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ABSTRACT

There are some important stages in preparing a television program. Those are
pre production, production, and after production to produce an interesting and
informative program. The research aims to find out how the process of making
television programs in an interesting and informative to the public, as well as
to understand about the process a production of television (pre production,
production, after production) program of “Negeri Indonesia” in TVRI
Lampung. Type of this research is descriptive qualitative. The objects of this
research are two episodes of TVRI Lampung. This research refers to
production stages proposed Fred Wibowo in his book “Tahapan Produksi
Program Televisi”(2007). The result of this research showed that not all stages
production done by all crew, there are duty in each stage. There is a difference
between the production of February and March 2016. Program “Negeri
Indonesia” produced by TVRI Lampung has been through that forward by Fred
Wibowo, which is: a. pre production (discovery idea, planning, preparation), b.
production (visualize the concept, the ideas), c. after production (mixing,
editing, evaluation) .

Keywords: Television Program, Stage Of Production Program, Analysis
Descriptive



ABSTRAK

Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan produksi acara, mulai
dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi, sehingga menghasilkan
program yang menarik dan informatif. Ketertarikan penulis ingin mengetahui
proses pembuatan program televisi yang menarik dan informatif untuk
masyarakat, serta mengetahui proses produksi televisi (pra produksi, produksi,
pasca produksi) program Negeri Indonesia produksi TVRI Lampung. Tipe
penelitian ini deskriptif kualitatif. Dengan dua tayangan terbaru Negeri
Indonesia sebagai obyek penelitian. Landasan konseptual yang digunakan
mengenai tahapan produksi yang dikemukakan oleh Fred Wibowo dalam
bukunya “Tahapan Produksi Program Televisi”(2007). Hasil penelitian ini
menunjukan tidak semua tahapan produksi dilakukan oleh seluruh crew, karena
setiap crew mempunyai tugas di setiap tahapannya. Terdapat perbedaan antara
produksi Februari-Maret 2016 dan program Negeri Indonesia produksi TVRI
Lampung melalui tahapan produksi yang dikemukakan oleh Fred Wibowo yaitu:
a. Pra produksi (penemuan ide, perencanaan, persiapan), b. Produksi(visualisasi
konsep, gagasan/ide), c. Pasca produksi (mixing, editing, evaluasi).

Kata Kunci : Program Televisi, Tahapan Produksi Program, Analisis Deskriptif.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi informasi tumbuh dengan

sangat pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai media

komunikasi yang semakin canggih sehingga mampu memperkecil jarak

antara komunikator dengan komunikan. Di antara sekian banyak media

komunikasi yang ada, televisi masih menjadi pilihan utama masyarakat

untuk mendapatkan informasi. Televisi berkembang begitu cepat sejalan

dengan perkembangan teknologi elektronika, telah menjadi fenomena

besar di abad ini, perannya amat besar dalam membentuk pola dan

pendapat umum, termasuk pendapat untuk menyenangi produk-produk

tertentu, demikian pula perannya amat besar dalam pembentukan perilaku

dan pola berfikir (Subroto, 1994:2). Kotak ajaib ini berperan besar dalam

perkembangan baik teknologi, ekonomi, politik dan di segala aspek

kehidupan masyarakat.

Televisi adalah salah satu media massa elektronik yang paling

berpengaruh dalam kehidupan manusia (Ardianto & Erdinaya, 2005 : 125).

Televisi merupakan salah satu media massa yang memiliki audience
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paling besar dan sifat televisi yang disajikan dalam bentuk audio visual

membuatnya dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.

Televisi sendiri memiliki definisi sebagai berikut: “Televisi adalah sebuah

media telekomunikasi terkenal yang digunakan untuk memancarkan dan

menerima siaran gambar bergerak, baik itu yang monokrom (hitam dan

putih) maupun warna, biasanya dilengkapi oleh suara. televisi mengalami

perkembangan secara dramatis, terutama melalui pertumbukan televisi

kabel. Transmisi program televisi kabel menjangkau seluruh pelosok

negeri dengan bantuan satelit dan diterima langsung pada layar televisi di

rumah. (Subroto,1994: 12)

Kehadiran media televisi ini sangat menimbulkan perubahan dalam

kehidupan manusia. Segala kebutuhan yang diperlukan dalam

berkomunikasi dipenuhi oleh media televisi dengan fungsi sebagai media

yang mendidik, memberikan pengetahuan, memberikan informasi, dan

hiburan. Hal ini membuat televisi sebagai media yang paling kuat di

rumah untuk menghilangkan kepenatan setelah beraktifitas seperti, bekerja,

sekolah yang membuat kita lelah, televisi sebagai media yang membuat

terhibur ketika sampai di rumah selain itu juga pesan yang disampaikan

mudah ditangkap dibandingkan dengan media lain seperti media cetak dan

radio karena kemampuannya yang dapat dilihat dan didengar. Sebagai

salah satu media massa yang paling banyak diminati oleh masyarakat,
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televisi dituntut untuk dapat memberikan sebuah informasi yang

berkualitas dan juga memiliki nilai positif di dalamnya. Hal ini penting

karena televisi memiliki kekuatan sangat besar yang mampu

mempengaruhi bahkan mengubah perilaku dan sifat audience nya.

Di Indonesia sendiri perkembangan dunia pertelevisian tumbuh dengan

sangat pesat. Diawali dengan berdirinya TVRI pada tahun 1962 yang

merupakan stasiun televisi pertama milik Negara di Indonesia, kemudian

disusun stasiun televisi milik swasta yang banyak bermunculan mulai

tahun 1990-an. Sampai saat ini terdapat sekitar kurang lebih sekitar 15

stasiun televisi nasional, 6 stasiun televisi lokal dan 22 stasiun televisi

berlangganan. Hal ini membuat persaingan antara stasiun televisi tersebut

semakin ketat dalam penyajian program acara yang bermanfaat dan

menarik perhatian masyarakat. Untuk menghadapi persaingan yang ketat

antar stasiun televisi tersebut, perusahaan atau stasiun televisi tidak hanya

dituntut untuk dapat selalu menjaga mutu dan kualitas program acara yang

ditayangkan. Namun juga dituntut mempunyai strategi managemen

produksi yang mampu mengkomunikasikan keunggulan yang dimilikinya,

khususnya dalam hal proses produksi dan penyiaran acara. (Panjaitan,

1999:3)

Di indonesia kecenderungan televisi swasta sudah mulai mengarah kepada

sistem di Amerika. Ini dimulai dari garapan-garapan sinetron, acara wisata,
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kuliner, dan acara hiburan lainnya. Cara seperti ini memang

menguntungkan bagi stasiun televisi tersebut karena selain didukung oleh

sarana dan prasarana yang memadai, ditambah dengan manajemen

produksi yang matang maka tidak heran kebanyakan produksi acara dari

televisi nasional lebih diminati oleh masyarakat. Pada umumnya isi

program siaran televisi meliputi acara seperti diterangkan berikut dengan

tentunya penggunaan berbagai nama berbeda sesuai dengan keinginan

stasiun televisi masing-masing, yaitu :

1. News Reporting (laporan berita)

2. Talkshow

3. Call in show

4. Documentair

5. Magazine/tabloid

6. Rural program

7. Advertising

8. Education/instructional

9. Art and culture

10. Music

11. Soap operas/sinetron/drama

12. Tv movies

13. Game show/kuis

14. Comedy/situasion comedy, dll.
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Berbagai jenis program siaran tersebut bukanlah suatu yang mutlak harus

ada semuanya. Acara-acara tersebut sangat tergantung dari kepentingan

masing-masing penyiaran televisi yang bersangkutan. (Dedi Iskandar,

2005;7-9).

Televisi merupakan bagian dari media massa dan juga sumber informasi,

edukasi, hiburan, dan kebudayaan, tetapi juga telah tumbuh sebagai sarana

bisnis. Kini informasi telah menjadi komoditi yang dapat diperjual belikan

untuk mendapat keuntungan. Hal ini guna untuk mencapai target dalam

memenuhi permintaan dan keinginan masyarakat bahwa mereka sudah

dimanjakan oleh hadirnya televisi. Keunggulan yang dimiliki oleh media

televisi adalah audiovisual, dimana televisi dapat dilihat dan juga didengar

sekaligus. Televisi sebagai bagian dari kebudayaan audio visual

merupakan media yang paling berpengaruh dalam membentuk sikap dan

kepribadian masyarakat secara luas.

Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan jaringan televisi yang

menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang terpencil sekalipun.

Kultur yang dibawa oleh televisi dengan sendirinya mulai bertumbuh di

masyarakat. Unsur esensial dari kebudayaan televisi berupa penggunaan

bahasa verbal dan visual, sekaligus dalam rangka menyampaikan sesuatu

seperti pesan, informasi, pengajaran, ilmu dan hiburan.
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Audiovisual merupakan audible yang berarti dapat didengar dan visible

yang berarti dapat dilihat. Dengan adanya audiovisual, informasi yang

disampaikan akan sangat efektif. Maka media masa televisi dianggap

sebagai media massa yang paling efektif dan cepat untuk membantu

promosi kekayaan budaya dan wisata yang sudah dikenal maupun yang

belum dikenal.

Sekarang ini sudah banyak program-program acara di media televisi yang

berisikan tentang perjalanaan atau traveling ke tempat-tempat wisata di

Indonesia, bahkan sekaligus mengulik lebih dalam mengenai kebudayaan

disuatu daerah tersebut. Salah satunya adalah program acara yang di

produksi oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) Lampung yang

membuat sebuah acara yang berisikan wisata dan kebudayaan apa saja

yang ada di Indonesia, yaitu “Negeri Indonesia”. Dalam program “Negeri

Indonesia” ini merupakan sebuah  program jalan – jalan atau traveling

yang menyajikan berbagai informasi – informasi mengenai suatu tempat

wisata dan bagaimana keragaman budaya yang ada di daerah tersebut.

Program acara Negeri Indonesia adalah program yang menayangkan

berbagai macam jenis budaya yang terdapat di Indonesia. Program acara

Negeri Indonesia ini, tayang pada hari senin sampai dengan minggu pada

pukul 09.30 – 10.00 WIB di TVRI Nasional. Durasi yang diambil dari
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program ini adalah 30 menit dan memiliki target audience yang umum,

tipe program acara Negeri Indonesia ini berupa informasi.

Adapun tujuan program acara Negeri Indonesia ini adalah menambah

pengetahuan serta menanamkan kecintaan terhadap keragaman asli

Nusantara tentang seni, budaya, tradisi dan keindahan alam untuk menarik

wisatawan sekaligus memberi inspirasi bagi masyarakat. Program acara

Negeri Indonesia memiliki kriteria / program konten yaitu;

1. Pembahasan secara mendalam mengenai seni, budaya, tradisi dan

keindahan alam untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke daerah

tersebut.

2. Membahas satu Subjek / Objek ditinjau dari berbagai aspek

permasalahannya.

3. Apabila diperlukan dapat menampilkan Narasumber yang

berkompeten dibidangnya.

4. Menggunakan courtesy / sumber disesuaikan dengan undang – undang

hak cipta yang berlaku universal.

5. Apabila diperlukan dapat menampilkan presenter.

Program ini juga menfokuskan pada wisata yang ada di Indonesia sebagai

bentuk ingin memperkenalkan wisata yang ada di Indonesia kepada

masyarakat. Seperti yang kita ketahui saat ini TVRI memiliki 27 Stasiun

Daerah dan 1 Stasiun Pusat dengan didukung oleh 376 satuan transmisi
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yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan salah satunya adalah

TVRI Lampung. TVRI Lampung mendapatkan tugas dari TVRI Nasional

untuk memproduksi acara yang berisikan tentang wisata-wisata dan ragam

budaya di Provinsi Lampung untuk mengisi program  acara “Negeri

Indonesia”, yang dimana hasil dari produksi tersebut akan ditayangkan

secara nasional, sehingga masyarakat se-Indonesia mengetahui keindahan

pariwisata dan keragaman budaya yang ada di Provinsi Lampung.

Program acara Negeri Indonesia memiliki ketertarikan tersendiri yakni,

mereka menampilkan acara tersebut dengan menggunakan cara – cara

yang tradisional seperti memberikan sejarah – sejarah dan keindahan alam

pada daerah tersebut dengan dikemas secara menarik dan tidak

membosankan bagi pemirsa yang menontonnya. Dengan demikian, para

audience pun dapat berkosentrasi dan cepat mengerti sejarah – sejarah,

tradisi, keunikan dan keindahan alam daerah tersebut. Jenis program

Negeri Indonesia sendiri lebih mengarah pada jenis program Dokumenter.

