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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Media Massa dan Televisi  

2.1.1 Pengertian Media Massa 

Media massa seperti yang dikemukakan oleh althusser dan Gramsci dalam 

Sobur (2004:30) merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pendapat 

atau aspirasi baik itu dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah atau 

negara. Media massa tersebut sebagai wadah untuk menyalurkan informasi yang 

merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dalam kehidaupan bermasyarakat 

dan bernegara, dalam diri media massa juga terselubung kepentingan-kepentingan 

yang lain, misalnya kepentingan kapitalisme modal dan kepentingan 

keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi karyawan dan sebagainya. Keberadaan 

media massa mempunyai peranan penting dalam usaha memberikan informasi 

penting bagi masyarakat, pengetahuan yang dapat memperluas wawasan, sarana 

hiburan sebagai pelepas ketegangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah 

peranan media sebagai kontrol sosial untuk memberikan kritik maupun 

mendukung kebijakan pemerintah agar memotivasi masyarakat.  

Media massa mempunyai sejumlah ciri-ciri yang menonjol, diantaranya 

adalah penggunaan teknologi yang relatif maju untuk produksi (massal) dan 

penyebaran pesan, mempuyai organisasi yang sistematis dan aturan-aturan sosial 

serta sasaran pesan yang mengarah pada audiens dalam jumlah besar yang tidak 

bisa ditentukan apakah meraka menerima pesan yang disampaikan, atau malah 

menolaknya.  
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2.1.2 Televisi  

 Dalam bahasa inggris, Televisi disebut dengan Television. Istilah 

“Television” berasal dari bahasa Yunani yakni Tele yang artinya far, off, jauh. 

Ditambah dengan Vision yang berasal dari bahasa Latin vision, yang artinya to 

see, melihat. Jadi artinya secara harfiah, televisi adlah melihat jauh. Karena 

televisi adalah sebuah alat penangkap siaran yang bergambar dan bersuara yang 

dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik maka televisi merupakan alat 

media massa yang tampak atau dapat dilihat dari jarak jauh oleh khalayak.Adapun 

kelebihan media televisi dari media lainnya adalah karena audio visual, dapat 

dilihat dan didengar “hidup” menggambarkan kenyataan, dan langsung 

menyajikan peristiwa yang tengah terjadi kesetiap rumah pemirsa. Televisi 

merupakan media yang terpadu antara radio dan televisi dan kelebihan inilah 

televisi difokuskan sebagai: “Salah satu bentuk mass media yang memancarkan 

suara dan gambar (audio visual) yang berarti sebagai reproduksi dari pada 

kenyataan yang disiarkannya melaui gelombang-gelombang elektromagnetik 

sehingga dapat diterima oleh pesawat-pesawat penerima di rumah”. (Palapah & 

Syamsudin) 

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa televisi merupakan generasi 

baru media elektronik yang dapat menyampaikan pesan-pesan secara audio visual 

dan serentak. Pesan yang disampaikan oleh televisi dapat berupa gambar diam 

atau bergerak atau hidup. Jika sebuah pesan ataupun informasi disajikan secara 

kreatif, televisi dapat menyajikan realita yang terjadi sesuai dengan fakta serta 

menghibur. Sehingga televisi dapat memikat khalayak luas. Televisi 

meyampaikan pesan-pesannya dengan cara yang sangat sederhana.  Sifat televisi 
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yang demikian, disebut sebagai penyampaian pesan sepintas atau transitory. 

Dalam hal ini pesan harus mudah dipahami dalam sekilas dan dengan jenjang 

konsentrasi yang tidak setinggi membaca. Pesan-pesan yang harus bersifat begitu 

sederhana itu, dengan idiom-idiom gambar yang sangat universal, sehingga 

tayangan untuk orang dewasa pun dapat dipahami oleh anak-anak.  

 

2.2 Program Televisi  

Televisi dalam menyiarkan suatu tayangan program disesuaikan dengan 

visi, misi maupun tujuan stasiun televisi tersebut. Sehingga hal ini juga 

memperhitungkan dari segmen yang akan dituju oleh televisi tersebut. Program 

adalah segala hal untuk memenuhi kebutuhan audiencenya. Program sendiri 

merupakan acara atau siaran televisi, sehingga program yang dibicarakan dalam 

penelitian ini berarti membicarakan acara atau siaran televisi. Program merupakan 

hal yang sangat penting bagi sebuah stasiun televisi yang langsung bersentuhan 

dengan pemirsa, seperti yang diketahui yang menjadi audiens tentu saja dari 

berbagai kalangan serta segmen yang berbeda-beda, karena itu program acaranya 

pun disesuaikan berdasarkan tujuan atau target audiens dari program yang akan 

ditayangkan. Dalam teori Uses and Gratifications menjelaskan bawa sekelompok 

orang atau orang itu sendiri dianggap aktif dan selektif menggunakan media 

sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping itu khalayak umum 

memiliki sifat yang sangat heterogen, maka akan sulit bagi media penyiaran untuk 

melayani semuanya, sehingga penelola program penyiaran harus memilih satu 
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atau beberapa khalayak saja yang memliki karakter atau respon yang sama dari 

seluruh populasi penduduk Indonesia.1 

Menentukan format stasiun merupakan strategi yang dilakukan untuk 

menarik minat pemirsa. Format acara yang bagus dijadikan pertimbangan dalam 

membuat program acara sehingga hendaknya program acara tersebut dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengelompokan berbagai jenis 

program menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu : 

