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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Saat ini televisi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktu di depan televisi, 

dibandingkan waktu yang digunakan untuk berbincang-bincang dengan keluarga 

atau pasangan mereka. “Bagi banyak orang, televisi adalah teman, televisi 

menjadi cerminan perilaku masyarakat dan televisi dapat menjadi candu“ 

(Morrisan, 2004:41) 

Televisi sebagai salah satu media massa yang mempunyai daya tarik 

tersendiri karena sifatnya yang audio visual. Fungsi media televisi bagi 

masyarakat adalah sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan,  hiburan, 

dan media promosi yang ditujukan kepada khalayak pemirsa baik secara aktif 

maupun pasif. Kelebihan media televisi adalah menguasai jarak dan ruang karena 

teknologi televisi telah menggunakan elektromagnetik, kabel, dan fiber yang 

dipancarkan (transmisi) melalui satelit. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau 

massa cukup besar. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat 

cepat. Daya rangsang media terhadap seseorang cukup tinggi. Hal ini disebabkan 

oleh kekuatan suara dan gambarnya yang bergerak (ekspresif ). 

Setiap harinya, masyarakat Indonesia dapat melihat berbagai macam 

program acara yang ditawarkan oleh sebuah stasiun televisi. Tingginya minat 

masyarakat Indonesia untuk menonton program-program acara televisi tentu saja 
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akan membawa keuntungan yang besar bagi stasiun-stasiun televisi yang 

menayangkannya. Menurut Mar’at (dalam Effendi, 1994:56) acara televisi pada 

umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan bagi para 

penontonnya. Hal ini disebabkan oleh dampak psikologis dari televisi itu sendiri, 

dimana seakan-akan televisi menghipnotis pemirsa, sehingga mereka telah hanyut 

dalam keterlibatan akan kisah atau peristiwa yang disajikan oleh televisi. 

Berawal dari maraknya suatu permasalahan yang terjadi di dalam 

masyarakat, maka dari itu ATV Kota Batu menyajikan sebuah acara dialog 

seputar kedaerahan, dimana acara ini sudah ada di televisi nasional lainnya. ATV 

Kota Batu berinisiatif dengan mengambil peluang pasar lokal untuk menayangkan 

sebuah program acara dialog seputar kedaerahan lokal Jawa Timur dengan 

membuat program Talkshow “I Love Malang Raya”. Dalam hal ini, program talk 

show adalah salah satu program acara yang bisa menarik pemirsa, karena pemirsa 

dalam konsep media sangat penting. Karena stasiun televisi berfungsi sebagai 

media bisnis. Untuk bisa bersaing dan merebut pemirsa, sehingga stasiun televisi 

harus mempunyai program yang sesuai keinginan pemirsa. Hal ini terkait dengan 

manajemen program, dimana manajemen yang diterapkan dalam stasiun televisi, 

yaitu organisasi yang mengelola siaran. Ini berarti manajemen penyiaran sebagai 

“motor penggerak” organisasi penyiaran dalam usaha mencapai tujuan bersama 

melalui penyelenggara siaran.  

Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi penyiaran atau stasiun televisi 

ada yang bersifat idiil, materiil dan keduanya. Dalam usaha mencapai tujuan, 

mengingat program televisi memiliki dampak sangat luas pada khalayak, serta 
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mampu mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku individu/ kelompok dalam 

waktu relatif singkat, maka pengelolah program di stasiun televisi mempunyai 

tanggungjawab moral terhadap khalayak. 

Maka, dalam hal ini manajemen program di stasiun ATV Kota Batu dalam 

menarik pemirsa, khususnya di wilayah Malang dan sekitarnya membuat strategi 

penyiaran, juga konsep program penyiaran yang mempunyai kekhasan untuk 

menarik pemirsa. Bukanya hanya mengandalkan isi acara dan jangkauan siaran 

saja tetapi juga mengandalkan unsur-unsur siaran dengan menyesuaikan kultur 

masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Malang dan sekitarnya. Selain itu 

juga siaran acara Talkshow “I Love Malang Raya” di ATV Kota Batu merupakan 

salah satu siaran televisi yang cukup baik dalam menyajikan informasi kekinian 

yang ditayangkan setiap hari senin sampai jumat pukul 10.00-11.30. 