Membuat suatu program acara televisi adalah bukan sesuatu kegiatan yang

mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan sebuah

produksi acara, mulai dari siapa yang akan mengisi acara tersebut,

penentuan tema, penentuan tempat, pententuan dana, penentuan alat yang

dibutuhkan, unsur keindahan objek dan gambar, bagaimana sudut

pengambilan gambar dan lain sebagainya.
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Di dalam penelitian ini penulis lebih memilih menganalisis bagaimana

proses produksi acara Negeri Indonesia adalah karena peneliti tertarik

untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan program televise yang

menarik dan informatif untuk masyarakat. Maka sangat menarik bagi

penulis mengetahui bagaimana proses produksi sebuah acara televisi yang

menayangkan tentang keragaman budaya dan keindahan alam yang ada di

Indonesia yaitu Lampung khususnya.

Program acara Negeri Indonesia memiliki konten acara yang menyiarkan

informasi tentang pengetahuan dan menjunjung tinggi nilai budaya-budaya

Indonesia. Keunikan dari program acara Negeri Indonesia ini adalah

mereka menampilkan satu budaya selama berjalannya program tersebut.

sehingga pengetahuan-pengetahuan yang diberikan dapat bermanfaat dan

merubah perasaan, tidakan para penontonnya terhadap budaya Indonesia.

Maka dari itu, program acara Negeri Indonesia layak untuk diangkat dalam

penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus kepada hasil produksi Negeri

Indonesia periode Februari-Maret 2016. Alasan dipilihnya kedua periode

tersebut, karena menurut peneliti kedua periode tersebut adalah periode

terbaru yang diproduksi oleh TVRI Lampung, sehingga untuk

mewawancarai informan daya ingat informan mengenai produksi tersebut

masih tajam. Selain itu alasan lain adalah untuk mengetahui apakah
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terdapat perbedaan antara pra produksi, produksi, dan pasca produksi pada

masing-masing periode yang memiliki topik/tema yang berbeda

Penelitian ini merujuk pada tahapan-tahapan produksi televisi yang

dikemukakan oleh Fred Wibowo (2007) dalam buku Teknik Produksi

Program Televisi. Menurut Fred Wibowo (2007: 39-45), terdapat tiga

tahapan dalam proses produksi sesuai Standard Operational Procedure

(SOP), yaitu pra produksi, produksi dan pasca produksi.

Dari ketiga tahapan tersebut memerlukan persiapan yang cukup matang,

pertimbangan yang cukup bijaksana dan sangat harus dilakukan sebelum

memproduksi sebuah program acara. Dari ke 3 tahapan tersebut yang

paling penting sebelum memproduksi sebuah program acara adalah

tahapan pra produksi. Karena tanpa adanya tahapan pra produksi sebuah

acara tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dan yang pasti

segala sesuatunya akan berantakan dan tidak terkonsep. Maka dari itu

sangat penting pra produksi agar apa yang akan diproduksi sesuai dengan

tema yang diharapkan. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Analisis Program “Negeri Indonesia” Produksi

TVRI Lampung”.
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1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penulis menjadi tertarik

untuk menganalisis beberapa hal mengenai program acara “Negeri

Indonesia” produksi TVRI Lampung. Jadi rumusan masalahnya adalah

bagaimana proses pra-produksi, produksi, dan pasca produksi program

“Negeri Indonesia” produksi TVRI Lampung berdasarkan tahapan

produksi televisi yang dikemukakan oleh Fred Wibowo (2007).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui proses pra produksi, produksi, dan pasca produksi

secara lebih mendalam dan detail mengenai program “Negeri

Indonesia” produksi TVRI Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis :

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan

referensi, bahan penelitian, serta sumber bacaan di lingkungan

FISIP Universitas Lampung

b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang

diteliti.

2. Manfaat praktis :
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a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas

wawasan dan mengembangkan pengetahuan bagi mahasiswa yang

pihak-pihak yang ingin mengetahui apa itu acara “Negeri Indonesia”

produksi TVRI Lampung dan dapat memberikan pengetahuan

bagaimana proses pra-produksi, produksi, dan pasca produksi

program “Negeri Indonesia”



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak

ukur dan acuan untuk menyelesaikannya. Penelitian terdahulu memudahkan

penulis dalam menentukan langkah yang sistematis untuk penyusunan

penelitian dari segi teori maupun konsep, berikut ini adalah tabel penelitian

terdahulu yang menjadi bahan referensi yang menunjang penulis untuk

melakukan penelitian terkait dengan produksi siaran televisi :

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis Dina Febriyana
Jurusan Ilmu Komunikasi , Universitas Mulawarman
Samarinda (2013)

Judul
Penelitian

Proses Produksi Program Talk Show “REDAKSI 8” Pada
Televisi Lokal Tepian Tv Samarinda

Metode
Penelitian

Kualitatif Deskriptif

Hasil
Penelitian

Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa Proses
Produksi Program Talk Show “Redaksi 8” memiliki
beberapa tahapan yang telah sesuai dengan SOP proses
produksi program acara yang terdiri dari pra produksi,
produksi dan pasca produksi.

Perbedaan
Penelitian

Perbedaan penelitian ini adalah di fokus penelitiannya,
penelitian ini berfokus dengan apa saja faktor pendukung
dan faktor penghambat proses produksi program talkshow,
sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana
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proses produksi sebuah acara televisi, mulai dari pra
produksi, produksi, sampai pasca produksi.

Kontribusi
Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peneliti mengenai
tinjauan tentang proses produksi program di televisi

Penulis Pessi Andayani
Konsentrasi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh (2009)

Judul
Penelitian

Analisis Produksi Program Pemberitaan Dunia Dalam Berita
Di Televisi Republik Indonesia (TVRI)

Metode
Penelitian

Kualitatif Deskriptif

Hasil
Penelitian

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah teori yang
digunakan sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Dalam
penelitian ini berpacu dengan J.B Wahyudi dengan buku
Dasar-dasar Management Penyiaran dan Fred Wibowo
dengan buku Teknik Produksi Program Televisi mengenai
pra produksi, produksi, pasca produksi.  Dalam produksi
pemberitaan Dunia Dalam Berita yang menayangkan berita
Internasional dan Nasional sudah melampaui tahap-tahap
yang diharuskan.

Perbedaan
Penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti
adalah dari jenis acaranya. Dalam penelitian ini termaksud
jenis acara Hard News atau berita, sedangkan penelitian
yang akan diteliti adalah jenis acara Soft News yang lebih
tepatnya adalah jenis acara Dokumenter.

Kontribusi
Penelitian

Kontribusi penelitian ini adalah sebagai salah satu referensi
peneliti dalam tinjauan televisi.

Penulis Sabiruddin
Fakultas Dakwah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga,
Yogyakarta. 2009

Judul
Penelitian

Proses Produksi Program Mimbar Islam Publik Khatulistiwa
Televisi (PKTV) Bontang.

Metode
Penelitian

Kualitatif Deskriptif

Hasil
Penelitian

Tahapan produksi yang dilakukan kerabat kerja PKTV
dalam melahirkan program Mimbar Islam adalah (1)pra
produksi, yang terdiri dari survey khalayak kemudian
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dilanjutkan dengan penentuan format acara, lokasi, dan artis
(pendukung acara). Setelah itu, biasanya ada tahapan set up
and rehearseal (2) produksi (on air), program Mimbar Islam
diproduksi sekaligus disiarkan karena formatnya live.
Sementara pada tahapan akhir yaitu (3) finishing, melalui
video tape recorder (VTR) dan evaluasi. Belum
menggunakan standar dunia pertelevisian berdasarkan
Standar Operasional Procedure (SOP).

Perbedaan
Penelitian

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada deskripsi
progam dan  jenis acara televisinya berbeda. Jika penelitian
ini termaksud jenis acara talk show, sedangkan penelitian
yang akan diteliti adalah program acara yang termaksud jenis
acara Dokumenter.

Kontribusi
Penelitian

Kontribusi penelitian ini adalah sebagai salah satu referensi
peneliti dalam tinjauan produksi siaran televisi.

2.2 Tinjauan Tentang Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai,

membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan

kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan

maknanya.

Analisis memiliki berbagai macam pendefinisian. Contohnya dalam  Kamus

Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim

(2002), menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :

"Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis
(dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa
kepastian  (pengamatan, percobaan, dan sebagainya)."

Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap

sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi
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bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan.

Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau

menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang

lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

Dalam penelitian selalu dikenal  dengan istilah analisis. Menurut Mathew B.

Milles dan A. Michael (2007;18), mereka menganggap bahwa analisis terdiri

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara kebersamaan, reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau vertikal. Reduksi data yaitu

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan

dan transformasi dari “kasar” yang muncul dari teman lapangan.

Penyajian data merupakan penyajian data dari sekumpulan teman yang

sekiranya dapat memberikan kemungkinan menarik suatu kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Penarik kesimpulan atau benda-benda mencatat

keteraturan, pola penjelasan alur sebab akibat dan proporsinya sehingga dari

semua itu dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti akan

menggunakan penelitian mengenai analisis kualitiatif tentang sebuah program

acara. Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam

riset adalah kualitatif. Maksudnya adalah data yang berupa kalimat-kalimat

atau narasi,baik diperoleh oleh wawancara mendalam maupun observasi.

Analisis program dalam penelitian ini adalah sebuah proses untuk memahami,
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mengetahui, dan mempelajari bagaimana sebuah produksi program suatu

acara, dalam hal ini meneliti tentang proses sebuah produksi acara televisi

yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi.

2.3 Tinjauan Tentang Televisi

Televisi adalah salah satu media massa paling kuat hingga saat ini. Hampir

seluruh rumah tangga di negara maju memiliki setidaknya satu televisi.

Keunggulan televisi dengan sarana audio dan visual menjadikan media massa

paling digemari oleh khalayak pada umumnya. Kata televisi berasal dari

bahasa Yunani dan Latin, yakni “tele” yang berarti jauh dan “visio” yang

berarti penglihatan.

Televisi adalah media massa yang memancarkan suara dan gambar atau

secara mudah dapat disebut dengan radio with picture. Televisi merupakan

transmisi dari gambar visual yang disertai suara atau bunyi yang dikirimkan

oleh gelombang elektromagnetik dari sebuah stasiun televisi. Televisi juga

merupakan perpaduan dari radio (broadcast) dan film (moving picture).

A. Sejarah Perkembangan Televisi

Televisi mengalami perkembangan secara dinamis, terutama pertumbuhan

televisi kabel. Transmisi kabel menjangkau khalayak sampai ke pelosok

negeri dengan bantuan satelit dan diterima langsung oleh layar televisi
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dengan menggunakan wire atau microwace yang membuka tambahan

saluran televisi bagi pemirsa. Kemudian perkembangan televisi semakin

marak setelah dikembangkannya Direct Broadcasting Satelite (DBS).

Usulan untuk memperkenalkan televisi, muncul jauh di tahun 1953 dari

sebuah bagian di Departemen Penerangan, didorong oleh perusahaan AS,

Inggris, Jerman, Jepang yang berlomba-lomba menjual Hardware-nya.

Sehingga menjelang Asian Games ke-4 di Jakarta pada tahun 1962,

Soekarno dan kabinet akhirnya yakin akan perlunya televisi, dengan

alasan reputasi internasional Indonesia tergantung pada pekan olahraga

yang disiarkan, terutama Jepang (yang telah memiliki televisi sejak 1950-

an). Dan pada tanggal 25 Juli 1961 , Menteri Penerangan mengeluarkan

SK Menpen No.20/SK/M/1961 tentang ,pembentukan Panitia Persiapan

Televisi (P2TV).

Adapun tugas P2TV dalam membantu Menteri Penerangan, dalam

mempersiapkan penyelengaraan siaran TV di Indonesia antara lain

(Mufid,Muhammad :2005:53)

1. Mempersiapkan rencana perinci tentang pola pembangunan siaran

televisi di Indonesia, dengan berpedoman pada arahan yang ditetapkan

oleh Menteri Penerangan RI.

2. Menyusun evaluasi terhadap penawaran dan perusahaan TV, baik dari

dalam maupun luar negri.
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3. Mengadakan hubungan/perbicaraan dengan berbagai pihak dan ahli

dibidang TV, baik dalam maupun luar negeri.

4. Mengadakan penelitian dan pengujian di bidang teknis, material, dan

keuangan untuk kesempurnaan penyelenggara siaran TV di Indonesia.

5. Mengadakan usaha-usaha lain yang ditugaskan oleh Menteri

Penerangan RI.

Pada 23 Oktober 1961, Presiden Soekarno yang sedang berada di Wina

megirimkan teleks kepada Menteri Penerangan, Maladi untuk segera

menyiapkan proyek televisi dengan agenda utama, yaitu :

1. Membangun Studio di eks AKPEN di Senayan ( TVRI Sekarang).

2. Membangun dua pemancar, 100  watt dan 10 Kw dengan tower 80

meter.