1. Program informasi (berita) yang dibagi kedalam dua jenis, yaitu: 

a. Berita keras (hard news) yang merupakan laporan berita terkini 

yang harus segera disiarkan 

b. Berita lunak (soft news) yang merupakan kombinasi dair fakta, 

gossip dan opini seperti halnya talk show 

2. Program Hiburan (entertainment) yang dbagi kedalam tiga kelompok 

yaitu: 

a. Musik 

b. Drama permainan (game show) 

c. Pertunjukan (variety show)2 

  

                                                           
1 Morissan. 2009. Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi. Jakarta: 
Prenada Media Group. 
2 Siti Nurfatihah, 2015. Produksi ProgramTelevisi. (Studi kasus acara Variety Show Dahsyat di 

RCTI). Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. 
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2.3 Format Acara Talk Show 

Talk show merupakan salah satu format yang sering digunakan televisi dalam 

menampilkan wacana. Sebagai produk media, talk show dapat menjadi teks 

budaya yang berinteraksi dengan pemirsanya dalam produksi dan pertukaran 

makna, menurut farlex talk show yakni 

“A Television or radio show in which noted people, such us 

authorites in a particular field, participate in discussion or are 

interviewed and often answer question from viewers or listeners”. 

 

Maksud dari defenisi Farlex yakni sebuah acara televisi atau radio yang dimana 

orang terkemuka, seperti seorang ahli dalam bidang tertentu, berpartisipasi dalam 

diskusi atau diwawancarai dan kadangkala menjawab pertanyaan dari pemerisa 

atau pendengar. Tema yang diangkat haruslah penting untuk diketahui khalayak, 

wacana yang diangkat merupakan isu atau trend yang sedang berkembang 

dimasyarakat. Berdasarkan keputusan komisi penyiaran Indonesia nomor 

009/SK/KPI/8/2004 tentang pedoman penyiaran Indonesia pada pasal 8 

disebutkan bila program talk show termasuk didalam program faktual. Maksud 

dari program faktual merujuk pada program siaran yang menyajikan fakta non-

fiksi3 

  

                                                           
3 Ressky Agassy. 2015. Pengertian Talk Show. [online]  

Tersedia :http://guepedia.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-talk-show.html [diakses 4 April 2017] 
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2.4 Televisi Lokal dan Konten Lokal 

2.4.1 Televisi Lokal 

Potensi stasiun televisi lokal beroperasi secara optimal cukup besar. Hal 

ini didukung Undang-Undang No 32/2002, Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan 

bahwa dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola 

jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun 

jaringan dan stasiun lokal. Menurut Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2005, 

penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran yang memiliki prinsip 

dasar keberagaman kepemilikan dan keberagaman program siaran dengan pola 

jaringan yang adil dan terpadu dalam pemberdayaan masyarakat daerah. Dengan 

semangat otonomi daerah, dampak dari kehadiran televisi lokal memberikan 

warna baru di dunia penyiaran tanah air karena selama ini kearifan lokal kurang 

optimal diangkat dalam wujud audio visual.  

Stasiun televisi lokal saat ini telah mendapat porsi tersendiri di hati 

masyarakat, bahkan tidak sedikit dari staiun televisi lokal yang ada saat ini telah 

masuk keranah televisi kabel, yang pada akhirnya juga disiarkan secara global. 

Dari sisi pasar atau target konsumen, Dominick mendefinisikan TV lokal sebagai 

berikut; “A local TV stasion provide television services to a particular community 

in the industry, these communities are customarily refered to a market” (Joseph 

R.Dominick, 2002:275). Definisi ini menyatakan bahwa stasiun televisi lokal 

menyediakan layanan televisi bagi komunitas tertentu atau bersifat segmented, 

dan komunitas inilah yang menjadi lahan pasar televisi lokal. Definisi Dominick 

ini menyiratkan bahwa lokalitas dilihat dari sudut pandang target pemirsa, karena 
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target pemirsanya yang terbatas itulah yang menyebabkan stasiun televisi tersebut 

mendapat batasan. 

2.4.2 Konten Lokal 

Undang-undang no.32 tahun 2001 telah mengatur konten lokal di dalam program 

siaran televisi publik maupun swasta. Pasal 36 menyatakan isi siaran dari jasa 

penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan 

Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh 

per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri. Selain itu, persoalan 

mengenai konten lokal juga diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam 

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Program 

lokal adalah program dengan muatan lokal, baik program faktual maupun non 

faktual, yang mencakup peristiwa, isu-isu, latar belakang cerita, dan sumber daya 

manusia, dalam rangka pengembangan budaya dan potensi daerah setempat. 

Secara lebih jelas bab XII Pasal 52 dalam Standar Program Siaran mengenai 

Program Lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan menjelaskan bahwa: 

 Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi 

minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi siaran berjaringan per hari. 

 Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) minimal 30% 

(tiga puluh per seratus) diantaranya wajib ditayangkan pada waktu prime 

time waktu setempat. 

 Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara 

bertahap wajib ditingkatkan hingga 50% (lima puluh per seratus) dari total 

durasi siaran berjaringan per hari. 
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Kajian mengenai lokalisme (localism) dimulai oleh Federal Communications 

Commision (FCC) Amerika Serikat ketika mendefinisikan mengenai lokalisme 

(localism) pada tahun 1998. Lokalisme adalah area geografi yang berbeda 

berkaitan dengan layanan lembaga penyiaran kepada komunitas di setiap lokasi 

atau wilayah penyiarannya. Napoli menjelaskan bahwa konten lokal dalam 

kebijakan media didasarkan pada asumsi normatif bahwa setiap stasiun TV wajib 

dan harus meliput isu-isu lokal, melaporkan berita-berita lokal, memproduksi 

program lokal dan menyediakan saluran bagi aspirasi lokal.4 

2.5 Produksi Program Acara Televisi 

Dalam proses pembuatan produksi sebuah program acara televisi 

memerlukan tahapan pelaksanaan produksi yang jelas dan efisien. Dalam 

melaksanakan tahapan-tahapan produksi dilaksanakan sesuai Standart Operation 

Procedure (SOP). Tahapan-tahapan ini sangat penting dan berpengaruh terhadap 

hasil sebuah siaran yang akan ditayangkan. Adapun tahapan-tahapan tersebut di 

antara lain : 

2.5.1 Pra Produksi   

Pra produksi adalah salah satu tahap dalam proses pembuatan film. Pada 

tahap ini dilakukan sejumlah persiapan pembuatan film, diantaranya meliputi 

perencanaan, menentukan ide,menentukan jadwal pengambilan gambar, mencari 

lokasi, menyusun anggaran biaya, mencari/mengaudisi calon pemeran, mengurus 

perizinan, menentukan staf dan kru produksi, mengurus penyewaan peralatan 

produksi film, dan juga persiapan produksi, pasca-produksi serta persiapan-

                                                           
4 Yovita Sabarina. 2015. Konten Lokal dalm Penyiaran Publik (Riset Penonton tentang Konten 
Lokal di TVRI SUMUT) [Online) 
Tersedia: https://mazdalifahjalil.wordpress.com/2015/05/04/konten-lokal-dalam-penyiaran-
publik-riset-penonton-tentang-konten-lokal-di-tvri-sumut/ [diakses 21 April 2017] 

http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasca-produksi
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persiapan lainnya. Pada tahap ini banyak dikerjakan oleh tim kreatif. Mulai dari 

penemuan ide, perencanaan, dan persiapan. (Fred Wibowo, 2007:230) 

 

A. Ide 

Ide/Gagasan kreatif sebuah cerita yang akan dibuat menjadi program 

televisi dapat diambil dari cerita yang sesungguhnya (true story) atau non fiksi 

dan rekaan atau fiksi. Banyak sekali sumber ide yang dapat dijadikan inspirasi 

untuk menulis sebuah script video dan televisi. Misalnya, novel, cerita nyata, dan 

lain-lain. Selain itu riset sangat diperlukan setelah menemukan ide yang akan 

dibuat menjadi sebuah program. Riset dalam konteks ini adalah suatu upaya 

mempelajari dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan naskah yang 

akan ditulis. Sumber informasi dapat berupa buku, Koran, bahan publikasi lain 

dan masyarakat atau narasumber yang dapat memberi informasi yang akurat 

tentang isi atau substansi yang akan ditulis. Setelah memahami hasil riset atau 

informasi yang terkumpul, produser/penulis naskah dapat membuat kerangka 

atau outline dari informasi yang akan menjadi sebuah script. Outline pada 

umumnya berisi garis besar informasi yang ditulis menjadi sebuah script. 

Langkah selanjutnya adalah membuat sinopsis atau deskripsi singkat 

mengenai program yang akan dibuat. Sinopsis dan outline akan membantu  

memfokuskan perhatian pada pengembangan ide yang telah dipilih sebelumnya. 

Penulisan sinopsis harus jelas sehingga dapat memberi gambaran tentang isi 

program video atau televis yang akan dibuat. Menulis naskah harus didasarkan 

pada rencana yang telah dibuat yang meliputi outline, synopsis dan treatment. 

Seorang penulis harus memiliki kreatifitas dalam mengembangkan treatment 
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menjadi sebuah naskah. Treatment yang ditulis dengan baik merupakan dasar 

yang diperlukan untuk menulis sebuah naskah. Sebuah treatment harus berisi 

deskripsi yang jelas tentang lokasi, waktu, pemain, adegan dan property yang 

akan direkam ke dalam program video. Treatment juga menggambarkan tentang 

sistematika atau sequence program video atau televisi yang akan diproduksi. 

Penulisan sebuah naskah harus didasarkan pada treatment yang dibuat. 

Walaupun dalam menulis naskah, penulis dapat melakukan perubahan, tapi 

sebaiknya perubahan yang dilakukan tidak merupakan perubahan yang bersifat 

substantif, perubahan sebaiknya bersifat kreatif dan tidak mengubah substansi 

program. Oleh karena itu treatment harus kokoh dan jelas. Pada hal ini penulis 

harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan naskah yang benar. Draft naskah 

yang telah selesai ditulis perlu ditelaah untuk melihat kebenaran substansinya dan 

juga cara penyampaian pesannya.  