Dengan demikian, setiap mata acara siaran televisi, direncanakan, 

diproduksi, dan disajikan kepada khalayak dengan isi pesan yang bersifat 

informatif, edukatif, persuasif, stimulatif, dan komunikatif. ATV Kota Batu 

sebagai televisi yang memiliki jangkauan siaran hanya terbatas di wilayah kota 

Batu dan sebagian wilayah Kotamadya Malang, memiliki jargon Agropolitan 

Televisi sebagai stasiun televisi dari Batu untuk masyarakat Batu, yang berupaya 

untuk dapat mengeksploitasi seluruh sumber-sumber potensi daerah Batu melalui 

beragam program acara, salah satunya yaitu Talkshow “I Love Malang Raya” di 

ATV Kota Batu. Melalui acara ini akan mengedepankan pelaksanaan komunikasi 

yang terkait dengan berbagai permasalahan aktual dan selalu mengundang nara 

sumber yang memiliki kepakaran atau keahlian dalam bidangnya. 
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Sebagai program acara yang menjadi unggulan stasiun televisi Agropolitan 

Televisi Kota Batu, keberhasilan tayangan program acara Talkshow “I Love 

Malang Raya” akan sangat tergantung dari kapabilitas pengelolaan program acara 

dalam menghidupkan suasana dialog interaktif antar nara sumber. Wawasan dan 

skill yang memadahi dalam mengelolah program acara akan menjadi faktor yang 

sangat penting, selain itu juga keterampilan dalam pengelolaan materi yang 

dibawakannya, serta mampu berimprovisasi dan mempunyai kemampuan dalam 

hal penguasaan bahasa.  

Oleh karena itu, Talkshow “I Love Malang Raya” dalam usaha menarik 

perhatian pemirsa, tidak cukup hanya dengan pengemasan paket materi yang 

menarik, tetapi juga harus mampu mengelolah  siaran ataupun konsep penyiaran 

dan mempunyai kekhasan untuk menarik pemirsa. Alasan peneliti memilih 

program acara Talkshow “I Love Malang Raya”, karena selain sebagai stasiun 

baru, juga pertimbangan terhadap topik yang diangkat oleh stasiun tersebut, yang 

disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah Batu dan sekitarnya. Topik ini 

sangatlah jarang disajikan secara khusus dan rutin dikupas menjadi program acara 

unggulan oleh stasiun televisi lain. Terlebih-lebih dalam hal manajemen 

pemprograman  acara Talk Show.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti lebih 

jauh mengenai manajemen produksi program siaran televise lokal pada acara 

Talkshow “I Love Malang Raya” di ATV Kota Batu. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul permasalahan yang berkaitan 

dengan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen acara Talkshow “I Love Malang Raya” di ATV 

Kota Batu? 

2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dan pendukung dalam manajemen 

acara Talkshow “I Love Malang Raya” yang mencakup pra produksi, 

produksi dan pasca produksi? 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui manajemen Talkshow “I Love Malang Raya” di ATV 

Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui faktor kendala dan pendukung dalam manajemen acara 

Talkshow “I Love Malang Raya” yang mencakup pra produksi, produksi 

dan pasca produksi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi yang 

bergerak di bidang akademis, khususnya pendidikan penyiaran televisi 

dalam memproduksi siaran televisi. Sekaligus kegunaan penelitian ini 

adalah untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik dengan spesifikasi Ilmu Komunikasi. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data 

atau informasi berkenaan dengan manajemen program acara di Stasiun 

Televisi oleh kalangan mahasiswa secara umum dan mahasiswa jurusan 

komunikasi secara khusus. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Manajemen Produksi Program Stasiun Televisi 

Menurut Sofjan Assauri (2004:12) mengemukakan bahwa manajemen 

produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengoordinasikan penggunaan 

sumber-sumber daya yang merupakan sumber daya manusia, sumber daya alat 

dan sumber daya dana serta bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan 

dan menambah kegunaan (utility) suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, 

manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengadakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, untuk mengelola secara 

optimal, faktor- faktor produksi atau sumber daya manusia.  

Dengan demikian, manajemen produksi program televisi adalah proses 

pengelolaan program televisi yang didasarkan pada prosedur yang telah 

ditetapkan, yaitu mengacu pada format acara yang akan disajikan dalam 

pembuatan program acara. Pengaturan penayangan program televisi biasanya 

diatur oleh bagian pemrograman siaran atau bagian perencanaan siaran. Pada 

umumnya, pihak perencanaan program siaran mengatur jadwal penayangan satu 

program televisi berdasarkan perkiraan kecenderungan menonton peminat 

program tersebut. Untuk dapat bertindak efektif, amat diperlukan perencanaan 
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yang matang. Dalam proses perencanaan inilah langkah efektif dan efesien. Untuk 

melaksanakan langkah efektif dan efesien diperlukan perencanaan/programmer 

yang: 

a. Berpengalaman di dunia penyiaran 

b. Memiliki wawasan luas 

c. Memiliki pengetahuan luas di bidang penyiaran 

d. Menguasai manajemen. (ttp://aktomisriadi.blogspot.com/2011/05/ddp.html) 