3. Mempersiapkan software (program) serta tenaga.

Siaran televisi dimulai dengan bantua ahli dan perawatan Jepang serta

latihan dari pada ahli Inggris di bawah Organnizing Commite Asia Games

ke -4. Tanggal 17 Agustus 1962 , TVRI (Televisi Republik Indonesia)

mulai mengadakan siaran percobaan dengan acara HUT Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia XVII dari halaman Istana Merdeka Jakarta,

dengan pemancar cadangan berkekuata 100 Watt. Tanggal 24 Agustus

1962 , TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran
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langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari stadion utama Gelora

Bung Karno. Indonesia menjadi Negara keempat Asia yang memiliki siaran

televisi setelah jepang, Filipinna, dan Thailand (Panjaitan, 1999:3).

Pada awalnya pertelevisian di Indonesia di monopoli oleh televisi

pemerintah, tetapi semakin berkembangya pertelevisian di Indonesia.

Monopoli oleh televisi Pemerintah di Indonesia mulai runtuh pada tahun

1980- an. Terbukti pada November 1988 RCTI  menjadi stasiun televisi

pertama di Indonesia, disusul oleh SCTV, Indosiar, TPI dan Antv. Setelah

pemerintahan Soeharto (Orde Baru) jatuh pada bulan Maret 1998 oleh

gerakan reformasi, bermunculan pula televisi swasta lainnya seperti Metro

Tv, Trans Tv, Global Tv, dan berkembang pula televisi berlangganan yang

menyajikan berbagai program dalam dan luar negri.

Pada tahun 2002 setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan, jumlah

televisi baru di Indonesia terus bermunculan, khususnya di daerah yang

terbagi dalam tiga kategori yaitu:

- Televisi Publik Daerah

Merupakan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran

radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran yang

didirikan oleh pemerintah daerah setempat. Dalam Undang-Undang

tersebut ditegaskan pada pasal 14 ayat 3 bahwa lembaga penyiaran
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publik dapat didirikan di tingkat provinsi, kabupaten, kota sehingga

muncul istilah lembaga penyiaran publik.

- Televisi Swasta Lokal

Undang-Undang No.32 tahun 2002 pasar 31 ayat 1 menyebutkan bahwa

televisi komersial adalah lembaga penyiaran yang menawarkan

penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas penyiaran

jaringan atau stasiun penyiaran lokal. Televisi swasta lokal sama artinya

dengan pengertian televisi swasta nasional, hanya dibeda dari jangkauan

siaran dan segmentasinya yang bebeda.

- Televisi Berlangganan dan Komunitas.

Undang-Undang No.32 tahun 2002 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa

lembaga penyiaran komunitas komunitas adalah lembaga penyiaran

yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas

tertentu bersifat independent dan tidak komersial, dengan adanya daya

pancar yang rendah, luas jangkauan wilayah yang terbatas, serta untuk

melayani komunitasnya.

Lembaga penyiaran komunitas tidak boleh mencari laba dengan iklan

atau bentuk usaha profil lainnya. Iklan hanya boleh ada sebatas iklan

layanan masyarakat. Televisi komunitas ini bertanggung jawab pada

komunitasnya
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B. Karakteristik Televisi

Media televisi memiliki berbagai karakteristik yang membedakannya

dengan media massa lainnya yaitu audiovisual, berpikir dalam gambar,

dan pengoperasian yang lebih kompleks. Karakteristik media televisi juga

dapat dilihat dari televisi sebagai media komunikasi, televisi sebagai

media elektronik, dan televisi sebagai media audiovisual (Elvinaro dan

Lukiati Komala, 2007:128).

Berikut ini adalah karakteristik televisi (Elvinaro dan Erdinaya, 2004:

127)

1. Audiovisual

Televisi memiliki kelebihan dibandingkan media penyiaran lainnya

yaitu dapat didengar sekaligus dilihat, disebut juga audiovisual.

2. Berpikir dalam gambar

Kita dapat menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang

menjadi gambar secara individual dan merangkai gambar-gambar

individual sedemikian rupa, sehingga mengandung makna tertentu.

3. Pengoperasian lebih kompleks

Dibandingkan dengan radio siaran, pengoperasian televisi jauh lebih

kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang. Peralatan yang

digunakan pun lebih banyak dan untuk mengoperasikannya lebih

rumit dan harus dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan

terlatih.
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Televisi memang merupakan media massa unggulan, namun itu

semua  dikarenakan sistem pengoperasian yang lebih kompleks

dibanding media lainnya. Proses produksi program acara televisi

membutuhkan waktu dan tenaga kerja lebih dibanding media lainnya.

C. Fungsi Televisi

Pada dasarnya televisi sebagai alat atau media massa elektronik yang

dipergunakan oleh pemilik atau pemanfaaat untuk memperoleh sejumlah

informasi, hiburan, pendidikan dan sebagainya. Sesuai dengan Undang-

Undang Penyiaran nomor 24 tahun 1997, BAB II pasal 5 berbunyi :

“Penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan
penerangan, pendidikan, dan hiburan yang memperkuat ideology,
politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan”.

Banyak acara yang disajikan oleh stasiun televisi diantaranya mengenai

sajian kebudayaan bangsa Indonesia. Sehingga hal ini dapat menarik

minat penontonya untuk lebih mencintai kebudayaan bangsa sendiri,

sebagai salah satu warisan bangsa yang perlu dilestarikan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi televisi adalah :

1. Fungsi Penerangan

Televisi adalah media yang mampu menyiarkan informasi yang amat

memuaskan. Hal ini disebabkan dua faktor yaitu faktor immediacy



24

dan faktor realism. Faktor immediacy (kebiasaan) mencakup

pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yang disiarkan oleh televisi

dapat dilihat dan didengar oleh pemirsa saat peristiwa itu berlangsung.

Realism mengandung pengertian bahwa televisi menyiarkan informasi

apa adanya sesuai dengan kenyataan.

2. Fungsi Pendidikan atau Edukasi

Televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan acara

pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak secara

simultan, sesuai dengan makna pendidikan yaitu meningkatkan

pengetahuan dan penalaran masyarakat. Salah satunya dengan

menyiarkan berbagai acara yang secara implicit mengandung

pendidikan, misalnya acara sandiwara, kuis, film dan lain-lain.

3. Fungsi Hiburan

Televisi merupakan salah satu media yang dapat memberikan suatu

hiburan bagi khalayaknya. Hal ini disebabkan oleh karena layar

televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suaranya (audio

visual) dan dapat dinikmati oleh semua orang, bahkan tuna aksara.

Dalam penelitian ini teori televisi digunakan karena menurut

fungsinya televisi merupakan salah satu media untuk menyampaikan

informasi, memberikan pendidikan dengan meningkatkan
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pengetahuan, membujuk dan memberikan hiburan bagi penonton.

(Kuswandi, 1996 : 17-20)

D. Kelebihan dan Kekurangan Televisi

Secanggih apapun sebuah media pasti mempunyai kekurangan sehingga

antara media satu dengan media yang lainnya saling melengkapi. Dan

salah satunya adalah televisi, berikut ini kelebihan dan kekurangan televisi

adalah :

1. Kelebihan televisi, yaitu :

Menurut Syahputra (2006:70) terdapat beberapa kelebihan televisi ,

yaitu :

a. Menguasai jarak dan waktu, karena teknologi televisi

menggunakan elektromagnetik, kabel–kabel dan fiber yang di

pancarkan transmisi melalui satelit.

b. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa cukup besar, nilai

aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan cukup cepat.

c. Daya rangsang terhadap media televisi cukup tinggi. Hal ini

disebabkan oleh kekuatan suara dan gambarnya yang bergerak

(ekspresif). Informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih

singkat, jelas dan sistematis.
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2. Kelemahan televisi, yaitu:

Menurut Syahputra (2006:70) terdapat beberapa kelemahan televisi,

yaitu :

a. Media televisi terikat waktu tontonan.

b. Televisi tidak bisa melakukan kritik sosial dan pengawasan sosial

secara langsung dan vulgar.

c. Pengaruh televisi lebih cenderung menyentuh aspek psikologis

massa. Bersifat “transtory”, karena sifat ini membuat pesannya

tidak dapat dimemori oleh pemirsanya. Lain halnya dengan media

cetak, informasi dapat disimpan dalam bentuk kliping.

2.4 Tinjauan Tentang Program Acara

A. Pengertian Program Acara

Kata “program” itu sendiri berasal dari bahasa inggris “programme” atau

program yang berarti acara atau rencana. Undang-Undang Penyiaran

Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi

menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau

rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk.

Dengan demikian pengertian program adalah segala hal yang ditampilkan

stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan khalayaknya. Program atau

acara yang disajikan adalah faktor yang membuat khalayak tertarik untuk
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mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu radio atau

televisi.

Menurut P.C.S Sutisno dalam buku Pedoman Praktis Penulisan Skenario

televisi Video (1993), mendefinisikan program televisi adalah bahan yang

telah disusun dalam suatu format sajian dengan unsur video yang ditunjang

unsur audio yang secara teknis memenuhi persyaratan layak siar serta telah

memenuhi standar estetik dan arbistik yang berlaku.

Menurutnya lagi, bahwa stasiun televisi dalam membuat suatu program

terdiri dari para artis pendukung acara dan para kerabat kerja merupakan

sebuah inti pesan yang akan disampaikan kepada khalayak, dituangkan

menjadi suatu naskah yang disesuaikan dengan format siaran yang akan

dibuat kemudian diproduksi hingga menjadi suatu paket siaran.

B. Jenis-Jenis Program Acara

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa

saja dapat dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program

itu menarik dan disukai oleh audience, dan selama tidak bertentangan

dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan berlaku.

Dari berbagai macam program yang disajikan stasiun penyiaran jenis-jenis

program, menurut Morrisan,(2008;207)  terbagi menjadi dua bagian yaitu:
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1. Program informasi

Program informasi segala jenis siaran yang bertujuan untuk

memberitahukan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak.

a. Berita keras (Hard News)

Hard news segala bentuk informasi yang penting dan menarik yang

harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang

harus segera ditayangkan agar dapat diketahui oleh khalayak

secepatnya. Contoh Hard news sebagai berikut :

- Straight News

Suatu berita singkat (tidak detail) yang hanya menyajikan informasi

terpenting saja terhadap suatu peristiwa yang diberitakan

- Feature

Feature adalah berita yang menampilkan berita-berita ringan namun

menarik.

- Infotainment

Infotainment adalah berita yang menyajiakan informasi mengenai

kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat (celebrity).

b. Berita lunak (Soft News)

Soft news adalah sesuatu yang penting dan menarik yang

disampaikan secara mendalam (indepth) namun tidak bersifat harus

segera ditayangkan. Contoh soft news adalah :
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- Current Affair

Program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu

berita penting yang muncul sebelumnya namun dibuat secara

lengkap dan mendalam.

- Magazine

Program yang menampilkan informasi ringan dan mendalam.

Magazine menekankan pada aspek menarik suatu informasi

ketimbang aspek pentingnya.

- Dokumenter

Program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan

pendidikan namun disajikan dengan menarik.

- Talk Show

Program  yang menampilkan satu beberapa orang untuk membahas

suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara.

2. Program Hiburan

Segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audience dalam

bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Contoh program hiburan :

- Permainan

Suatu program pertunjukan yang mengikutsertakan sejumlah  orang

secara individu maupun kelompok untuk bersaing mendapatkan

sesuatu  yang disediakan dari program tersebut.
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- Drama

Suatu program pertunjukan yang menunjukkan cerita kehidupan atau

karakter satu atau beberapa tokoh yang diperankan oleh artis yang

melibatkan suatu konflik dan emosi sebagai bumbu cerita. Di dalam

drama pun masih dibagi menjadi dua jenis, yaitu  Sinetron dan film.

- Pertunjukan

Suatu program yang menampilkan kemampuan khusus dari seorang

individu atau kelompok di suatu lokasi.

- Musik

Suatu program pertunjukan yang memperlihatkan kemampuan

seorang individu atau kelompok pada suatu lokasi dalam bermusik

yang dikemas secara apik sehingga menarik perhatian dari

penontonnya.
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Hard news
(Straight news, features, infotainment)

Informasi

Soft news
(curretnt affair, magazines, talk show,
documentary)

Program TV

Musik
Hiburan Drama

(sinetron,film,kartun)
Quiz

Permainan Ketangkasan
Hidden
Camera

Reality Show Competition
Pertunjukan Show
(sulap,lawak,tarian,dll) Relationship

Show
Fly on the wall
Mistik

Gambar.1
Jenis Program Televisi (Morissan,2008;215)

Dari pengertian beberapa jenis-jenis program acara di atas, menurut penulis,

penelitian tentang program “Negeri Indonesia” ini termaksud dalam Soft news

yaitu katagori Dokumenter, yaitu pogram yang menampilkan informasi ringan

dan mendalam. Dalam hal ini informasi yang disampaikan secara menarik dan

bersifat informatif mengenai sebuah obyek wisata dan kebudayaan yang sedang

dikunjungi di suatu daerah.
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C. Proses Produksi Acara

Merencanakan sebuah produksi acara televisi memerlukan waktu yang

cukup lama dan berliku-liku karena perlu direncanakan dengan cermat dan

baik dari segi isi, format, maupun pelaksanaan produksinya. Berfikir

tentang produksi televisi bagi pengelola profesional berarti

mengembangkan gagasan bagaimana materi produksinya dapat menjadi

suatu sajian yang bernilai dan memiliki makna. Produksi yang bernilai atau

berbobot hanya dapat diciptakan oleh seorang produser yang memiliki visi.