Draf naskah harus ditelaah oleh orang yang mengerti substansi isi 

program (content expert) dan ahli media (media specialist). Finalisasi naskah 

merupakan langkah akhir sebelum naskah diserahkan kepada produser dan 

sutradara untuk diproduksi. Naskah final merupakan hasil revisi terhadap 

masukan-masukan yang diberikan oleh content expert dan ahli media. 

B. Perencanaan 

Dalam proses produksi sebuah siaran televisi, unsur perencanaan harus 

ada, agar langkah-langkah yang akan dilakukan akan menjadi mudah dan terarah, 

karena sudah adanya perencanaan. Adapun hal-hal yang ada dalam sebuah 

perencanaan antara lain: 
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a. Staffing/ Crew 

Pembentukan sebuah staf atau kru yang benar-benar kompeten dengan 

bidang dan kemampuannya. Dalam hal ini seorang produser program 

hendaknya benar-benar memperhatikan dalam penentuan kru yang benar-

benar layak untuk dipilih, dengan tujuan menciptakan sebuah team yang solid. 

b. Bageting/Biaya 

Bageting atau biaya juga harus benar-benar sudah diperhitungkan dalam 

sebuah perencanaan, hal ini bertujuan untuk menentukan besarnya biaya yang 

harus dikeluarkan untuk memproduksi Program siaran tersebut. 

c. Menentukan Waktu 

Menentukan waktu atau menyusun schedule produksi, hal ini bertujuan 

agar proses produksi lebih terarah dan selesai pada waktu yang telah 

ditentukan. 

d. Rapat Crew 

Kegiatan ini merupakan bagian dari Perencanaan, sebuah proses 

Produksi Siaran Televisi, yang mana bertujuan agar seluruh crew benar-benar 

paham dan mengerti dengan apa yang akan dikerjakannya. Perlunya dilakukan 

rapat crew, dengan tujuan memberi arahan sebelum dilakukannya produksi 

sehingga target program dapat tercapai. 

 

C. Persiapan 

Setelah melewati tahap perencanaan, yang mana seperti yang telah 

dijelaskan di atas, maka tahap selanjutnya adalah Persiapan. Pada tahap persiapan 

ini, semua tim harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebelum 
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produksi atau proses pengambilan gambar berlangsung, baik dari segi peralatan, 

operasional dilapangan, dan lain sebagainya. Namun tak lepas dari itu semua, 

terdapat dua hal penting yang harus dipersiapkan, yaitu Breakdown dan Shooting 

Script. 

a. Breakdown 

Merupakan sebuah tabel kegiatan yang mana berisi tentang jadwal 

kegiatan shooting berlangsung dan lengkap dengan penanggung jawab, dan 

property apa saja yang dibutuhkan, serta tanggal dan jam kegiatan 

dilaksanakan. Breakdown ini berfungsi sebagai panduan untuk mempermudah 

setiap team memahami dan mengerti akan apa saja yang harus dikerjakan serta 

disiapkan, sehingga dengan adanya breakdown ini pekerjaan akan lebih 

terarah dan berjalan rapi karena sudah ada susunan kegiatan yang sudah 

diatur. 

b. Shooting Script 

Shoting script memiliki sedikit kesamaan dengan breakdown, hanya saja 

pada shooting script hanya berisi kumpulan dari setiap scene/segmen yang 

telah dikelompokkan berdasarkan lokasi pengambilan gambar, hal ini 

bertujuan untuk mempermudah proses pengambilan gambar sehingga tidak 

rumit dan berpindah pindah. Selain itu di dalam shooting script juga berisi 

tentang instruksi-instuksi angel/sudut pengambilan gambar yang tentunya 

sudah disesuaikan dan diselaraskan dengan alur cerita /naskah 
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2.5.2 Set Up dan Rehearsel 

           Tahapan ini disebut juga dengan tahap pengesetan, yang dimana seluruh 

hal-hal yang berhubungan dengan teknis dilapangan baik dekorasi tempat, tata 

cahaya, tata suara dan kamera. Seluruhnya harus melalui proses pengesetan atau 

diatur agar sesuai terhadap konsep yang telah ditentukan dalam breakdown, hal ini 

bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan teknis dilapangan. Dalam 

tahap ini juga dilakukan gelade atau latihan, dan melibatkan seluruh artis. 

Presenter yang akan berperan dan dilatih sesuai dengan karakter (Blocking Artis) 

yang tertulis dalam naskah, blocking alat dan lain sebagainya. 

 

2.5.3 Produksi 

Proses pengambilan gambar dari setiap scene yang talah dituangkan ke 

dalam shooting script berdasarkan naskah yang ditulis, disinilah ujung penentu 

baik tidaknya sebuah produksi dilihat dari proses produksi tersebut. Maka peran 

sutradara dan semua team sangat menunjang dalam penyelesaian suatu produksi 

siaran. 

2.5.4 Pasca Produksi 

Pasca Produksi merupakan sebuah tahapan akhir dari dari sebuah produksi 

siaran televisi, namun di dalam tahap pasca produksi ini terdapat beberapa proses 

lagi di antaranya : 

a. Editing 

Merupakan penggabungan dari beberapa scene yang telah dishooting pada 

saat tahap produksi,yang mana disusun dan disesuaikan dengan naskah . 