Manajemen stasiun televisi, umumnya melibatkan tujuh bidang atau divisi, 

yakni:  

a. Divisi Program 

Berperan dalam pengelolaan seluruh program, dari pengadaan materi 

hingga pengaturan jam tayang. Divisi ini membawahi departemen 

akuisisi, quality control, penjadwalan, research and development, dan 

traffic. 

b. Divisi Produksi 

Berperan dalam pengelolaan produksi program-program hiburan secara 

in-house, dari musik, talkshow, reality show, hingga sinetron. Divisi ini 

membawahi departemen kreatif, produksi, dan pendukung teknik, 

dengan berbagai tenaga fungsional dari produser eksekutif, produser, 

sutradara, penulis naskah, dan sebagainya. 

c. Divisi Pemberitaan 

Berperan dalam pengelolaan produksi program-program berita, dari 

program berita regular, program berita mingguan, talkshow, hingga 
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siaran-siaran olahraga. Divisi ini membawahi departemen peliputan, 

produksi, program mingguan, penelitian dan pengembangan, dan 

pendukung teknis, serta sejumlah tenaga-tenaga fungsional dari 

produser eksekutif, produser, asisten produser, presenter, reporter, 

kamerawan, penyunting gambar, penata grafis, penata musik, dan 

pengarah acara. 

d. Divisi Teknik 

Berperan dalam pengelolaan fasilitas teknik penyiaran, dari 

perencanaan hingga perawatan seluruh alat teknik. Divisi ini 

membawahi departemen yang bertanggungjawab atas master control, 

maintenance, IT, transmisi, dan pendukung teknik. 

e. Divisi Pemasaran 

Berperan dalam pengelolaan pemasaran slot-slot komersial, dari 

perencanaan hingga pemasangan iklan di layar kaca. Divisi ini 

membawahi departemen penjualan, penagihan, dan administrasi 

pemasaran. 

f. Divisi Keuangan 

Berperan dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan perusahaan. 

Divisi ini membawahi departemen finance, accounting, dan auditing. 

g. Divisi HRD dan Legal 

Berperan dalam pengelolaan seluruh sumber daya dari seluruh divisi, 

penyediaan sarana dan operasional, serta penanganan aspek hukum. 
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(http://m-trainingcentre.blogspot.com/2009/12/manajemen-stasiun-

televisi.html) 

Masing-masing Divisi dipimpin oleh seorang direktur. Dan, setiap 

departemen di bawahnya dipimpin oleh manajer. Hirarki berikutnya akan 

memasukkan jabatan koordinator, supervisor, dan chief, hingga staf. Di luar 

jabatan-jabatan struktural itu, juga dikenal jabatan fungsional yang biasanya 

terjadi di Divisi Produksi dan Divisi Pemberitaan. 

Pada perkembangannya, stasiun televisi juga mencoba memodifikasi 

organisasi televisi, dengan merampingkan jumlah divisi dan menggambungkan 

dengan divisi lain. Misalnya, Divisi Program yang juga harus menghandle 

Subdivisi Produksi dan Subdivisi Pemberitaan. Disebut subdivisi, karena berada 

di bawah divisi namun secara kapasitas melebihi departemen. Tapi untuk divisi-

divisi lain tetap berdiri sendiri dan sulit dileburkan ke dalam divisi lain.  

2. Televisi 

a. Definisi  Televisi 

Menurut Effendy (1994:21) yang dimaksud dengan televisi 

adalah televisi siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi 

dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, yang berlangsung satu 

arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, 

Sasarannya menimbulkan keserempakan, dan komunikasinya bersifat 

heterogen.  

Komunikasi massa dengan media televisi merupakan proses 

komunikasi atara komunikator dengan komunikan (massa) melalui 
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sebuah sarana, yaitu televisi. Kelebihan media televisi terletak pada 

kekuatannya menguasi jarak dan ruang, sasaran yang dicapai untuk 

mencapai untuk mencapai massa cukup besar. Nilai aktualitas terhadap 

suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat. Menurut Effendy, seperti 

halnya media massa lain, televisi mempunyai tiga fungsi pokok berikut: 

1) Fungsi Penerangan (The information function)  

Televisi mendapat perharian yang besar dikalangan masyarakat 

karena dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi 

yang sangat memuaskan. Hal ini didukung oleh dua faktor, yaitu :  

a) Immediacy (Kesegaran)   

Pengertian ini mencakup langsung dan peristiwa yang disiarkan 

oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar oleh pemirsanya 

pada saat peristiwa itu berlangsung.  

b) Realism (Kenyataan)  

Ini berarti televisi menyiarkan informasinya secara audio dan 

visual melalui perantaraan mikrofon dan kamera sesuai dengan 

kenyataan.  