Visi tumbuh dari suatu acuan mendalam yang bermuara pada orientasi,

ideologi, religi dan pemikiran-pemikiran kritis atas sarana yang dipakai

untuk menampilkan materi produksi (Wibowo, 2007:23).

Hasil produksi yang memiliki visi akan memperlihatkan kekhasan dan

keunikan dari produksi itu. Untuk menghasilkan suatu sajian yang bernilai

dan bermakna, terdapat lima hal yang sangat penting di dalam

merencanakan, memproduksi, dan  menyiarkan suatu acara televisi. Lima

hal tersebut yaitu :

1. Materi Produksi,

Materi produksi dapat berupa apa saja. Kejadian pengalaman, hasil

karya, benda, binatang, manusia, merupakan bahan yang dapat diolah

menjadi produksi yang bermutu. Tetapi semua itu masih harus

dilengkapi dengan latar belakang yang jelas, untuk itu perlu melakukan
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riset yang mendalam agar semua data yang diperlukan lengkap

sehingga mudah diolah menjadi program yang baik. Dari hasil suatu

riset suatu materi produksi muncul gagasan atau ide yang kemudian

akan diubah menjadi tema untuk program dokumenter atau simetron

(film tv) atau mungkin langsung menjadi konsep program, seperti

gebyar dan gelar musik, tari atau program hiburan lain. Tema atau

konsep program kemudian diwujudkan menjadi treatment. Treatment

adalah langkah pelaksanaan perwujudan gagasan menjadi program

(Wibowo, 2007:25). Treatment untuk setiap format acara berbeda-beda.

Dari treatmet akan diciptakan naskah (script) atau langsung

dilaksanakan produksi pakat suatu acara. Muatan setiap suatu acara

sebenarnya sudah tampak ketika gagasan diubah menjadi treatment.

Dari sinilah penyempurnaan konsep program dapat dilaksanakan

sehingga menghasilkan naskah atau program yang baik.

2. Sarana Produksi (equipment)

Sarana produksi menjadi sarana penunjang terwujudnya ide menjadi

hasil produksi. Tentu saja diperlukan kualitas alat standar yang mampu

menghasilkan gambar dan suara secara bagus. Ada tiga pokok unit

peralatan yang diperlukan sebagai alat produksi, yaitu :

- perekam gambar

- unit peralatan perekam suara
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- unit peralatan pencahayaan.

Kualitas standar dari ketiga unit peralatan ini menjadi sebuah

pertimbangan penting dalam perencanaan produksi. Hal ini

berpengaruh pada penentuan jumlah kerabat (crew) dan perencanaan

anggaran produksi (production budget).

3. Biaya Produksi

Merencanakan biaya untuk setiap produksi acara tidaklah mudah. Hal

ini perlu dipikirkan sampai sejauh mana produksi itu kiranya akan

memperoleh dukungan financial dari suatu pusat produksi.

Perencanaan biaya produksi dapat didasarkan pada dua kemungkinan

yaitu financial Oriented dan Quality Oriented.

a. Financial Oriented

Perencanaan biaya produksi yang didasarkan pada kemungkinan

keuangan yang ada. Jika dana terbatas maka tuntutan – tuntutan untuk

keperluan produksi harus dibatasi. Sehingga semuanya diatur

berdasarkan dana yang yang tersedia.

b. Quality Oriented

Perencanaan biaya produksi berdasarkan atas tuntutan kualitas dari

produksi yang maksimal. Dalam hal ini tidak mempermasalahkan dana

yang ada, yang penting hasil dari produksi tersebut berbobot, memiliki

nilai dan berguna bagi masyarakat. Seluruh unsur yang memerlukan
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biaya harus dihitung dan tidak boleh terlupakan, oleh siapa dan dari

mana dana itu akan dipergunakan. Oleh sebab itu perlu dibuatkan

perencanaan anggaran yang dipakai untuk memperhitungkan semua

biaya. Estimasi biaya yang telah tertera dalam perencanaan anggaran,

paling tidak dapat membuat batasan – batasan yang baik ketika

pelaksanaan produksi dan mencegah pemborosan. ( Wibowo, 2007 :

34)

c. Organisasi Pelaksanaan

Produksi pada suatu produksi acara televisi akan melibatkan banyak

orang, seperti pengisi acara, crew, dan fungsionaris lembaga

penyelenggara, polisi , aparat setempat dimana shooting dilaksanakan.

Agar pelaksanaan shooting dapat berjalan lancar perlu menyusun

organisasi pelaksanaan produksi yang serapi – rapinya. Karena apabila

suatu organisasi produksi tidak diatur secara rapi akan menghambat

jalannya produksi. Pada sebuah organisasi pelaksanaan produksi,

terbagi menjadi dua unit satuan kerja yaitu satuan kerja teknis dan non

teknis.

1. Satuan kerja teknis, meliputi:

- Kameramen

- VTR

- Penata Cahaya
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- Penata Suara

- Penata Artistik

- Pengarah teknis

- Switcher

- VCR Operator

2. Satuan kerja non teknis, meliputi :

- Produser

- Pengarah acara

- Pengarah lapangan

- Penulis naskah

- Unit manager

- Penata rias dan pakaian

- Pengisi acara

d. Tahap Pelaksanaan Acara

Dalam proses pembuatan produksi sebuah program acara televisi

memerlukan tahapan pelaksanaan produksi yang jelas dan efisien

dibandingkan tahapan sebelumnya. Untuk melaksanakan tahapan-

tahapan produksi dilaksanakan sesuai Standart Operation Procedure

(SOP). Namun tidak semua acara terkait dengan SOP tersebut, seperti

untuk acara berita karena terkait dengan nilai aktualitas dan

faktualitasnya sehingga tidak perlu melewati tahapan tersebut.
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Tahapan produksi terdiri dari tiga bagian di televisi yang lazim disebut

dengan Standart Operation Procedure (SOP), seperti berikut (Wibowo,

2007:39):

1. Pra Produksi

Pada pembuatan program siaran televisi tahap pra produksi sangat lah

penting. Sebab jika tahap ini dilaksanakan dengan rinci dan baik,

sebagian perkerjaan dari produksi yang direncanakan akan berjalan

sesuai dengan rencana, adapun tahapan dari pra produksi sebagai

berikut :

a. Penemuan Ide

Tahap ini dimulai ketika seorang produser menemukan ide atau

gagasan, membuat riset dan menuliskan naskah atau meminta

penulis naskah  mengembangkan gagasan menjadi naskah sesudah

riset.

b. Perencanaan

Tahap ini meliputi penetapan jangka waktu kerja (time schedule),

penyempurnaan naskah, pemilihan artis,lokasi, dan crew. Selain

estimasi biaya, penyediaan biaya dan rencana alokasi merupakan

bagian dari perencanaan yang perlu dibuat secara hati-hati dan

teliti.
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c. Persiapan

Tahap ini meliputi pemberesan semua kontrak, perijinan dan surat-

menyurat. Latihan para artis dan pembuatan setting, meneliti dan

melengkapi peralatan yang diperlukan. Semua persiapan ini paling

baik diselesaikan menurut jangka waktu kerja (time schedule).

Kunci keberhasilan produksi program televisi sangat ditentukan

oleh kesiapan tahap perencanaan dan persiapan itu.

2. Produksi

Pada tahap produksi adalah tahap dimana sutradara bekerja sama

dengan para artis dan crew mencoba mewujudkan apa yang

direncanakan dalam kertas dan tulisan (shooting script) menjadi

gambar, susunan gambar yang dapat bercerita. Dalam pelaksanaan

produksi ini, sutradara menentukan jenis shoot yang akan diambil di

dalam adegan (scene). Biasanya sutradara mempersiapkan suatu daftar

shoot (shoot list) dari setiap adegan.

Pada tahapan produksi ada 3 elemen yang paling mendasar dan menjadi

sebuah perangkat sistem yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu :

a. Tata Kamera

Beragam angle kamera, seperti Extreme Long Shoot (ELS), Very

Long Shoot (VLS), Long Shoot, Full Shoot, Medium Shoot, Medium
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Close Up, Close Up, Extreme Close Up (Ciptono Setyobudi, 2012 :

35-38).

b. Tata Cahaya

Hal dasar yang harus diketahui dari penataan cahaya yaitu key light

(sinar utama pada subyek), fill light (untuk mengurangi bayangan),

back light (terarah, menghasilkan latar yang gelap), base light

(penyinaran yang menyebar dan rata) dan over exposure

(pencahayaan yang berlebih intensitas dan waktu pencahayaan yang

lama) (Ciptono Setyobudi, 2012 : 38-39).

c. Tata Suara

Tata suara (audio) merupakan elemen yang penting juga dalam

produksi televisi, karena tata suara mampu mengekspresikan situasi

secara jelas juga sebagai pendukung elemen yang lain seperti tata

artistik (Ciptono Setyobudi, 2012 : 40)

3. Pasca Produksi

Beberapa langkah utama pada tahap pasca produksi ( Wibowo, 2007 :

195) yaitu :

a. Editing off line dengan teknik analog
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Setelah shooting selesai, script boy/girl membuat logging, yaitu

mencatat kembali semua hasil shooting berdasarkan catatan

shooting, gambar beserta time codenya. Kemudian berdasarkan

catatan tersebut, sutradara akan membuat editing kasar yang disebut

editing offline sesuai dengan gagasan yang ada dalam synopsis dan

treatment. Sesudah hasil editing offline itu dirasa pas dan

memuaskan barulah dibuat editing script. Editing script ini sudah

dilengkapi dengan uraian untuk narasi dan bagian – bagian yang

perlu diisi dengan ilustrasi musik. Kemudian hasil shooting asli dan

naskah editing diserahkan kepada editor untuk dibuat editing

online.

b. Editing online dengan teknik analog

Berdasar naskah editing atau editing script, editor mengedit hasil

shooting asli. Sambungan – sambungan setiap shoot dan adegan

(scene) di buat tepat berdasarkan catatan kode waktu dalam naskah

editing. Demikian pula sound asli dimasukan dengan level yang

sempurna. Setelah editing online ini siap, proses berlanjut dengan

mixing.
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c. Mixing (percampuran gambar dengan suara)

Narasi yang sudah direkam dan ilustrasi musik yang juga sudah

direkam, dimasukan ke dalam pita hasil editing online sesuai

dengan petunjuk atau ketentuan yang tertulis dalam naskah editing.

Keseimbangan antara sound effect, suara asli, suara narasi dan

musik harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak saling

mengganggu dan terdengar jelas. Sesudah proses mixing ini boleh

dikatakan bagian yang penting dalam post production sudah selesai.

d. Editing offline dengan teknik digital atau non-linier

Editing non-linier atau editing digital adalah editing yang

menggunakan komputer dengan peralatan khusus untuk editing.

Alat editing tersebut bermacam-macam nama, jenis dan

fasilitasnya. Misal : Pinacle, Matrox, Canupus. Dengan alat editing

berdasarkan kebutuhan, seperti : Adobe Premiere, Three D Max,

After Effect, dan banyak program lainnya.

e. Editing online dengan teknik digital

Editing online dengan teknik digital sebenarnya tinggal

penyempurnaan hasil editing offline dalam computer, sekaliigus

mixing dengan musik ilustrasi atau efek gambar dan suara yang

harus dimasukkan.
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Produser sebelum memproduksi acara, harus mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut (J.B. Wahyudi, 1986:175).:

1. Sasaran yang dituju, golongan atau kelompok mana di masyarakat.

2. Waktu pengambilan gambar untuk mendapatkan efek yang diinginkan.

3. Memilih tenaga pelaksana dan materi yang sesuai dengan jalan cerita.

4. Melakukan penelitian pendahuluan (hunting) ke lokasi pengambilan

gambar.

5. Teknik penyajian, janganlah memaksakan suatu acara dengan sekedar

mengulur waktu supaya target waktu yang ada tercapai karena akan

menimbulkan sesuatu yang membosankan.

6. Melakukan pengarahan kepada semua penanggung jawab unit yang terlibat

dalam proses produksi, misalnya asisten produksi, sekretaris produser,

pengarah acara, petugas dekorasi, technical director, dan sebagainya.

7. Melakukan perhitungan biaya untuk memeproduksi paket itu. Bila ada

sponsor maka produser harus melakukan pembicaraan tersendiri dengan

sponsor itu.

8. Naskah televisi harus sudah berbentuk skenario, lengkap dengan petunjuk

design per adegan. Script harus dibagikan kepada seluruh petugas yang

dianggap perlu mengetahui.