  



20 
 

b. Mixing 

Merupakan rangkaian dari proses editing ,yang mana dalam tahap ini hasil 

editing di beri sound atau suara baik berupa backsound maupun narasi. 

c. Review 

Memutar ulang hasil produksi, yang mana bertujuan untuk dikaji ulang 

kembali guna mengantisipasi akan terjadinya kesalahan-kesalahan pada saat 

tahap-tahap sebelumnya. 

d. Revisi 

Memperbaiki dan menyempurnakan hasil produksi, apabila terdapat 

perubahan-perubahan yang dihasilkan dari proses review di atas. 

e. Hasil Akhir 

Merupakan proses finalisasi hasil dari sebuah produksi siaran yang mana 

hasil tersebut memang sudah benar-benar layak untuk On Air atau layak siar. 

f. On Air 

Proses penyiaran hasil produksi siaran melalui stasiun penyiaran. 

 

2.6 Organisasi Program Televisi  
 

Dalam suatu program televisi dibutuhkan banyak sekali Sumber Daya 

Manusia (SDM) untuk memproduksi sebuah program televisi. Antara satu dengan 

yang lain memiliki sebuah koneksi yang tidak dapat terpisahkan. Bila salah satu 

ada yang tidak beres maka program acara tersebut bisa dipastikan tidak akan 

maksimal dari segi hasilnya. Berikut sumber daya manusia yang harus dimiliki 

untuk membuat suatu program televisi menurut Sri Sartono dalam bukunya Teknik 

Penyiaran dan Produksi Program Radio, Televisi & Film :  
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1. Produser  

Produser adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab dalam 

pengelolaan/managemen produksi penyiaran TV. Bila diperhatikan dari 

kualifikasi yang diharapkan, seorang produser harus memiliki kemampuan 

managerial yang tinggi untuk dapat mengatur seluruh pekerjaan yang menjadi 

tanggung-jawabnya. Dalam melakukan tugasnya jelas tidak bisa melakukan 

sendiri, tetapi harus bekerjasama dengan bidang/orang lain.  

2. Pengarah Acara / Sutradara  

Pengarah Acara atau Sutradara juga dikenal sebagai Program Director 

adalah jabatan yang bertanggung jawab membantu produser untuk melaksanakan 

pekerjaan mengarahkan para tenaga kerja produksi program agar berjalan dengan 

lancar dan berhasil. Seorang sutradara harus selalu berkoordinasi dengan produser 

dalam melaksanakan tugasnya. Diantaranya bagaimana menterjemahkan tulisan 

menjadi sebuah naskah 16 yang dapat diproduksi, melakukan seleksi talent, 

mengatur latihan para artis, mengarahkan proses shooting, menentukan cakupan 

kamera dan sudut pengambilan gambar dan sebagainya. Sutradara sangat 

menentukan kelancaran proses shooting.  

3. Penyiar /Reporter  

Penyiar/reporter diharapkan memiliki kemampuan sebagai jurnalis di 

samping kemampuan untuk membacakan/atau menyiarkan naskah berita didepan 

kamera TV. Demikian juga harus mampu menjadi presenter yang baik. Oleh 

karena itu seorang penyiar harus memiliki pengetahuan dan pengalaman mencari, 

mengolah dan mempresentasikan atau menyiarkan berita/informasi. Sebenarnya 

terdapat perbedaan fungsi antara penyiar dan reporter. Reporter atau sering 
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disebut wartawan lebih berkonsentrasi pada pencarian, pengolahan informasi. 

Sedangkan penyiar lebih berkonsentrasi dalam bagaimana menyajikan informasi. 

Informasi tersebut belum tentu dari hasil tulisannya sendiri tetapi tulisan seorang 

reporter. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin penyiar juga berfungsi sebagai 

reporter yang harus mencari dan mengolah informasi sekaligus membacakan 

informasi didepan kamera TV untuk disiarkan ke publik/pemirsa. Dengan 

demikian antara reporter dan penyiar memiliki kedekatan dalam pekerjaan yang 

kadang-kadang bisa ditangani satu orang.  

4. Kamerawan atau Campers  

Kamerawan merupakan orang yang diandalkan mampu mengoperasikan 

kamera sehingga didapatkan hasil gambar yang baik. Baik tidaknya kualitas 

produksi akan sangat tergantung dari bagaimana seorang kamerawan bekerja. 

Sebelum shooting dilaksanakan, Kamerawan harus meyiapkan kamera yang akan 

dipakai. Disamping itu kamerawan harus kreatif agar dapat mengembangkan 

gambar denah penempatan kamera (camera plan) yang sudah di buat oleh 

pengarah acara (Program Director) bekerjasama dengan dengan D.O.P (director 

of photography).  