2) Fungsi Pendidikan (The educational function)  

Sebagai media massa, televisi merupakan sarana yang ampuh untuk 

menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya 

begitu banyak secara simultan dengan makna pendidikan, yaitu 

meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat. Siaran 
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televisi menyiarkan acara-acara tersebut secara teratur, misalnya 

pelajaran bahasa, matematika, ekonomi, politik dan sebagainya  

3) Fungsi hiburan (The entertainment function)  

Sebagai media yang melayani kepetingan masyarakat luas, fungsi 

hiburan yang melekat pada televisi tampaknya lebih dominan dari 

fungsi lainnya. Fungsi hiburan ini amat penting, karena ia menjadi 

salah satu kebutuahn manusia untuk mengisi waktu mereka dari 

aktivitas diluar rumah.  

Bersamaan dengan jalannya proses penyampaian isi pesan 

media televisi kepada pemirsa, maka isi pesan itu juga akan 

diinterpretasikan secara berbeda-beda menurut visi pemirsa serta efek 

yang ditimbulkan juga beraneka ragam. Hal ini terjadi karena tingkat 

pemahaman dan kebutuhan pemirsa terhadap isi pesan acara televsi 

berkaitan erat dengan status sosial ekonomi dan kondisi pemirsa saat 

menonton televisi (Kuswandi,1996:99) Tayangan televisi dapat 

diartikan sebagai adanya suatu pertunjukan acara yang ditampilkan atau 

disiarkan melalui media massa televisi.  

Tayangan tersebut bisa bersifat hiburan, informasi, ataupun 

edukasi seperti tayangan mengenai pendidikan. Dalam kehidupan 

sehari-hari kita sering memperoleh berbagai pengalaman. Hal ini 

dikarenakan terintegrasinya kelima indra yang kita miliki, tetapi dengan 

menonton audiovisual, akan mendapatkan 100% dari informasi yang 

diperoleh sebelumnya. Ini sebagai akibat timbulnya pengalaman tiruan 
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(Stimulated Experinence) dari media audiovisual tadi. (Darwanto, 

2004:119) Agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh khalayak 

sasaran perlu diperhatikan faktor-faktor seperti pemirsa, waktu, durasi 

dan metode penyajian:  

1) Pemirsa 

Sesunggguhnya dalam bentuk komunikasi dengan menggunakan 

media apapun, komunikator akan menyesuaikan pesan dengan latar 

belakang komunikannya. Namun untuk media elektronik faktor 

pemirsa perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini tentu saja berkaitan 

dengan kebutuhan pemirsa, minat, materi pesan, dan jam 

penayangan suatu acara.  

2) Waktu  

Setelah komunikator mengetahui kebutuhan, minat dan kebiasaan 

pemirsa, maka langkah selanjutnya adalah menyesuaikan proses 

waktu penayangannya. Pertimbangannya adalah agar setiap acara 

yang ditayangkan dapat secara proporsional diterima oleh khalayak 

atau sasaran yang dituju. Untuk acara yang khlayaknya anak-anak 

tentu saja diitayangkan mulai sore hari sampai sekitar jam delapan 

malam. Hal ini tentu saja memperhatikan kegiatan anak yang pada 

pagi sampai siang hari melakukan aktivitasnya disekolah.  

3) Durasi  

Durasi berkaitan dengan waktu, yakni jumlah menit dalam setiap 

penayangan suatu acara. Ada yang berdurasi 30 menit,biasanya 
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untuk kuis dan acara infotainment, yang berdurasi satu jam biasanya 

untuk acara talkshow ataupun berita. Untuk acara film ataupun 

sinetron biasanya durasi waktu yang dibutuhkan adalah satu sampai 

dua jam. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan pemirsa terhadap 

suatu acara yang ingin ditontonnya.  

4) Metode Penanyangan.  

Metode penyajian suatu acara berhubungan dengan daya tarik acara 

itu sendiri agar tidak menimbulkan kejenuhan bagi pemirsa. 

Misalkan suatu acara yang bersifat berita ataupun informasi agar 

menembah daya tariknya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering 

memperoleh berbagai pengalaman. Hal ini dikarenakan 

terintegrasinya kelima indera yang kita miliki, tetapi dengan 

menonton audiovisual akan mendapatkan 10% dari informasi yang 

diperoleh sebelumnya. Ini sebagai akibat timbulnya pengalaman 

tiruan (Stimulated Experience) dar media audiovisual tadi. 