9. Pemain atau pemegang peran harus dipilih sebaik mungkin, sehingga

pemain terpilih ini harus benar-benar dapat membawakan peran dan

menjiwai isi cerita.



43

2.5 Tinjauan Tentang Jenis Program Acara “Dokumenter”

Program dokumenter adalah program yang menyajikan suatu kenyataan

berdasarkan fakta objektif yang memiliki nilai ensensial dan eksistensial,

artinya menyangkut kehidupan, lingkungan hidup dan situasi nyata. Program

dokumenter berusaha menyajikan sesuatu sebagaimana adanya, meskipun

tentu saja menyajikan sesuatu secara obyektif itu hamper tidak mungkin.

Kameramen, editor , sutradara atau produser adalah sebagai penentu dari

program yang akan di sajikan. Menurut Joris Ivens dalam bukunya “The

Camera and I” mengatakan bahwa sebuah karya film dokumenter adalah

bukan cerminan pasif dari kenyataan, melainkan terjadi proses penafsiran atas

kenyataan yang dilakukan oleh pembuat film dokumenter, sebenarnya ia mau

mengatakan juga bahwa sebuah film dokumenter kendatipun harus sesuatu

fakta obyektif, namun tetap saja unsur subyektifitas tak mungkin dihindari dan

sah terlibat dalam realitas yang tersaji pada karya tersebut.

Dokumenter merupakan suatu bentuk produk audio dan visual yang

menceritakan suatu kejadian. Fenomena tersebut cukup pantas diangkat

menjadi perenungan bagi penonton, biasanya materi untuk dokumenter adalah

tentang keprihatinan sosial, pengalaman dan pergaulan hidup yang

memberikan inspirasi dan semangat hidup bagi penonton, atau kilas balik dan

kupasan tentang peristiwa yang pernah terjadi dan ada kaitannya dengan masa

sekarang. (Brata, 2007:57)
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2.6 Tinjauan Tentang Program Negeri Indonesia

Negeri Indonesia merupakan program acara yang ditayangkan oleh TVRI

setiap pukul 09.33 sampai dengan 10.00 WIB yang ditayangkan di setiap

harinya di TVRI Nasional. Negeri Indonesia merupakan program acara yang

menayangkan tema kebudayaan, pariwisata dan objek-objek wisata yang ada

di seluruh Indonesia.

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan stasiun televisi tertua di

Indonesia dan satu-satunya televisi yang jangkauannya mencapai seluruh

wilayah Indonesia dengan jumlah penonton sekitar 82 persen penduduk

Indonesia. Saat ini TVRI memiliki 27 stasiun Daerah dan 1 Stasiun Pusat

dengan didukung oleh 376 satuan transmisi yang tersebar di seluruh wilayah

Indonesia.

Ke 27 TVRI Stasiun Daerah tersebut adalah:

1. TVRI Stasiun DKI Jakarta

2. TVRI Stasiun Aceh

3. TVRI Stasiun Sumatera Utara

4. TVRI Stasiun Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

5. TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten

6. TVRI Stasiun Jawa Tengah

7. TVRI Stasiun Jogyakarta

8. TVRI Stasiun Jawa Timur
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9. TVRI Stasiun Bali

10. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan

11. TVRI Stasiun Kalimantan Timur

12. TVRI Stasiun Sumatera Barat

13. TVRI Stasiun Jambi

14. TVRI Stasiun Riau dan Kepulauan Riau

15. TVRI Stasiun Kalimantan Barat

16. TVRI Stasiun Kalimantan Selatan

17. TVRI Stasiun Kalimantan Tengah

18. TVRI Stasiun Papua

19. TVRI Stasiun Bengkulu

20. TVRI Stasiun Lampung

21. TVRI Stasiun Maluku dan Maluku Utara

22. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur

23. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat

24. TVRI Stasiun Gorontalo

25. TVRI Stasiun Sulawesi Utara

26. TVRI Stasiun Sulawesi Tengah

27. TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara

28. TVRI Stasiun Sulawesi Barat
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Ke 27 Stasiun Daerah diatas merupakan cabang TVRI yang membuat isi

program Negeri Indonesia  mengenai kebudayaan, pariwisata, maupun objek-

objek bersejarah di masing-masing daerah untuk ditayangkan di TVRI

Nasional.

Setiap stasiun daerah tersebut memiliki jadwal tetap untuk menampilkan hasil

produksi program Negeri Indonesia yang mengenai daerah masing-masing

tersebut. Masing-masing daerah diberi kesempatan untuk memperlihatkan

keunggulan pariwisata, kebudayaan maupun objek wisata di masing-masing

daerah, tentu saja dari produksi program acara ini merupakan salah satu

bentuk TVRI untuk memperlihatkan kekayaan alam dan budaya yang ada di

Indonesia yang diwakili oleh masing-masing daerah.

Dan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada TVRI daerah Lampung yang

membuat program Negeri Indonesia produksi TVRI Lampung. Jadwal yang

ditentukan untuk masing-masing daerah untuk ditayangkannya hasil produksi

mereka berbeda-beda, khusus untuk TVRI Lampung jadwal yang ditetapkan

adalah tanggal 8 disetiap bulannya, tetapi melalui kebijakan TVRI pusat per

bulan Maret 2016 penayangan Negeri Indonesia produksi TVRI Lampung

berubah menjadi setiap tanggal 15. Untuk program Negeri Indonesia sendiri

tayang setiap hari pukul 09.30 WIB.
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2.7 Teori Penelitian

Produksi program televisi adalah suatu proses kerjasama tim untuk

menciptakan sebuah tayangan yang berkualitas dan bermanfaat. Dalam

penelitian ini peneliti merujuk pada tahapan-tahapan produksi televisi yang

dikemukakan oleh Fred Wibowo (2007) dalam buku Teknik Produksi

Program Televisi.

Menurut Fred Wibowo (2009: 39-45), terdapat tiga tahapan dalam proses

produksi sesuai Standard Operational Procedure (SOP), yaitu pra produksi,

produksi dan pasca produksi.

Tahapan Produksi

1. Pra Produksi

Ini merupakan tahap yang sangat penting, sebab jika pada tahapan ini

direncanakan secara rinci dan baik, maka proses produksi akan berjalan

dengan lancar sesuai yang diharapkan.

Tahap pra produksi meliputi tiga bagian, yaitu:

a. Penemuan Ide

Pada tahap ini, produser akan menemukan ide atau gagasan, yang

kemudian akan dibuat riset bersama timnya dan menuliskan naskah

atau meminta bantuan kepada penulis naskah untuk mengembangkan

gagasannya tersebut.
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b. Perencanaan

Pada tahapan ini, segala perencanaan seperti pemilihan artis atau

talent, perencanaan biaya, lokasi, dan crew. Dan juga menentukan time

schedule.

c. Persiapan

Pada tahapan ini, produser akan menyelesaikan pemberesan semua

kontrak dan surat menyurat. Meneliti dan melengkapi segala peralatan

yang kurang.

2. Produksi

Setelah perencanaan dan persiapan sudah betul, maka akan dilaksanakan

proses produksi. Dan selama proses produksi berlangsung, produser akan

ikut terlibat, untuk menentukan agar program yang dibuatnya berjalan

dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan.

3. Pasca Produksi

Pada tahapan ini akan berlangsung proses editing dalam program yang

ditayangkan secara tapping. Namun jika program yang ditayangkan secara

live maka akan dilakukan evaluasi setelah program berakhir yang

tujuannya untuk memperbaiki kesalahan, sehingga tidak terulang esok

hari. Adapun dalam tahapan ini, terdapat dua macam teknik editing, yaitu:
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Editing dengan teknik analog atau linier, dan Editing dengan teknik digital

atau non linier dengan komputer.

a. Editing offline dengan teknik analog

Setelah proses shooting kelar, script boy/girl membuat logging, yaitu

mencatat kembali segala hal yang diambil pada saat proses shooting

berlangsung, berupa digit frame, detik, menit dan jam dimunculkan

dalam gambar, berdasarkan catatan shooting dan gambar.

Kemudian materi-materi tersebut akan dipilih oleh sutradara yang

kemudian akan dibuat editing kasar atau editing offline. Proses

berikutnya merupakan proses editing script, yaitu proses

berlangsungnya editing naskah yang sebelumnya sudah dilengkapi

dengan dubbing suara dan ilustrasi musik. Kemudian hasil shooting

asli akan diserahkan kepada editor untuk dilakukan editing online.

b. Editing online dengan teknik analog

Editor akan menyambungkan setiap gambar persis berdasarkan catatan

time code dalam naskah editing. Editor akan memasukan sound asli

dengan level yang seimbang dan sempurna.

c. Mixing (pecampuran gambar dengan suara)

Dalam tahapan ini, editor akan memadu padankan musik dan sound

effect berdasarkan gambar yang telah ditentukan di dalam script.



50

Editor juga akan menggabungkan hasil dari narasi yang telah direkam

sebelumnya, yang kemudian akan dicocokkan berdasarkan gambar

hasil shooting menurut naskah. Setelah proses ini selesai, maka akan

dilanjutkan dengan proses preview, dalam proses ini biasanya akan

dilihat kekurangan yang terdapat dalam proses mixing, dan bila

terdapat hal-hal yang kurang cocok maka akan dilakukan perubahan

atau tambahan kembali dalam proses mixing.

d. Editing offline dengan teknik digital atau non-linier

Dalam proses ini, editing akan berlangsung dengan menggunakan

komputer yang memiliki peralatan khusus untuk proses editing. Proses

ini akan diawali dengan mentransfer hasil gambar yang telah diambil

ke dalam hardisk komputer (capturing). Hasil gambar ini kemudian

akan disusun oleh sutradara ataupun reporter yang melakukan liputan

secara kasar. Setelah tersusun dengan baik dan sesuai berdasarkan

naskah, kemudian gambar-gambar ini akan dipersatukan agar dapat

terlihat secara utuh (render). Kemudian setelah proses tersebut selesai,

tanggung jawab akan diserahkan kepada editor untuk dilakukan

editing offline.



51

e. Editing online dengan teknik digital

Dalam tahapan ini, editor bertugas untuk melakukan mixing gambar

dengan ilustrasi musik, dubbing, serta sound effect berdasarkan

naskah. Setelah semua selesai, hasil editing online ini akan

dimasukkan kembali dari file menjadi gambar pada pita Betacam SP

atau pita dengan kualitas broadcast standard. Setelah program

dimasukan ke dalam pita, selanjutnya akan diserahkan kepada stasiun

televisi.

2.8 Kerangka Pikir

Di era perkembangan teknologi komunikasi, khususnya dalam konteks

komunikasi massa contohnya saja dunia pertelevisian saat ini sudah

menunjukan kemajuan yang sangat pesat. Banyaknya stasiun televisi swasta

yang bermunculan dan mereka saling bersaing satu sama lain untuk

menunjukan eksistensi mereka. Melalui tayangan–tayangan yang dinilai dapat

menarik perhatian masyarakat dan tentunya disesuaikan dengan trend yang

sedang hangat saat ini pastinya hal tersebut dapat memancing minat masyarakat

untuk menonton tayangan tersebut.

Banyaknya tayangan-tayangan yang menayangkan tentang perjalanan wisata

yang memanjakan mata dan sebagai media hiburan. Salah satunya adalah

program acara Negeri Indonesia di TVRI Lampung. Program yang tayang
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setiap hari pukul 09..33-10.00 ini mengandung unsur budaya, wisata, dan

pengetahuan. Bagaimana tidak dibilang mejadi sebuah pengetahuan , karena

pada program ini mengunjungi dan mengangkan tema mengenai kebudayaan,

pariwisata, dan objek wisata yang ada di seluruh Indonesia. Tayangan dengan

durasi 30 menit ini mengangkat tema perjalanan di berbagai penjuru tempat

wisata alam, baik di kota maupun pelosok daerah khususnya yang ada di

Indonesia.

Dalam program ini pemirsa di ajak berkeliling nusantara untuk menikmati

keindahan alam khusnya di tempat–tempat yang belum dijamahi banyak orang

atau diketahui banyak orang. Sehingga terlihat jelas bahwa keindahan alam

tersebut masih alami tanpa adanya campur tangan oknum yang tidak

bertanggung jawab. Selain menguak tempat wisata yang ada di kota atau

pelosok daerah yang ada di Indonesia, tayangan ini juga mengulas tentang

sejarah suatu kota atau tempat serta mengulas budaya–budaya yang ada

didalamnya.

Pada penelitian ini, penulis ingin berfokus pada program Negeri Indonesia

produksi TVRI Lampung. Karena banyaknya objek wisata dan kebudayaan

yang ada di  Lampung ini, membuat peneliti tertarik untuk meneliti Program

Negeri Indonesia Produksi TVRI Lampung. TVRI Lampung mendapatkan

tugas dari TVRI Nasional untuk memproduksi acara yang berisikan tentang
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wisata-wisata dan ragam budaya di Provinsi Lampung untuk mengisi program

acara “Negeri Indonesia”, yang dimana hasil dari produksi tersebut akan di

tayangkan secara nasional, sehingga masyarakat se-Indonesia mengetahui

keindahan pariwisata dan keragaman budaya yang ada di Provinsi Lampung.

