki pemirsa atau mencari pemirsa, tapi TVMU 

sudah memiliki pemirsa yang jumlahnya jutaan. Hal ini merupakan potensi positif dari 

pemirsa yang jumlahnya jutaan. Jumlah tersebut merupakan modal awal yang harus 

dilakukan oleh kreator TVMU untuk menanamkan kepercayaan bagi para pengiklan, bahwa 

televisi Muhammadiyah itu di “perso” (dilihat) oleh banyak orang  terdidik dan orang 
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“berduit”. 

Maka dari itulah, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk perluasan pemirsa dari 

kalangan muda. Hal yang sedang dilakukan dan diusahakan adalah selalu menghadirkan 

TVMU dalam media internet seperti Youtube yang bisa diakses melalui handphone. 

Keberadaan Youtube sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangan media televisi, 

karena program-program yang telah ditayangkan bisa dinikmati kembali melalui Youtube. 

Hal ini juga dilakukan oleh TVMU bahkan media lainnya di dunia. Di dunia barat, 

keberadaan media sosial seperti Youtube di manfaatkan untuk kepentingan pemerintah dalam 

hal ini politik untuk menyebarkan informasi dan berita-berita penting, terutama untuk 

merangsang keterlibatan warga negara dalam politik lokal yang ada. (Nick Ellison & Michael 

Hardey: 2014). 

Melalui aplikasi media sosial, berbagai pemerintah di dunia barat dapat berkomunikasi 

lebih efisien dengan masyarakat dibandingkan dengan media tradisional dan seringkali 

mampu menghemat sumber daya termasuk waktu dan uang (Kingsley, 2010; Kuzma, 2010). 

Kebanyakan lembaga federal memiliki berbagai media sosial yang meliputi blog, situs 

jaringan sosial, saluran Youtube, dan lain sebagainya (Bertot, Jaeger, Munson, &Glaisyer, 

2010). Selain itu, warga negara yang aktif, juga menggunakan media sosial sebagai bagian 

dari komunikasi yang nyata dan interaktif dengan pemerintah mereka. (Graham, dkk: 2015). 

c) Menghadirkan program-program yang lebih baik dan dapat diakses dengan mudah oleh 

pemirsa TV  Muhammadiyah. 

Semua kebijakan serta keputusan yang dilakukan tentu saja tidak boleh keluar dari ruh awal 

pendirian TVMU. Ruh ini tentu saja mengacu pada visi TVMU itu sendiri, yakni: “menjadi 

televisi dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar yang terdepan, cerdas dan mencerahkan, 

Sekaligus sebagai salah satu amal usaha yang memberikan manfaat bagi umat dan 

keuntungan bagi perserikatan”. 

Langkah utama yang dilakukan tentu saja menghadirkan program-program yang 

memberikan pesan dakwah dengan kemasan yang lebih mencerdaskan. Semua informasi 

dibangun dengan cara yang positif, sehingga semua program yang disiarkan juga dapat 

diterima oleh para pemirsa TVMU dengan respon yang positif juga. 

Sebagai stasiun televisi yang masih sangat baru, tentu menjadi pekerjaan yang tidak 

ringan untuk menghadirkan program-program yang dapat mencuri perhatian pemirsa. 

Kemasan program pun harus sesuai perkembangan, dan semua itu tentu saja dengan 

memperhitungkan segmentasi pasar yang dengan sendirinya bisa menghidupkan perserikatan. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

TVMU hadir sebagai medium yang edukatif, ilmiah, rasional dan religius serta membentuk 

kepribadian bangsa, melalui program pendidikan dan dakwah dengan kemasan yang menarik 

dan mudah dicerna. Terkait upaya yang dilakukan Direktur TVMU dalam rangka 

mempertahankan konsistensi TVMU dalam melakukan dakwah terlihat dari semua kebijakan 

terkait seluruh konten penayangan TVMU yang tidak boleh keluar dari ruh awal pendirian 

TVMU. Ruh ini tentu saja mengacu pada visi TVMU itu sendiri, yakni: “menjadi televisi 

dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar yang terdepan, cerdas dan mencerahkan, Sekaligus 

sebagai salah satu amal usaha yang memberikan manfaat bagi umat dan keuntungan bagi 

Perserikatan”. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktur TVMU adalah menghadirkan 

program-program adalah: 

1) Memberikan pesan dakwah dengan kemasan yang lebih mencerdaskan. 

2) Semua informasi dibangun dengan cara yang positif, sehingga semua program yang 

disiarkan juga dapat diterima oleh para pemirsa TVMU dengan respon yang positif juga. 

Diantara program-program tersebut adalah Berita dan Analisa yang disajikan dengan 

analisis tokoh-tokoh yang berkompeten. Program Indonesia Berkemajuan bersama M. Din 

Syamsuddin yang mengusung gerakan dakwah pencerahan. Program Sakinah yang 

menampilkan kisah-kisah inspiratif dari wanita-wanita muslimah, program Gerakanmu 

yang menyajikan gerakan-gerakan Muhammadiyah diberbagai wilayah, program Jalan 

Kebajikan yang dikemas untuk menyampaikan nilai-nilai kebajikan, serta yang terakhir 

program Tarjih Menjawab sebagai program yang membahas masalah fiqih dan ibadah 

oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.  

3) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Direktur TVMU juga memberi himbauan agar semua 

amal usaha yang jumlahnya puluhan ribu untuk ikut serta dalam pembiayaan TVMU 

hingga mendiri serta tetap mengakses TVMU. Karena kekuatan televisi Muhammadiyah 

itu adalah pada jumlah pemirsanya. 

4) Untuk pendanaan program-program yang telah diproduksi atau yang akan diproduksi, 

manajemen TVMU menargetkan pemodal yang berani membiayai produksi-produksi 

untuk program-program mendatang, dengan perhitungan apabila 17 jam siaran mulai dari 

pukul 05:00 pagi hingga pukul 22:00 dalam sehari, ada 10 jam tayangan yang di sponsori, 

maka operasional TVMU bisa berjalan normal. 
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4.2 Saran 

Penelitian terkait TVMU terbilang penelitian yang baru khususnya penelitian tentang strategi 

komunikasi yang dilaksanakan oleh TVMU untuk tetap bertahan ditengah padatnya modal 

produksi pertelevisian. Selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengalami kendala-

kendala yang terkait dengan sumber-sumber data karena para pimpinan TVMU baik dari PP 

Muhammadiyah ataupun dari stakeholder di manajemen TVMU adalah informan yang 

memiliki jadwal yang cukup padat, sehingga sulitnya menyamakan waktu untuk bisa saling 

ketemu. 

Maka dari itu, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya, para peneliti harus 

mengatur waktu wawancara yang lebih efektif, sehingga konsep wawancara mendalam bisa 

terlaksana sebagaimana mestinya, dan pada akhirnya peneliti akan mendapatkan data yang 

maksimal. Selain itu, untuk mensiasati kondisi tersebut, akan lebih baik peneltian yang akan 

diadakan harus lebih lama, sehingga data-data yang diperlukan dari informan bisa didapatkan 

dengan maksimal. 
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