(Darwanto,2004:119) 

b. Format Acara pada Televisi 

Naratama (2004) mengatakan bahwa dasar dari format acara TV 

terbagi menjadi tiga bagian:  

1) Drama yang terdiri dari tragedy ,aksi,komedi,cinta legenda,horror 

2) Non Drama yang terdiri dari music, magazine show, talkshow, 

variety show, repackaging, game show, quiz 

3) Berita yang terdiri dari features, sport, news. 
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c. Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Media massa merupakan saluran atau media yang digunakan 

untuk mengadakan komunikasi dengan masssa. Yang termasuk media 

disini adalah televisi, surat kabar, majalah, radio dan film. Media massa 

dapat digolongkan sebagai media elektronik dan media cetak 

keseluruhannya sering juga disebut pers. Televisi adalah salah satu 

bentuk media komunikasi massa yang selain mempunyai daya tarik 

yang kuat, disebabkan unsur-unsur kata, musik, sound effect, juga 

memiliki keunggulan yanitu unsur visual berupa gambar hidup yang 

dapat menimbulkan pengalaman mendalam bagi pemirsanya. 

(Effendy,1994:192)  

Menurut sosiolog Maarshall Luhan, kehadiran televisi membuat 

dunia menjadi “Desa Global” yaitu suatu masyarakat dunia yang 

batasannya diterobos oleh media televisi. (Kuswandi,1996:20) Adapun 

ciri-ciri televisi menurut Effendy,(1994:21) antara lain:  

1) Berlangsung satu arah  

2) Komunikasi melembaga 

3) Pesannya bersifat umum 

4) Sasarannya menimbulkan keserempakan 

5) Komunikasinya bersifat heterogen. 

3.  Talk Show 

Talk show adalah ungkapan bahasa Inggris yang berasal dari dua 

kata: show dan talk. Show artinya tontonan, pertunjukan atau pameran, 
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sedangkan talk artinya omong-omong, ngobrol-ngobrol. Dengan begitu 

talk show berarti pertunjukan orang-orang yang sedang ngobrol. Di Inggris 

sendiri, istilah Talkshow ini biasa disebut Chat Show. Pengertian Talkshow 

adalah sebuah program televisi atau radio dimana seseorang ataupun group 

berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal topik dengan 

suasana santai tapi serius, yang dipandu oleh seorang moderator. 

Kadangkala, Talkshow menghadirkan tamu berkelompok yang ingin 

mempelajari berbagai pengalaman hebat. Di lain hal juga, seorang tamu 

dihadirkan oleh moderator untuk berbagi pengalaman. Acara Talkshow 

biasanya diikuti dengan menerima telpon dari para penonton yang berada 

di rumah, atau ditempat lain. (http://www.hendra.ws/pengertian-talkshow/) 

Istilah asli Indonesia Talkshow masih belum mampu memberikan 

‘rasa’ yang tepat untuk kegiatan di atas. Bila kita disodorin dengan kata 

Temu Wicara, maka otak kita akan menvisualisasikan sebuah kegiatan 

yang dihadiri oleh para pejabat/orang penting dengan sekumpulan 

masyarakat ‘blo’on’ sebagai pendengar dan penanya. Bagaimana dengan 

istilah Diskusi Interaktif, pikiran kita akan melayang membayangkan 2 

kubu yang ditengahi oleh seorang moderator, berdebat dan 

mempertahankan argumentasi masing-masing serta dibumbui dengan 

permainan urat saraf. Sepertinya Talkshow akan masuk ke ranah 

pemahaman baru dalam ber Bahasa Indonesia. 

Sejak era reformasi, di Indonesia talk show tiba-tiba menjadi acara 

yang sangat populer di media televisi dan radio. Kadang-kadang juga off 
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air, berupa seminar-seminar, saresehan, diskusi atau debat yang 

mengambil tempat di hotel atau di kafe dan tentu saja dengan menjual tiket 

yang tidak murah. Bahkan setiap hari Selasa pukul 21.00 semua stasiun 

televisi swasta me-relay satu acara talk show sehingga yang ingin nonton 

musik, atau film atau sepak bola, terpaksa mencari saluran lain dari luar 

negeri atau tv-kabel (buat yang punya) atau terima sebel-nya saja (buat 

yang tidak punya). Yang ditampilkan dalam talk show itu biasanya 

pembicara-pembicara yang dianggap sedang top dan biasanya yang itu-itu 

juga.  

Di luar negeri juga ada talk show. Salah satu di antaranya yang 

sangat popular dan saya sendiri pun suka menontonnya adalah wawancara 

oleh Larry King di CNN. Acara itu mengupas berbagai isyu yang menarik 

dengan menghadirkan pakar-pakar yang sangat handal di bidangnya 

(walaupun tidak selalu popular karena banyak yang belum pernah saya 

dengar sebelumnya) dan yang terpenting adalah dengan olahan dan 

pancingan-pancingan pertanyaan yang jitu oleh Larry King sendiri. Show 

itu menjadi begitu menarik karena sangat memenuhi kebutuhan intelektual 

para pemirsanya (termasuk saya sendiri). Sama menariknya dengan 

tontonan Euro 2000 buat para penggemar sepak bola (termasuk para bonek 

dan hooligans) dan sama menariknya dengan acara Kuis Keluarga Life-

Buoy di RCTI beberapa tahun yang lalu untuk para ibu rumah tangga dan 

anak-anak (serta sebagian bapak-bapak).(http://sarlito.hyperphp.com/my-

stories/my-stories-.../talk-show.html) 
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4. Pendekatan Teori 