Membuat suatu program acara televisi adalah bukan sesuatu kegiatan yang

mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan sebuah

produksi acara, mulai dari siapa yang akan mengisi acara tersebut, penentuan

tema, penentuan tempat, pententuan dana, penentuan alat yang dibutuhkan,

unsur keindahan objek dan gambar, bagaimana sudut pengambilan gambar dan

lain sebagainya. Sebelum sebuah program acara diterima dan dinikmati oleh

masyarakat, sebuah program acara akan di produksi dan melewati beberapa

tahap produksi acara tersebut agar apa yang akan dicapai sesuai dengan hasil

yang di ingginkan.

Tanpa khalayak sadari, program yang mereka tonton adalah sebuah program

yang menjalani proses produksi yang tidak mudah. Karena detail,penentuan

lokasi, penentuan tema, mengenai acara tersebut harus pas dan menarik. Proses

yang dilalui dalam produksi sebuah acara antara lain Pra produksi, Produksi,

dan Pasca Produksi. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai

analisis program Negeri Indonesia yang tayang di TVRI.
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Promosi Wisata &
Budaya

PRA
PRODUKSI

1. Penemuan Ide
2. Perencanaan

- Pemilihan artis
- Lokasi
- Crew
- Time schedule
- Penyempurnaan
naskah

3. Persiapan

PRODUKSI

1. Visualisasi
konsep, gagasan/ide
(Tata Kamera, Tata
Cahaya, Tata Suara)

PASCA
PRODUKSI

1. Mixing
2. Editing
3. Evaluasi

4.

Kerangka Pemikiran dari penelitian ini secara garisbesar digambarkan melalui skema
berikut ini :

Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian

Tahapan Produksi
Program

Negeri Indonesia
Produksi TVRI

Lampung



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif kualitatif. Tipe penelitian deskriptif merupakan penggambaran

pengalaman dan pemahaman berdasarkan hasil pemaknaan berbagai bentuk

pengalaman sesuai dengan karakteristik sasaran penelitian. Dalam penelitian

kualitatif segala sesuatunya tidak dapat di ukur dengan angka dan teori

yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh

gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia

yang telah diteliti. Menurut Sulistyo-Basuki (2010:110), penelitian

deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat yang cukup dari semua

aktivitas, objek, proses, dan manusia. Penelitian deskriptif berkaitan

dengan pengumpulan fakta dan data secara valid untuk memberikan

gambaran mengenai objek yang diteliti.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh

penulis untuk memaparkan tentang bagaimana proses sebuah produksi

televisi, mulai dari pra produksi, produksi hingga pasca produksi. Maka

dalam hal ini penulis rasa tepat menggunakan tipe penelitian pada penelitian

ini dengan mengunakan tipe penelitian kualitatif.
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Penulis berusaha mengetahui secara mendetail tentang proses produksi sebuah

acara televisi, khususnya program Negeri Indonesia produksi TVRI Lampung.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan secara analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang

menekankan pemahaman mengenai suatu permasalahan dalam

pengungkapan sebuah fakta yang diperoleh melalui data yang diolah

secara subjektif. Metode ini juga disebut sebagai metode survey atau

observasional. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang

menghasilkan data deskriptif mengenai kata - kata lisan maupun tertulis,

dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor

dan Bogdan, 1984:5). Digunakannya metodologi kualitatif dikarenakan

pembahasan peneliti yang tidak luas atau secara internal, yakni mengenai

bagaimana suatu produksi program suatu acara.

3.3 Jenis dan Sumber data

Sumber data pada penelitian kualitatif adalah yang berupa kata-kata

maupun tindakan. Selebihnya hanya tambahan berupa dokumen dan fakta-

fakta lainnya dilapangan. Sedangkan, data adalah bahan keterangan dalam

suatu objek yang akan diperoleh. Dan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah :
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1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber

aslinya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh

dengan cara melakukan interview atau wawancara secara mendalam

kepada pihak yang bersangkutan/informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan daya yang diperlukan dalam penelitian

untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data

sekunder yang digunakan berupa data internal perusahaan berupa

dokumen resmi, naskah dan sebagainya yang berkaitan dengan

penelitian ini.

3.4 Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah program Negeri Indonesia yang

disiarkan oleh TVRI Nasional dan diproduksi oleh TVRI Lampung.

Program Negeri Indonesia menayangkan kekayaan kebudayaan dan wisata

yang ada diseluruh Indonesia, disini peneliti akan menggunakan 2

tayangan terbaru Negeri Indonesia produksi TVRI Lampung.

3.5 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada pengamatan mengenai

bagaimana proses pra produksi, produksi, dan pasca produksi program

Negeri Indonesia produksi TVRI Lampung.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang komplek yang disengaja dan

dilakukan secara sistematis terencana,terarah,pada suatu tujuan dengan

mengamati dan mencakup fenomena satu atau sekelompok orang

dalam kompleks kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi

yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

Adapun jenis-jenis observasi diantaranya yaitu observasi terstruktur,

observasi tak terstruktur, observasi pasrtisipan, observasi nonpartisipan

dan observasi terus terang atau tersamar. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan 2 jenis observasi, yaitu:

- Observasi Partisipan

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun

data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana

observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam kegiatan yang

ingin diteliti. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan

mencatat langsung terhadap objek penelitian.

- Observasi terus terang atau tersamar

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia akan

melakukan penelitian, sehingga mereka yang diteliti mengetahui

sejak awal sampai akhir tentang aktivitas si peneliti. Tetapi dalam
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suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam

observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari

merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau si

peneliti menyatakan terus terang maka peneliti tidak akan

diijinkan untuk melakukan penenlitian

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyanyaan dan terwawancara yaitu yang member

jawaban atas pertanyaan pewawancara. Teknik pengumpulan data

melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada para responden.(Subagyo, 2004:39).

Wawancara itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu wawancara terstruktur,

wawancara semi terstruktur, dan wawancara mendalam (in depth

interview) (Suharsaputra,2012:209). Namun dalam penelitian ini,

penulis lebih memilih wawancara secara mendalam guna mendapatkan

data yang kompleks.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersifat tertulis,

terutama arsip-arsip, buku, sebuah catatan, gambar, tulisan maupun
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karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berguna karena

dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok

penelitian.

3.7 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai orang-orang yang relevan,

diantaranya :

1. Kepala Bagian Seksi Program TVRI Lampung

2. Produser acara

3. Pengarah acara

4. Penulis Naskah

5. Penyiar

6. Kameramen

7. Audioman

8. Editor

3.8 Teknik Analis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul

kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode

deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data

yang didapat selama proses penelitian.
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Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengungkapkan bahwa

dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting

kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2012:247). Pada tahap

ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak

relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut,

semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan

data. Data disajikan dalam bentuk table dan uraian penjelasan yang

bersifat deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah

semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat

dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupaan hasil dari

penelitian ini.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum LPP TVRI Lampung

A. Sejarah TVRI Lampung

Siaran TVRI di Provinsi paling ujung pulau sumatera “Lampung” sudah ada

sejak tahun 1971, setelah didirikannya pemancar Pahoman dan Gunung

Betung. Sejak itulah masyarakat lampung mulai menonton dan mencintai

TVRI nasional. Walaupun, untuk meliput acara berita dan “curren affair” atau

produksi paket acara hiburan dan pendidikan selalu didatangkan crew

produksi dari TVRI Pusat Jakarta atau dari Stasiun Palembang.

Keinginan masyarakat lampung untuk memiliki Stasiun TVRI di daerah,

ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan

memberikan alokasi tanah seluas 5 hektar berikut kantor dan studio mini di

desa Way Huwi kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

(Setelah pemekaran, saat ini Stasiun TVRI Lampung berada di wilayah

administrative kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Tanah

yang tadinya dipinjam pakai 5 hektar diambil kembali oleh pemda Lampung
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seluas 3 hektar, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP secara lisan menjanjikan

akan menggantikannya 5 hektar di Kota Baru Lampung.)

Keinginan Masyarakat dan Pemda Provinsi Lampung itu agar stasiun TVRI

ada di Provinsi Lampung disambut positif oleh Departemen Penerangan

Republik Indonesia dan Direktur TVRI. Setelah mendapat izin prinsip dan

persyaratan teknis, Menteri Penerangan Harmoko meresmikan TVRI SPK

Lampung pada 12 Juli 1991. Sumber daya manusia untuk menggerakan TVRI

SPK Lampung diambil dari Stasiun Medan dan TVRI Pusat Jakarta serta dari

TVRI Palembang. Peralatan yang digunakan adalah OB Van eks TVRI

Stasiun Bandung. Dengan SDM dan peralatan seadanya, TVRI SPK Lampung

mulai mengibarkan “bendera” secara nasional melalu Program Acara Terpadu

dan Berita.

Selang lima tahun kemudian tepatnya 27 Februari 1996,  TVRI SPK Lampung

melakukan siaran  rutin perdana melalui frekuensi VHF.  Sejak itu, TVRI SPK

Lampung ditingkatkan  menjadi Stasiun Produksi dan melakukan siaran rutin

30 menit setiap hari. Peralatan teknik studio yang digunakan adalah peralatan

teknik OB Van Eks Bandung dengan membongkarnya dan menginstal

kembali di dalam ruang kontrol. Dengan  keterbatasan SDM dan peralatan

Teknis yang ada pada saat itu, TVRI SPK Lampung menjadi inspiratif  bagi
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TVRI SPK yang ada di Indonesia untuk melakukan siaran rutin di daerahnya

masing-masing.

Kurun waktu 1997 sampai dengan 2003 bermunculan siaran TV swasta

Nasional di Provinsi Lampung, bersamaan dengan itu antena tv penerima

masyarakat juga beralih dari VHF ke UHF, akibatnya siaran TVRI SPK

Lampung yang masih menggunakan frekuensi VHF secara teknis mulai buram

diterima oleh tv masyarakat. TVRI SPK Lampung mulai ditinggal kan

masyarakat, hanya sebagian masyarakat saja yang masih setia dengan siaran

TVRI Lampung.

Usaha pengadaan  pemancar UHF dilakukan setiap tahun, baik melalui usulan

ke Direktur teknik TVRI di Jakarta maupun kepada Pemerintah Daerah.

Usaha tersebut baru dapat dikabulkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung pada tahun 2004. Pemda Provinsi Lampung memberikan hibah

pemancar UHF dengan daya pancar 2 Kilo Watt di Chanal 40 UHF. Pemancar

2 Kilo Watt tersebut dipasang di tower Gunung Betung dengan ‘coverate

area’ meliputi kota Bandar Lampung, Kota Metro, Gunung Sugih, Kota

Bumi, Menggala dan Mesuji, Sukadana, Kalianda, Pringsewu dan Talang

Padang. Sejak saat itu, siaran TVRI Stasiun Lampung dan TVRI Nasional,

secara teknis dapat kembali diterima dengan baik oleh masyarakat Lampung.
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B. Visi dan Misi TVRI Lampung

TVRI Stasiun Lampung berperan mengemban sebagian amanat dan peran

TVRI Nasional di Provinsi Lampung. Oleh karena itu dalam menetapkan visi

dan misi TVRI Lampung, tidak terlepas dari visi dan misi TVRI Nasional,

sebagai berikut :

a. Visi TVRI Lampung yaitu :

“Menjadi Televisi Utama Masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai”.

Visi tersebut memuat tujuan TVRI Lampung menjadi stasiun

penyiaran yang utama bagi masyarakat lampung. TVRI Lampung

menjadi pusat informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya bagi

masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai.

Sai Bumi Ruwa Jurai adalah julukan Provinsi Lampung yang berarti

satu bumi dihuni oleh dua jurai/suku yaitu suku Sai Batin dan

Pepadun. Visi ini menjadi pola pikir setiap SDM TVRI Lampung,

dalam bersikap dan bertindak memproduksi program siaran lokal dan

nasional.

b. Misi TVRI Lampung yaitu :

1. Mendukung Program TVRI Nasional, mengembangkan program siaran

inovatif, sehat, dan mencerdaskan.
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2. Mengembangkan fungsi kontrol sosial, pelestari budaya dan perekat

NKRI.

3. Meningkatkan kualitas isi dan teknis siaran yang menjangkau seluruh

wilayah Lampung.

4. Menjalin kerjasama dengan mitra kerja dan mintra usaha.

5. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, sehat, kompetitif dan

profesional.

Misi tersebut diarahkan untuk mencapai visi TVRI Lampung. Setiap pelosok

sudah terjangkau siaran TVRI Lampung. Kualitas teknis dan program acara

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat serta Stasiun Penyiaran dikelola

oleh SDM professional.