5. Penata Artistik  

Seorang penata artistik diharapkan memiliki kreatifitas yang tinggi untuk 

menciptakan desain seni untuk screen. Pekerjaan seorang penata artistik juga 

terkait dengan pekerjaan penata cahaya, penata letak (setting) penata busana 

(wardrobe) dan bagian property. Kerjasama beberapa bidang ini akan sangat baik 

dalam menciptakan gambar layar yang baik, sehingga akan dihasilkan gambar 

sesuai yang diharapkan naskah.  
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6. Penata suara dan Sound effect 

Seorang penata suara dan sound Effect dituntut memiliki kemampuan 

secara teknik dan instalasi peralatan sound system yang diperlukan untuk 

keperluan produksi program TV di dalam studio maupun di luar studio.  

7. Penata Cahaya  

Cahaya sangat dibutuhkan dalam shooting di dalam maupun di luar studio 

untuk memenuhi kebutuhan cahaya bagi sebuah kamera agar menghasilkan 

gambar yang baik, di samping itu variasi disain cahaya dapat menciptakan situasi 

pada obyek. Oleh karena itu perlu kreativitas dan pengetahuan yang memadai bagi 

seorang penata cahaya.  

8. Tata Busana (wardrobe) dan Rias  

Pemeran/artis dalam proses produksi harus dijaga penampilannya sesuai 

dengan karakter yang diharapkan penulis naskah. Di samping itu agar 

menghasilkan gambar yang berkualitas maka harus dijaga bagian wajah tidak 

memantulkan cahaya karena keringat atau berminyak.  

9. Properties  

Properties adalah bidang yang bertanggung jawab menyediakan peralatan 

pendukung dalam produksi.  

10. Animator dan Images  

Seorang animator and images bertanggung jawab atas disain dan 

pembuatan animasi dan pengolahan citra gambar yang diperlukan dalam produksi. 

Oleh karena itu dituntut memiliki kemampuan membuat disain animasi dan 

mengolah gambar sehingga hasil produksi memiliki kualitas yang baik dan 
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menarik untuk dipandang.Untuk itu seorang animator dan pengolah citra perlu 

menguasai disain grafis.  

11. Editor  

Editor bertanggungjawab untuk editing program yaitu mengumpulkan, 

memilih, memotong, menyambung gambar-gambar hasil shooting dan 

mengurutkan, menata gambar dan suara, musik backsound, sound effect sesuai 

dengan naskah program sehingga menghasilkan hasil produksi program yang 

berkualitas dan dapat dinikmati. Oleh karena itu seorang editor diharapkan 

memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai. 

 

Adapun tanggung jawab seorang produser sangatlah besar pada setiap 

program yang ada, berikut beberapa tanggung jawab yang terbagi dalam tiga 

tahap produksi, yaitu pra produksi, produksi, pasca produksi. 

1. Pra Produksi 

a. Mengembangkan konsep gagasan 

b. Membuat biaya produksi (budgeting) 

c. Menentukan Pengarah acara 

d. Mengadakan pembicaraan dengan penulis naskah 

e. Menyetujui berbagai saran dari pengarah acara, penata chaya dan 

penata atistik 

f. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh rencana produksi 
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2. Produksi 

a. Dalam siaran langsung bila diperlukan membantu pengarah acara 

b. Dalam rekaman bekerja sama dengan pengarah acara untuk 

memastikan gambar-gambar yang akan digunakan 

c. Sebagai pimpinan pelaksana produksi 

3. Pasca Produksi 

a. Menyetujui hasil akhir sesuai dengan rancangan yang telah 

ditentukan 

b. Mengadakan koordiansi dengan stasiun penyiaran untuk promosi 

atau publikasi.5 

Sebagai seorang produser harus bertanggung jawab atas seluruh roduksi 

dari mulai perencannaan, penulisan naskah, produksi final dan editing. Selain itu, 

produser juga memiliki tanggung jawab atas anggaran biaya produksi, dan 

mengorganisir segala hal,  termasuk operasi tim produksi, namun produser juga 

perlu dibantu oleh crew atau tim lainnya. 

 

 

 

  

                                                           
5Darwanto Sastro Subroto. 1994. Produksi Acara Televisi. Yogyakarta: Duta wacana University 

Press. hlm 56. 
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2.7 Tim Kreatif 

Sebuah program acara yang akan ditayangkan di televisi baik itu tapping 

maupun siaran langsung (live) banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, terutama 

dalam hal pengembangan ide dan konsep. Bagaimana program tersebut akan 

disukai atau tidak oleh khalayak itu semua tergantung dari ide dan konsep tim 

kreatif. Tim kreatif adalah otak dari segala ide program televisi. Mereka bekerja 

keras memeras ide dan mencoba menyajikannya menjadi kertas naskah yang siap 

di produksi. (Andi Fachrudin, 2015:96) Tugas dan fungsi tim kreatif program 

adalah mempelajari keinginan dan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil survey 

dan pengamatan kritis/peka, melakukan strategi bersaing untuk mengetahui 

kelemahan dan keunggulan saingan, mengidentifikasi kekuatan meliputi sumber 

daya manusia, peralatan dan lain sebagainya. Selain itu tim kreatif program harus 

merancang dan mengkaji ide program (internal/eksternal) menjadi desain 

program, mengembangkan ide program berdasarkan keinginan masyarakat dan 

menyusun desain program.  

