
 

 

ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah Sebagai sebuah stasiun televisi, TVRI 

Bandung juga memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsinya sebagai media 

massa. Untuk menjalankan fungsinya, TVRI Bandung memerlukan visi dan misi 

yang jelas karena visi dan misi membuat sebuah perusahaan tetap fokus dalam 

mengambil tindakan. Visi dan misi yang dijalankan oleh TVRI Bandung akan 

mempengaruhi semua bagian perusahaan secara menyeluruh dan pada akhirnya 

akan mempengaruhi bentuk dan content dari semua produknya. Sehingga bisa 

dikatakan bahwa penerapan atau implementasi visi dan misi akan dapat terlihat 

pada output atau hasil dari program siarannya. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang  Implementasi Visi 

dan Misi TVRI Jabar di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah. 

Hasil Penelitian ini adalah  1) Pengorganisasian dalam implementasi visi 

dan misi TVRI Jabar menunjukan bahwa  TVRI didukung oleh tenaga ahli dan 

sumber daya dan orgnaisasi yang baik, karena organisasi adalah tentang mengatur 

sumber daya. Mengatur agar tepat. Mengatur agar segala sesuatu berjalan dengan 

semestinya. Dalam pengorganisasian  TVRI Jabar mereka diberi tugas sesuai 

dengan  kemampuan dan  kapasitasnya. Tujuanya adalah optimalisasi kinerja dan 

ketercapaian program. 2)  Interpretasi dalam implementasi visi dan misi TVRI 

Jabar menunjukan bahwa TVRI sudah melaksanakan program dengan baik, 

karena program TVRI disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti siaran 

hiburan, berita, pendidikan,budaya,  karena TVRI jabar sendiri adalah TV lokal  

dan acaranya kebanyakan bersifat lokal, selain itu dalam pelaksanaan penyiaran 

kita juga ada SOP. TVRI memiliki banyak program kebutuhan akan SDM pun 

bertambah meski memiliki sumber daya yang baik namun terkait dengan 

permasalah yang ada mengingat bahwa TVRI memiliki keterbatasan anggaran. 

saat ini TVRI masih perlu melengkapi sarana dan prasarana. 3) Penerapan atau 

aplikasi dalam implementasi visi dan misi TVRI Jabar selain didukung oleh SDM 

yang ahli dibidangnya, Selain program-program unggulan  seperti hiburan, 

pendidikan, berita, dan budaya. TVRI Jawa Barat juga  mengawasi  masalah 

teknis agar tidak menimbulkan  masalah  saat  konten  disiarkan. dengan 

berpedoman  pada rambu-rambu tentang etika jurnalistik dan juga visi & misi 

TVRI Jawa Barat sendiri.  Isi dari setiap program selalu disesuaikan dengan 

berbagai isu yang tengah berkembang di masyarakat Jabar tentunya. TVRl Jabar 

berusaha untuk meningkatkan citranya, agar masyarakat setia terus melihat stasiun 

televisi tersebut. Salah satunya yang dapat mempengaruhi dalam pembentukan 

citra adalah pengemasan acara yang dibuat. TVRI Jabar sekreatif mungkin 

mengambil alternalif lain dengan memanfaatkan media lain atau melakukan 

reportase kepentingan publik, untuk menyiapkan program siaran yang menarik. 
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