a. Teori Manajemen dan Penyiaran 

Setiap langkah dalam penyelenggaraan siaran harus dilakukan 

pendekatan, baik manajemen maupun penyiaran, sebagai salah satu 

bentuk proses komunikasi media massa. Pendekatan manajemen 

digunakan teori “Input-Output Model” dari Henry Fayol dan Frederick 

Taylor, sedangkan pendekatan penyiaran dipergunakan teori 

“Komunikasi Matematika” dari Claude Shannon dan Warren Weaver. 

(Naratama.2004:45) 

Melalui pengimpitan kedua teori diatas, akan terjadi proses 

manajemen penyiaran diatas pengimpitan prinsip-prinsip dasar 

manajemen dan prinsip dasar penyiaran yang beroroentasikan pada 

tujuan yang hendak dicapai melalui terciptanya siaran yang berkualitas, 

baik dan benar. Penerapannya manajemen penyiaran secara profesional 

akan menghasilkan output yang berkualitas, baik dan benar sebagai 

hasil kerja tim. (http://aktomisriadi.blogspot.com/2011/05/ddp.html) 

Pengimpitan kedua teori di atas dengan menempatkan organisasi 

penyiaran kedalam teori “Input-Output Model”, dengan pola pikir dan 

pola tindak semua personel dalam organisasi penyiaran disinkronkan 

denga setiap langkah dalam proses transpormasi, sehingga setiap 

langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan terhadap profesi 

manajemen dan penyiaran. Efesien diterapkan secara wajar, sesuai 

dengan keperluan penyiaran. Artinya, setiap pekerjaan, jumlah tenaga, 
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dana, sarana dan prasarana ditetapkan secara profesional. Bila 

diperlukan tenaga, dana dan sarana dalam jumlah besar, karena 

karakteristik mata acara yang akan diproduksi memang menghendaki 

demikian, maka berbagai keperluan ini harus dipenuhi, tetapi kalau 

karakteristik mata acara yang diproduksi hanya memerlukan beberapa 

tenaga, sarana dan dana yang kecil, juga harus dipenuhi. 

Penyiaran merupakan proses elektris, jadi hanya bisa bekerja 

bila ada tenaga listrik. Berkat dukungan teknologi 

komunikasi/informasi, siaran dapat dilakukan 24 jam setiap hari. 

Medium televisi adalah media massa, jadi selain menyajikan karya 

artistik yang jurnalistik. Sumber karya jurnalistik adalah 

informasi/pendapat/realita yang dapat terjadi tiap waktu. Jadi 

pengolahan siaran jurnalistik harus siaga 24 jam setiap hari. Penyiaran 

merupakan proses komunikasi massa dengan medium televisi sebagai 

medianya. Sebagai media massa elektronik, media televisi mampu 

menyajikan siaran 24 jam setiap hari. Akibatnya, siaran berita dinamis 

dan variatif  serta tidak monoton. Itulah sebabnya dalam proses 

penyelenggaraan siaran harus diterapkan menajemen dinamis atau 

manajemen penyiaran melalui perencanaan yang sempurna, 

pelaksanaan yang tepat, dan mekanisme kontrol yang ketat. Dalam 

penyiaran, pengawasan diutamakan secara preventif, dan dilakukan 

melalui fungsi manajer harus memiliki mekanisme kontrol yang tepat. 
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Oleh karena itu, dalam mengelola bisnis media penyiaran 

merupakan salah satu bisnis yang paling sulit dan paling menantang 

dibandingkan dengan jenis industri lainnya. Mengelola media penyiaran 

pada dasarnya adalah mengelola manusia. Keberhasilan media 

penyiaran sejatinya ditopang oleh kreativitas manusia yang bekerja 

pada tiga pilar utama yang merupakan fungsi vital yang dimiliki setiap 

media penyiaran yaitu teknik, program dan pemasaran. Dalam hal ini, 

maraknya pembentukan biro televisi di daerah dengan siaran yang 

bermuatan lokalitas ini merupakan suatu hal yang baru serta menarik 

dalam industri pertelevisian di tanah air. Keberhasilan media penyiaran 

bergantung pada bagaimana kualitas orang-orang yang bekerja pada 

ketiga bidang tersebut. Namun demikian, kualitas manusia saja tidak 

cukup jika tidak disertai dengan kemampuan pimpinan media penyiaran 

bersangkutan mengelola sumber daya manusia yang ada. Karena alasan 

inilah manajemen yang baik mutlak diperlukan pada media penyiaran. 

b. Teori Pembagian Kerja 

Induk kajian pembagian kerja adalah analisis jabatan yang 

merupakan suatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang 

dilakukan dan siapa yang harus melakukan tugas tersebut. Aktivitas ini 

adalah sebuah upaya untuk menciptakan kualitas dari pekerjaan dan 

kualitas dari kinerja total suatu organisasi. Organisasi akan baik jika 

sumber daya manusia didalamnya telah mampu melaksanakan 

pekerjaan masing–masing dengan jelas, spesifik, serta tidak memiliki 
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peran ganda yang dapat menghambat proses pencapaian kinerja. 