Pada tahap pra produksi, peran tim kreatif sangatlah penting dan tidaklah 

sedikit. Tim kreatif dalam program acara siaran langsung (live) lebih berat 

dibandingkan dengan program acara rekaman (tapping). Hal ini dikarenakan pada 

saat proses produksi, program acara live tidak boleh ada kesalahan sama sekali, 

sehingga tim kreatif harus mempersiapkan segala hal termasuk memikirkan hal-

hal yang tak terduga dan kemungkinan buruk pada saat proses produksi. 

Sedangkan pada proses produksi tapping shooting bisa diulang, karena tidak 

langsung disiarkan, sehingga berkesempatan mendapat gambar yang paling bagus 

dan melalui proses editing sebelum ditayangkan.  
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2.8 PT. Balikpapan Televisi (BTV) 

 PT. Balikpapan Televisi (BTV) adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

broadcasting media dengan tampilan audio visual, Balikpapan Televisi (BTV) 

bagian dari kelompok usaha Jawa Pos Tv yang memiliki 72 anak perusahaan dan 

17 stasiun televisi lokal, diantaranya: 

 JTV (Surabaya) 

 SBO (Surabaya) 

 PJTV (Bandung) 

 CB Chanel (Jakarta) 

 RadarTV (Lampung) 

 PALTV (Palembang) 

 PadangTV (Padang) 

 JambiTV (Jambi) 

 RiauTV (Riau) 

 BatamTV (Batam) 

 PontianakTV (Pontianak) 

 Fajar TV (Makassar) 

 MalioboroTV (Yogja) 

 Simpang5TV (Semarang),  

 STV (Samarinda). 

 

Jawa Pos Tv Mengarah pada program menasionalkan televisi lokal dengan 

melakukan program bersama (relay) di stasiun televisi jaringannya, sehingga 

memungkinkan program Balikpapan Televisi (BTV) untuk ditayangkan di televisi 

Jawa Pos Tv lainnya. Saat ini Balikpapan Televisi (BTV) mengudara di channel 

26 UHF, dan bisa disaksikan di jaringan televisi kabel lokal yakni Mitra Vision, 

Borneo Vision dan Mahakam Vision (Samarinda). Program-program Balikpapan 

Televisi (BTV) dikemas untuk multi segmen dengan keragaman jenis acara mulai 

dari hiburan, pendidikan, olahraga, keagamaan, dan berita-berita aktual.  
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PT. Balikpapan Televisi telah memiliki Izin Prinsip Penyelenggaraan 

Penyiaran (IPPP) yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia : 

No: 450/KEP/M.KOMINFO/12/2010 

Dengan IPPP ini, maka PT. Balikpapan Televisi harus melakukan sejumlah 

kewajiban seperti menyelenggarakan siaran yang mengandung informasi, 

pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, 

moral, kemajuan, kekuatanbangsa, menjadi persatuan dan kesatuan serta 

mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. 

 

Berikut ini adalah beberapa program acara Balikpapan Televisi (BTV) yang 

sedang berlangsung pada saat ini: 

1. News (Berita) 

 Fokus Dunia  

Program yang menyajikan berita menarik dari berbagai negara 

yang hadir setiap hari sabtu pukul 20.00 -20.30 WITA. 

 Liputan Kota 

Liputan Kota adalah program di Balikpapan TV yang menyajikan 

informasi dan berita yang terjadi di Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara, 

Samarinda, dan berbagai daerah di Kalimantan Timur yang tayang setiap hari, 

pada pagi hari jam 07.30, siang jam 13.00, dan malam jam 22.00 WITA. 
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 8 Pagi 

Program dialog interaktif yang disiarkan live membahas sejumlah isu 

dan masalah aktual di kota Balikpapan dan sekitarnya menggunakan sarana 

line telepon, sms, dan jejaring sosial. Membahas keluhan dan pertanyaan 

pemirsa bersama narasumber yang berkompeten. Diselingi sajian berita terkini 

dan penayangan video kiriman pemirsa, jadwal tayang pada setiap hari senin – 

sabtu, pukul 08.00 WITA. 

2. TalkShow 

 On The Spot 

Merupakan media promosi melalui berita (advetorial) meliputi event, promo 

produk, dan promo lainnya yang disajikan lebih lengkap, lebih informatif 

dengan durasi lebih panjang, serta tayang lebih lama dibanding dengan 

Liputan Kota. 

 Fokus Bisnis 

Program acara yang menjadi tempat untuk berbagi informasi seputar dunia 

bisnis baik usaha kecil maupun perusahaan yang berstandar internasional. 

 Benuo Taka 

Program interaktif pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Potensi 

Sumber Daya Alam, Potensi Kebudayaan dan Pariwisata serta beragam 

informasi sosial kemasyarakatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang 

dikemas menarik dan menghadirkan narasumber dari pemerintah Kabupaten 

PPU. 
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 Plannet Soccer 

Program acara tentang obrolan sepak bola dari luar negeri maupun dalam 

negeri yang dikemas secara menarik dengan konsep talkshow dan dihibur oleh 

standup comedy Balikpapan 

 Segar 

Sehat dan bugar, program yang memberikan wadah untuk memberikan 

alternatif kesehatan bagi pemirsa dengan menggunakan bahan-bahan 

pengganti obat. 

 Young Creative 

Program yang membahas kegiatan-kegiatan positif anak muda Balikpapan, 

dimana setiap episode akan menghadirkan kisah inspiratif yang menambah 

wawasan. 