C. Arti Logo TVRI

Secara simbolis, bentuk logo ini menggambarkan “Layanan publik yang

informatif, komunikatif, elegan dan dinamis” dalam upaya mewujudkan visi
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dan misi TVRI sebagai TV Publik yaitu media yang memiliki fungsi control

dan perekat untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Bentuk lengkung yang berawal pada huruf T dan berakhir pada huruf I dari

huruf TVRI membentuk huruf ”P” yang mengandung 5 ( lima ) makna layanan

informasi dan komunikasi menyeluruh, yaitu :

1. P sebagai huruf awal dari kata PUBLIK yang berarti “Memberikan

layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan jangkauan

nasional dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa”.

2. P sebagai huruf awal dari kata PERUBAHAN yang berarti “Membawa

perubahan ke arah yang lebih sempurna”.

3. P sebagai huruf awal dari kata PERINTIS yang berarti “Merupakan perintis

atau cikal bakal pertelevisian Indonesia”.

4. P sebagai huruf awal dari kata PEMERSATU yang berarti “Merupakan

lembaga penyiaran publik yang mempersatukan bangsa Indonesia yang

tersebar di Bumi Nusantara yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau”.

5. P sebagai huruf awal dari kata PILIHAN yang berarti “Menjadi pilihan

alternatif tontonan masyarakat Indonesia dari berbagai segmen dan lapisan

masyarakat”.

Bentuk elips dengan ekor yang runcing dan dinamis melambangkan komet

yang bergerak cepat dan terarah serta bermakna gerakan perubahan yang cepat
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dan terencana menuju televisi publik yang lebih sempurna. Bentuk tipografi

TVRI memberi makna elegan dan dinamis, siap mengantisipasi perubahan dan

perkembangan jaman serta tuntutan masyarakat.

Warna BIRU mempunyai makna elegan, jernih, cerdas, arif, informatif dan

komunikatif, sedangkan perubahan warna jingga ke warna merah

melambangkan sinar atau cahaya yang membawa pencerahan untuk ikut

bersama mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempunyai makna “Semangat

dan dinamika perubahan menuju ke arah yang lebih sempurna”.

D. Struktur Organisasi

Bagan 2. Struktur Organisasi

Sekretaris
Attia Lestari, S.Kom

NIK. 20071086

KA.SUBBAG KEUANGAN
M. Irwanda, SE.MM

NIP. 196207291983021002

KA.SIE TEKNIK
M. Zulkifli, ST

NIP. 196010181982031005

KA.SUBAG UMUM
Suratman, S.Sos

NIP. 196010181982031005

KA.SIE BERITA
Liviyanti M. Ayunita, S.Sos. MM

NIP. 197201101999032003

KA.SIE PROGRAM &PU
Budy Kurniawan, S.Sos

NIP. 197010211999031001

KA.SUBSIE TEKNIK
PROD & PENYIARAN

Sindak Siahaan, SH
NIP. 196202081984021001

KA.SUBSIE TEKNIK
TRANSMISI

Husin, ST. MM
NIP. 196901251992031003

KA.SUBSIE FASILITASI
TRANSMISI

Mukhtar, A.Md
NIP. 196009161983031004

KA.SUBSIE PROGRAM
Agung Kameswara, SE

NIP. 197003191993031003

KA.SUBSIE
PENGEMBANGAN USAHA

Neneng Rahmawati
NIP. 196805151993032003

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Kepala Stasiun
Syarifuddin, SE.MM

NIP. 196504011992031003
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Dari struktur organisasi diatas, dapat dilihat bahwa secara kebijakan semua

tugas diemban oleh kepala stasiun, dan secara operasional, tugas tugas

tersebut diemban oleh masing masing kepala bidang sesuai dengan fungsi dan

tugasnya.

1. Kepala Bidang Program, bertugas :

Perencanaan program, pelaksanaan siaran, perencanaan dan

pelaksanaan promosi, perencanaan dan pelaksanaan pemasaran dan

penjualan, perencanaan dan pelaksanaan produksi, perencanaan dan

pelaksanaan artistic, perencanaan dan pelaksanaan dukungan produksi.

2. Kepala Bidang Berita, bertugas :

Perencanaan dan pelaksanaan produksi berita haria, pengaturan

petugas redaktur kepala, redaktur, reporter dan petugas, berita terkait

lainnya, perencanaan dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan

laporan kegiatan produksi berita harian, perencanaan dan pelaksanaan

produksi current affairs, perencanaan dan pelaksanaan produksi siaran

olah raga, perencanaan dan pelaksanaan siaran langsung acara berita,

current affairs dan olah raga, pelaksanaan dokumentasi.

3. Kepala Bidang Teknik, bertugas :

Perencanaan dan pelaksanaan operasional teknik transmisi dan

prasarana, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknik

transmisi dan prasarana, pengelolaan dan pengembangan SDM teknik
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transmisi dan prasarana pengelolaan aset atau fasilitas teknik transmisi

dan prasarana.

Perencanaan dan pelaksanaan operasional teknik produksi dan

penyiaran, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan

teknik produksi dalam penyiaran, perencanaan dan pelaksanaan

pengembangan peralatan teknik produksi dan penyiaran, perencanaan

dan pelaksanaan pengembangan SDM teknik produksi dan penyiaran,

pengelolaan asset dan fasilitas teknik produksi dan penyiaran

4. Kepala Bidang Keuangan, bertugas :

Penyelenggaraan operasional kegiatan keuangan, perencanaan dan

pengelolaan anggaran, keuangan dan akuntansi serta perpajakan,

perencanaan kegiatan pembendaharaan, perencanaan hutang piutang

iklan dan lainnya, pembuatan laporan keuangan atau neraca rugi laba.

5. Kepala Bidang Umum dan SDM, bertugas :

Penyelenggaraan operasional kegiatan umum dan sdm, perencanaan

pengadaan dan penyediaan barang, jasa dan prasarana umum,

pengelolaan asset atau fasilitas TVRI, pengelolaan kerumah tangga

dan transportasi, pengurusan pembinaan dan pembinaan sdm,

pembuatan laporan kegiatan bidang umum dan sdm.
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E. Deskripsi Program Acara.

TVRI Lampung mempunyai beberapa program unggulan yang selalu

menghiasi layar kaca dan menghibur masyarakat yang ada khusus nya di

Provinsi Lampung. Terdapat 21 program yang ada di TVRI Lampung, yaitu :

No. Program Title Waktu Siar /
Timing

Tujuan /
Objective

Kriteria / Program
Content

Format

1. SENANDUNG
INDONESIA

Senin  /
15.03– 16.00

- Memberikan
hiburan sekaligus
melestarikan
Musik tradisional
multi etnis
-Memperkenalkan
aneka lagu /
musik tradisional
yang ada di
Propinsi
Lampung
-Memberikan
tambahan
pengetahuan
tentang musik
tradisional untuk
generasi muda
- Menghapus
kesan bahwa
musik tradisional
hanya digemari
orang tua

- Menampilkan 1 ( satu
) orang Pembawa Acara
- Memutar lagu – lagu
daerah berirama
tradisional sesuai
permintaan Pemirsa
- Menampilkan Nara
Sumber : Seniman /
Budayawan
- Membuka Line
Telepon Interaktif
- Mengulas singkat
tentang perkembangan
lagu-lagu daerah

Musik

2. SEHAT ITU
PERLU_SIP

Selasa/
15.03-16.00

-Memberikan
kesadaran ,
pemahaman, dan
pengetahuan
tentang Pola
Hidup Sehat.
- Memberi
pendidikan
kepada pemirsa

- Menampilkan 1 ( satu
) orang Pembawa Acara
- Menampilkan Nara
Sumber dari kalangan
Medis dan / herbalis .
- Membahas berbagai
persoalan Kesehatan
- Menampilkan Lagu –
lagu selingan yang

Dialog
Interakt

if
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untuk mengenal
berbagai macam
penyakit sejak
dini

dibawakan oleh
Penyanyi dan 1 ( satu )
Pemain Gitar

3. YUK
KARAOKE

Rabu /
15.03-16.00

- Melatih
keberanian untuk
bernyanyi .
- Menggali
potensi / bakat di
dunia tarik suara .
- lebih
Mendekatkan
keberadaan TVRI
Lampung kepada
Pemirsanya .

- Menampilkan 1 ( satu
) orang Pembawa Acara
- Live Interaktif By
Phone ( Pilih dan Putar
lagu

Interakt
if

Hibura
n

4. PAKKHOL Kamis I & IV  /
15.03– 15.30

- Memberikan
hiburan lawakan /
komedi yang
sehat , ringan ,dan
kepada
masyarakat /
Pemirsa
- Memberikan
wadah bagi
pelawak   untuk
berkarya di
bidang seni lawak
.
- Kritik Sosial
dalam bentuk
Komedi

- Menampilkan
berbagai grup lawak
yang ada di Lampung
dng berbagai karakter
dan tokoh
- Bahasa yang
digunakan lebih
dominan  bahasa daerah
.
- Isi materi lawakan
bersifat mencerdaskan
pemirsa .

Hibura
n

5. DUNIA
PRESTASI

Kamis Ke-2  /
15.03– 15.30

- Membangun
semangat
motivasi belajar ,
berkarya dan
prestasi bagi
pelajar /
mahasiswa  /
Masyarakat
Umum

- Menampilkan
berbagai prestasi /
Karya yang dimiliki
setiap sekolah /
Universitas  baik di
bidang Kurikuler
maupun Extra
Kurikuler

Feature

6. EKSPEDISI Kamis Ke-3  /
15.03– 15.30

-
Memperkenalkan

- Menampilkan 1 ( satu
) Presenter : Muda ,

Feature
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Kekayaan Potensi
dan Obyek
Wisata Alam ,
Laut ,Sejarah
kepada
Masyarakat /
Pemirsa
- Menumbuhkan
kepedulian /
kecintaan dan
Menjaga
kelestarian
terhadap Obyek
Wisata yang ada .

Energik , menarik ,
komunikatif
- Menampilkan 1 ( satu
) Nara Sumber yang
berkompeten dengan
Wisata
- Menampilkan Potensi
dan Obyek Wisata yang
Menarik

7. SENI DAERAH Kamis    /
15.30– 16.00

-
Memperkenalkan
Kekayaan Seni,
Adat Istiadat, dan
Budaya Daerah
- Menumbuhkan
kecintaan
terhadap warisan
leluhur.

- Menampilkan 1 ( satu
) Presenter : Muda ,
Energik , menarik ,
komunikatif
- Menampilkan Aneka
Atraksi Seni , adat,
budaya daerah.

Feature

8. SYIAR SYAIR Jumat  /
15.03- 16.00

-
Memperkenalkan
lagu-lagu
bernafaskan islam
.
- Menggali
potensi / bakat
anak-anak muda
dalam bernyanyi
dan berpuisi
- Memberi
pencerahan/
pemahaman
agama kepada
masyarakat.
- Menumbuhkan
kecintaan
terhadap lagu –
lagu yang

- Menampilkan 2 ( dua
) Presenter : Muda ,
Energik , menarik ,
komunikatif
- Menampilkan 1 ( satu
) Nara Sumber / ustadz
- Menampilkan Grup /
penyanyi Religi :
Nasyid , Hadra ,
Merawis,

Hibura
n
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benfaskan islam –
Membentuk
Pribadi yang
islami

9. KULINER
INDOENSIA

Sabtu Ke-1 /
15.03– 15.30

Memperkenalkan
keragaman
Kuliner khas
daerah setempat
serta inovasi dan
kreasinya .

- Berisi proses
pengolahan Kuliner
sampai dengan
penyajian .
- Tidak menampilkan
visualisasi yang dapat
menimbulkan
ketidaknyamanan
pemirsa
- Program dikemas
lebih menarik dipandu
Pembawa Acara  serta
didampingi juru masak
atau tanpa juru masak .
- Tag line : Diucapkan
dalam bahasa daerah
setempat .
- Kostum sopan

Reality
Show

10. JALAN –
JALAN ISLAMI

Sabtu Ke-2 /
15.03– 15.30

-
Memperkenalkan
berbagai
kekayaan
peninggalan islam
.
-
Memperkenalkan
masjid – masjid
bersejarah .
- Memberi
pemahaman
agama islam
kepada
masyarakat.

– Membentuk
Pribadi yang
islami.

- Menampilkan 1 ( satu
) Presenter
- Menampilkan 1-2(
satu s.d. dua ) Nara
Sumber / ustadz / Kiyai
/ Tokoh Masyarakat

Feature

11. NEGERI
INDONESIA

Sabtu Ke-3 /
15.03– 15.30

Menambah
pengetahuan serta

-Pembahasansecara
mendalam mengenai

Feature
/



75

menanamkan
kecintaan
terhadap
keragaman asli
Nusantara tentang
Seni , Budaya ,
Tradisi dan
Keindahan Alam
untuk menarik
wisatawan
sekaligus
memberi inspirasi
bagi masyarakat .