Pembagian kerja merupakan dokumen formal organisasi yang berisi 

ringkasan informasi penting mengenai suatu jabatan untuk 

memudahkan dalam membedakan jabatan yang satu dengan yang lain 

dalam suatu organisasi. Pembagian kerja tersebut disusun dalam suatu 

format yang terstruktur sehingga informasi mudah dipahami oleh setiap 

pihak yang berkaitan di dalam suatu organisasi.  

Pada hakikatnya, pembagian kerja merupakan bahan baku dasar 

dalam pengelolaan sumberdaya manusia di organisasi, dimana suatu 

jabatan dijelaskan dan diberikan batasan. Menurut Hariandja (2002:59) 

Pembagian pekerjaan merupakan pernyataan tertulis yang 

menggambarkan tugas–tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kondisi 

kerja serta aspek–aspek lain dari sebuah pekerjaan yang biasanya ditulis 

dalam bentuk cerita. 

Pembagian kerja akan memberikan ketegasan dan standar tugas 

yang harus dicapai oleh seorang pejabat yang memegang jabatan 

tersebut. Pembagian pekerjaan ini menjadi dasar untuk menetapkan 

spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan bagi pejabat yang 

memegang jabatan itu. Pembagian kerja yang kurang jelas akan 

mengakibatkan seorang pejabat kurang mengetahui tugas dan tanggung 

jawabnya. Hal ini mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak beres. Di 

sinilah letak pentingnya peranan pembagian kerja dalam setiap 

organisasi (Hasibuan, 2007:33). 
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Rivai (2004:125) menyatakan bahwa manfaat pembagian kerja 

untuk menentukan: 

1) Ringkasan pekerjaan dan tugas-tugas  

2) situasi dan kondisi kerja (working condition) 

3) Persetujuan (Approvals) 

Karl Marx dan Friedrich Engels memandang bahwa spesialisasi 

pekerjaan itu paling umum, sekalipun merupakan sumber keterasingan 

dan pembelengguan individu (Herujito, 2001:129). Emile Durkheim, 

sosiolog menuliskan bahwa spesialisasi pekerjaan membuat suatu 

pekerjaan menjemukan, pekerjaan tersebut merusak moral pekerja 

(Herujito 2001:130) 

Dengan demikian dibutuhkan analisis pekerjaan akan 

memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, 

konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia dan alat-

alat yang akan digunakan. Analisis pekerjaan adalah ilmu pengetahuan 

yang mempelajari tentang pekerjaan dan proses menentukan 

persyaratan yang harus disiapkan, termasuk didalamnya sistematika 

rekrutmen, evaluasi atau pengendalian, dan organisasinya. 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe dan Jenis Penelitian 

Mengacu pada judul mengenai manajemen pemprograman stasiun televise 

lokal dalam Acara Talkshow “I Love Malang Raya” di ATV Kota Batu, maka 

metode penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan data-data yang dihasilkan 
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bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen acara Talkshow. Ini berarti 

bahwa peneliti terjun langsung kelapangan dengan mempersiapkan instrumen 

kepada informan untuk mendapatkan data penelitian. Oleh karena itu, penelitian 

ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena penelitian hanya 

mendeskripsikan secara detail tentang data dan informasi yang diperoleh 

sehubungan dengan manajemen pemprograman stasiun televisi lokal dalam Acara 

Talkshow “I Love Malang Raya”.  