3. Hiburan 

 Angkutan Musik 

Program yang paling update informasi musik dan lagu baik 

mancanegara maupun nasional serta Mengunjungi tempat menarik di Kota 

Balikpapan dan Sekitarnya. Jadi Buat Angkuters6 yang ingin berkirim 

salam dan request lagu disinilah tempatnya. Ayo Tarik Mangggg......!!!!7 

Tayang pada setiap hari Selasa dan Minggu Pukul 19.00 – 20.00 WITA. 

  

                                                           
6 Sebutan pecinta program acara angkutan musik 
7 Sebuah slogan yang digunakan pada program acara Angkutan Musik yang tayang di Balikpapan 
Televisi (BTV), slogan ini digunakan sebagai identitas dari program tersebut yang mengusung kata 
Angkutan sebagai sebuah nama program, sehingga kata-kata “Ayo Tarik Mangg!!” menjadi kata-
kata yang tepat bila digunakan sebagai sebuah slogan. 
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 B-Sport 

Program yang menyajikan Informasi dan berita olahraga terkini dari wilayah 

Balikpapan hingga belahan dunia mulai dari sepak bola, basket, tenis, dan 

otomotif juga memberikan sajian video tips & trik yang menarik untuk 

dinikmati. Ditayangkan setiap hari jumat pada pukul 19.00 - 20.00 WITA. 

 Borneo Trip 

Program hiburan jalan-jalan yang mengulas informasi dan wawasan tentang 

objek wisata yang berada di kota Balikpapan yang dipandu secara kocak oleh 

Mark Paul & Cecep, tayang Setiap hari pukul 10.00 - 11.00 WITA. 

 Digoda 

Program musik beraliran dangdut yang menerima pesanan lagu-lagu dangdut, 

serta bisa berkirim-kiriman salam yang dibawakan secara kocak oleh host 

Bilal. Tayang setiap Hari Jum’at pukul 16.00 WITA. 

 Jendela Usaha 

Program yang memberikan kisah inspiratif, kiat-kiat sukses dan cara berbisnis 

yang baik dari para pelaku bisnis UMKM Balikpapan dan kita diajak untuk 

ikut sukses seperti mereka. Tayang setiap hari Kamis pukul 16.00 WITA.  

 K-Pop 

Program ini berisi informasi tentang artis korea baik girl/boy bandnya. Selain 

itu mengenalkan budaya maupun beberapa wisata di korea dan memberikan 

hiburan video musik yang sedang hits. serta sajian informasi tentang mode 

atau fashion yang menjadi trend saat ini. 
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 Layar Lebar 

Program terbaru dari Balikpapan TV yang memberikan referensi film terbaru 

yang akan segera tayang di bioskop Balikpapan dan juga informasi terbaru 

mengenai film-film box office yang akan segera rilis di Indonesia. Tayang 

Setiap hari selasa pukul 20.00 – 20.30 WITA dan Kamis 19.30-20.00 WITA. 

 Radio Aktif 

Program unggulan terbaru kami ini menyajikan segala informasi yang menjadi 

trending topic saat ini dengan konsep informatif, edukatif, dan interaktif yang 

dibawakan secara kocak oleh 2 host paling ditunggu abad 21, dodo dan cecep 

menjadikan acara ini sangat menarik untuk ditonton pemirsa setia Balikpapan 

TV. Tayang setiap hari senin sampai kamis pukul 10.00 - 11.00 WITA. 

 Senam Pagi 

Program acara senam pagi dengan tajuk Sehat Sehat Sehat ini mengajak 

masyarakat kota Balikpapan untuk hidup sehat dengan bersama-sama 

mengikuti senam pagi yang dilaksanakan setiap hari sabtu jam 7.00 WITA di 

halaman depan Gedung Biru Kaltim Post km 3,5. 

4. Religi 

 Sajadah 

Program religi yang melibatkan ibu-ibu Majelis Taklim di kota Balikpapan. 

Pada program ini juga menghadirkan narasumber (ustadz dan ustadzah) yang 

dipandu oleh seorang host. Pada opening dan closing program ini, menyajikan 

lagu islami berupa rebana dan qasidah modern dari ibu-ibu Majelis Taklim. 
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2.9 Kerangka Berpikir 

Balikpapan Televisi (BTV) merupakan sebuah stasiun televisi lokal, 

dimana hakikat dari televisi lokal ialah menjaga identitas lokal serta menjalankan 

fungsinya sebagai televisi lokal. Dengan meningkatnya kualitas dari stasiun 

televisi nasional, yang dimana dalam proses pelaksanaanya kurang 

memperhatikan identitas lokal. Hal ini membuat kehadiran Balikpapan Televisi 

(BTV) menjadi sangat penting.  

Tabel 2.1 Kerangka Bepikir 

Balikpapan Televisi 

bagian dari Jawa Pos Tv 

group 

Balikpapan Televisi 

stasiun televisi lokal 

pertama di Balikpapan 

Bagaimanakah proses 

produksi program acara 

Young Creative?  

Fungsi Televisi Lokal 

dan konten lokal 

Output: 

Mendeskripsikan dan menganalisis 

proses produksi program acara 

Young Creative. 