2. Subyek Penelitian 

Untuk menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik 

purposif sampeling, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2008:85). Adapun subyek penelitian yang menjadi pertimbangan 

dalam penelitian ini adalah memahami tentang manajemen produksi program 

siaran televisi lokal pada acara Talkshow “I Love Malang Raya” di Agropolitan 

Televisi (ATV) Kota Batu, yaitu: 

a. Sarah Mawardi (Manager  Produksi Talkshow) 

b. Rudy Kurniawan (Personel teknik/sarana penyiaran) 

c. Amri Yahya (Editor Produksi Talkshow) 

3. Instrumen Penelitian 

a. Lembar pedoman wawancara 

Instrumen ini diperlukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam 

dan komprehensif dari data yang diperoleh dengan teknik lain. Daftar 

pertanyaan tidak perlu secara terstruktur, tetapi kerangka dan garis-garis 

besar informasi yang akan diungkap dari organisasi  acara Talkshow 
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disiapkan oleh peneliti. Bentuk pencatatan pada wawancara ini adalah 

langsung. Pencatatan dengan cara ini memungkinkan untuk 

mendeskripsikan secara detail apa yang diucapkan dan diungkapkan oleh 

pihak ATV Kota Batu. 

b. Lembar catatan lapangan 

Catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan 

dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data 

dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan berisi semua peristiwa yang 

didengar dan yang dilihat dalam manajemen Talkshow serta dicatat 

secara lengkap dan obyektif. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi terhadap tindakan individu maupun kelompok dalam 

melakukan aktifitasnya terkait dengan Manajemen Program Talkshow “I 

Love Malang Raya”. 

Tabel 1 
Lembar Observasi 

No Pengamatan Keterangan 
1 Persiapan Talkshow “I 

Love Malang Raya” 
Mempersiapkan baik materi 
siaran maupun peralatan 

2 Pelaksanaan Talkshow “I 
Love Malang Raya” 

Tanya jawab tentang materi 
yang digunakan dalam 
Talkshow “I Love Malang 
Raya” 

3 Sarana Prasarana 
Pendukung Program 
Talkshow “I Love Malang 
Raya” 

Kekompakan Tem ATV Kota 
Batu, persiapan ruangan dan 
kesesuaian pakaian 

Sumber; Hasil observasi, 18 November 2013 
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b. Wawancara 

 Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan 

untuk menggali informasi atau data untuk mengemukakan pengetahuan 

informan terutama yang berkaitan dengan manajemen acara Talkshow. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam produksi Talkshow “I Love Malang 

Raya”. 

c. Dokumentasi 

Teknik terakhir yang digunakan adalah dokumentasi. Peneliti akan 

mencari serta mengumpulkan data-data yang ada di ATV Kota Batu 

dalam bentuk tertulis, misalnya struktur organiasi, buku panduan yang 

diterbitkan oleh pihak ATV Kota Batu. 

5. Fokus Penelitian 

Guna mempermudah pelaksanaan penelitian dan penelitian ini tidak keluar 

dari jalur yang akan diteliti maka peneliti menetapkan. Fokus utama penelitian 

pada manajemen program Talkshow yang dilakukan, mencakup pengelolaan 

unsur-unsur acara Talkshow meliputi, Divisi Program, Divisi Produksi, Divisi 

Teknik, dan Divisi Pemasaran. 

6. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil ruang lingkup penelitian pada 

Stasiun Televisi ATV Kota Batu dengan alasan bahwa acara Talkshow “I Love 

Malang Raya” merupakan salah satu program andalan yang ada di ATV Kota 

Batu. Sedangkan penelitian ini dibatasi hanya membahasa mengenai  produksi 
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Talkshow “I Love Malang Raya” pada  ATV Kota Batu yang menyangkut pra 

produksi, produksi dan pasca produksi. Hal ini juga menyangkut penulisan  dan 

pembacaan naskah, manajemen  bahasa  naskah, editing gambar dan pengelolaan 

presenter serta penyiapan sarana prasarana program  Talkshow “I Love Malang 

Raya”. 

7. Teknis Analisis Data 

Analisa data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan 

dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar (Miles, Matthew B dan 

Huberman, A. Michael, 1992:15-20). Proses pengaturan urutan data, adalah:  

1) Reduksi Data 

Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. 

2) Penyajian Data 

Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

baik pengujian data dalam bentuk tabel maupun narative yang 

menggabungkan informasi yang tersusun ke dalam bentuk yang padu. Hal 

ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

3) Menarik Kesimpulan  

Merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi peneliti 
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menurut data yang diperoleh di lapangan. Dari beberapa penjelasan di atas 

dapat digambarkan mengenai alur model penelitian yang lebih dikenal 

dengan model interaktif seperti dibawah ini: 

GAMBAR 1 
Model Interaktif Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Data Kualitatif, UI-Pers Jakarta 

8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan: 

pertama, teknik trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dimana 

peneliti mengecek data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun 

dokumentasi. Dalam prakteknya peneliti menggunakan tiga macam triangulasi, 

pertama triangulasi sumber. Di sini peneliti membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara. Kedua, triangulasi metode. Caranya dengan 

menggunakan metode wawancara, dan pengamatan untuk mengecek topik atau 

data yang sama. Ketiga, triangulasi teori. Menguraikan pola dan mengetahui 

penjelasan yang muncul dari analisis hasil penelitian. 

 

Pengumpulan Data 

Penyajian / Data Display  

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 