Seni , Budaya , Tradisi
dan Keindahan Alam
untuk menarik
wisatawan agar
berkunjung ke daerah
tersebut .
- Membahas satu
Subjek / Objek di tinjau
dari berbagai aspek
permasalahannya .
- Apabila diperlukan
dapat menampilkan
Nara sumber  yang
berkompeten di
bidangnya .
- Memakai Coutessy /
sumber disesuaikan
dengan UU hak cipta
yang berlaku universal .
Apabila diperlukan
dapat menampilkan
Presenter .

Dokum
enter /

Dokuda
rama

12. ANAK
INDONESIA

Sabtu Ke-4  /
15.03– 15.30

Memberikan
informasi yang
mendidik untuk
menambah
wawasan dan
ketrampilan serta
budaya anak
Indonesia

-Menampilkan
sekelompok bocah yang
tengah bermain atau
berpetualang dari
seluruh Indonesia
sesuai dengan
kebiasaan setempat atau
ciri daerah masing –
masing .
- Menyajikan dunia
anak yang natural ,
ceria dan bermain .
- Dipandu seorang anak
usia maksimal 15 tahun
, penampilan alamiah
seorang anak .

Feature
/

Dokum
enter

13. DENDANG
ANAK

Minggu /
15.03– 15.30

- Menggali
potensi / bakat
anak-anak   dalam
bernyanyi  .

- Menampilkan 1 ( satu
) Presenter : Muda ,
Energik , menarik ,
komunikatif

Hibura
n



76

- Melatih
keberanian anak
untuk tampil .

- Menampilkan
penyanyi Anak-anak .
- Menampilkan pemain
Organ / Musik
Pengiring

14. PENTAS SI
KECIL

Minggu /
15.30 -16.00

- Menggali
potensi / bakat
anak-anak   dalam
bernyanyi  .
- Melatih
keberanian anak
untuk tampil .

- Menampilkan 1 ( satu
) Presenter : Muda ,
Energik , menarik ,
komunikatif
- Menampilkan
penyanyi Anak-anak .
- Menampilkan pemain
Organ / Musik
Pengiring

Hibura
n

15. MIMBAR
AGAMA

Minggu /
16.00 -17.00

- Memberi
pemahaman yang
benar   tentang
bahasan persoalan
dari kajian
Agama   .

- Memberi ruang
kepada pemirsa
untuk bertanya  .

- Menampilkan 1
( satu ) Presenter    .

- Menampilkan Nara
Sumber
- Membahas Topik
- Live Interaktif by
Phone

DIALO
G

INTER
AKTIF

16. OBROLAN
TUGU GAJAH

Senin /
18.00– 19.00

- Memberi
wawasan / sudut
pandang baru
bagi pemirsa
terhadap
persoalan yang di
bahas
- Memberi ruang
kepada pemirsa
untuk bertanya
terhadap
persoalan / tema
yang tengah di
bahas .

- Menampilkan 1 ( satu
) Presenter    : Energik ,
menarik , komunikatif ,
wawasan luas
- Menampilkan
penyanyi + musisi
jalanan ( Akustik ).
- Menampilkan Nara
Sumber dari berbagai
kalangan ( sesuai topik /
tema  )
- Live Interaktif by
Phone

Talksho
w

17. PANDAI CAWO Rabu/
18.00– 19.00

- Mengetahui ,
menjaga ,
melestarikan Seni
, Adat Istiadat dan

- Menampilkan 1 ( satu
) Presenter    .
- Menampilkan
penyanyi + Pemain

DIALO
G

INTER
AKTIF
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Budaya daerah
- Mengajarkan
pemirsa untuk
dapat
menggunakan
Bahasa Lampung
- Memberi ruang
kepada pemirsa
untuk bertanya
terhadap masalah
Seni dan Budaya
daerah.

gitar ( Akustik )dengan
membawakan lagu
daerah Lampung
- Menampilkan Nara
Sumber : Seniman /
Budayawan
- Menampilkan Nara
Sumber / Pengajar
Bahasa Lampung
- Live Interaktif by
Phone.

18. LAMPUNG
MENGAJI

Kamis/
18.00– 19.00

- Mengajarkan
kepada Pemirsa
tata cara mengaji
Al Qur’an yang
benar .
- Mengajarkan
pemirsa tentang
makna yang
terkandung dalam
Qur’an yang
tengah di bahas.
- Memberi ruang
kepada pemirsa
untuk bertanya
terhadap tata cara
membaca Al
Quran yang benar
.

- Menampilkan 1 ( satu
) Presenter    .
- Menampilkan Nara
Sumber / Ustadz
- Menampilkan Nara
Sumber / Pengajar
Bahasa Lampung
- Live Interaktif by
Phone

DIALO
G

INTER
AKTIF

19. NGOBRAZ_NG
OBROL

BARENG
USTADZ

Jumat/
18.00– 19.00

- Memberi
pemahaman yang
benar kepada
Pemirsa tentang
bahasan persoalan
dari kajian Islam
.

- Memberi ruang
kepada pemirsa
untuk bertanya  .

- Menampilkan 1
( satu ) Presenter    .

- Menampilkan Nara
Sumber / Ustadz
- Membahas Topik
Aktual
- Live Interaktif by
Phone

DIALO
G

INTER
AKTIF
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20. HARMONI 60 Sabtu /
18.00– 19.00

- Wadah bagi
Generasi Muda /
Tua untuk
berekspresi di
bidang musik   .
- Membangun
kecintaan
terhadap Musik
dari berbagai
genre.

- Menampilkan 2
( dua ) Presenter    .

- Menampilkan Grup
Band
- Membahas Aliran
Musik / Tokoh Musik .

Musik

21. CAMPUR SARI Minggu /
18.00– 19.00

- Wadah bagi
Generasi Muda /
Tua untuk
berekspresi dan
berkreasi di
bidang musik
Tradisional dan
Modern

- Menampilkan 2
( dua ) Presenter    .

- Menampilkan Grup
Musik Campur Sari
- Bahasa pengantar
menggunakan bahasa
campuran Jawa dan
Indonesia.

Musik

Tabel 2. Deskripsi Program Acara
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Pola Operasional TVRI Lampung
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G. Deskripsi Program “Negeri Indonesia”

Indonesia, sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, ras dan

budaya tentunya memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Mulai dari

Sabang sampai Merauke, hampir setiap kilonya terdapat suatu potensi yang

membuat Negara lain terpesona dengan keanekaraman Indonesia.

Banyaknya potensi pariwisata yang ada di Indonesia, membuat munculnya

suatu ide untuk mengemas beragam potensi wisata, kesenian dan budaya

disetiap daerah, untuk  menjadi suatu sajian/ tontonan yang bisa bermanfaat

bagi masyarakat. Selain untuk memberikan informasi seputar potensi di setiap

daerah.Program ini diharapkan juga bisa meningkatkan pendapatan disektor

pariwisata di masing – masing wilayah di Indonesia.

Program yang dikemas selama 24 menit ini, dinamakan program “ Negeri

Indonesia”, dari nama tersebut tersirat bahwa memang program “ Negeri

Indonesia” berisi beragam sajian kesenian dan juga tempat wisata yang ada di

setiap daerah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menambah

pengetahuan serta menanamkan kecintaan keragaman asli nusantara tentang

seni, budaya, tradisi dan keindahan alam yang ada di Indonesia yang

diharapkan dapat menarik wisatawan serta memberi inspirasi bagi masyarakat.

Salah satunya adalah TVRI Lampung yang juga mengemas keanekaragaman
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seni, budaya, tradisi dan keindahan alam di Provinsi Lampung melalui

program Negeri Indonesia.

Negeri Indonesia merupakan program acara yang ditayangkan oleh TVRI

setiap pukul 09.33 sampai dengan 10.00 WIB yang ditayangkan di setiap

harinya di TVRI Nasional. Jadwal yang disediakan oleh TVRI Nasional untuk

ditayangkanya Negeri Indonesia produksi TVRI Lampung yang seharusnya di

setiap tanggal 8 setiap bulannya, kini dengan ada nya kebijakan TVRI Pusat

per-maret 2016 Negeri Indonesia produksi TVRI Lampung tayang menjadi

tanggal 15 di setiap bulannya.

Setiap stasiun daerah tersebut memiliki jadwal tetap untuk menampilkan hasil

produksi program Negeri Indonesia yang mengenai daerah masing-masing

tersebut. Masing-masing daerah diberi kesempatan untuk memperlihatkan

keunggulan pariwisata, kebudayaan maupun objek wisata di masing-masing

daerah, tentu saja dari produksi program acara ini merupakan salah satu

bentuk TVRI untuk memperlihatkan kekayaan alam dan budaya yang ada di

Indonesia yang diwakili oleh masing-masing daerah. Dan untuk Negeri

Indonesia produksi TVRI Lampung ini juga akan ditayangkan di stasiun

TVRI lokal setiap hari sabtu minngu ke-3 pada pukul 15.03 – 15.30 .



BAB VI

PENUTUP

6.1    Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis peneliti mengenai bagaimana

proses sebuah produksi program “Negeri Indonesia” produksi TVRI Lampung,

maka kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Proses produksi program “Negeri Indonesia” produksi TVRI Lampung

sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan Fred Wibowo (2007),

yaitu : Tahapan pra produksi (penemuan ide, perencanaan, dan persiapan),

Tahapan produksi (visualisasi konsep, gagasan/ide), Tahapan editing

(mixing, editing, evaluasi).

2. Manajemen TVRI Lampung sendiri selalu menggunakan hasil evaluasi

untuk memproduksi program selanjutnya, yang membuat program ”Negeri

Indonesia” selalu memberikan inovasi terhadap tayangannya. Dimana

program ini merupakan salah satu program unggulan yang ada di TVRI

Lampung.

3. Terdapat perbedaan antara Produksi Februari dan Produksi Maret 2016,

yaitu tema, crew yang bertugas, hingga lama produksinya. Jika produksi
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Februari dengan tema kebudayaan yang mengangkat tentang prosesi

pernikahan putri Raja Skala Brak, crew yang bertugas pun 8 orang dan

lama produksinya selama 2 hari. Pada produksi Maret tema yang diangkat

tentang alam, yaitu perambahan pohon yang terjadi di TNBBS serta flora

dan fauna yang ada disana, crew yang bertugas hanya 5 orang dan

memakan waktu hingga 4 hari produksi. Perbedaan crew yang bertugas

karena mengingat keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang ada di

TVRI Lampung.

6.2   Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran

yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di TVRI Lampung yang membuat

pada saat produksi seorang crew bisa merangkap menjadi 3 tugas, yang

menurut peneliti hal ini bisa menjadi beban untuk orang yang menjalani 3

tugas tersebut karena harus membagi fikirannya. Saran dari peneliti agar

pada saat produksi diisi dengan SDM yang sesuai dengan tugas nya

sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Produser harus menggali lebih dalam mengenai informasi pariwisata dan

seni budaya mana sajakah yang ada di Lampung yang merupakan sesuatu
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yang sangat unik,menarik, dan informatif untuk diangkat menjadi sebuah

materi yang tidak membosankan bagi penonton.

3. Hasil penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, sehingga

penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh

peneliti lainnya terkait produksi sebuah program acara televisi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala Erdinaya. 2004. Komunikasi Massa:
Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Baksin,Askurifai. 2006. Jurnalistik Televisi: Teori dan Praktik. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya

Djamal, Hidajanto.dkk. 2011. Dasar-Dasar Penyiaran. Jakarta : Kencana Prenada
Media Group.

Kuswandi, Wawan. 1996. Komunikasi Massa : Sebuah Analisis Media Televisi.
Jakarta : Rineka Cipta.

Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Ris et Komunikasi. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Muda, Dedy Iskandar.2005.Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter Profesional.
Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Mufid, Muhammad. 2005. Komunikasi dan Regulasi Penyiaran. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Milles, Mathew B, dan A Michael. 2007. Analisis Data Kualitatif. Universitas
Indonesia

Morissan, 2008. Manajemen Media Penyiaran, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group.

P. Joko Subagyo. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Panjaitan,Hinca.1999. Memasung Televisi, terj. Raboy, Mac and Bernard
Dagenais,Media, Crisis, and Democracy, London: Sage, Jakarta : ISAI

Riswandi, 2009. Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Riswandi,2009. Dasar-Dasar Penyiaran. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sastro Subroto, Darwanto. 1994. Produksi Acara Televisi. Yogyakarta : Duta
Wacana University Press

Setyobudi, Ciptono. 2012. Teknologi Broadcasting TV. Yogyakarta: Graha



Sugiono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta

Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan
Tindakan. Bandung:PT. Refika Aditama

Sulistyo-Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Sutisno,P.C.S. 1993. Pedoman Praktis Penulisan Skenario televisi Video. Jakarta :
PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suyono. 1985. Metode Penelitian Sederhana. Bandung.

Syahputra, Iswandi. 2006. Jurnalistik Infotainment. Yogyakarta : Pilar Media.

Taylor, S. J., Bogdan, R. 1984. Introduction to Qualitative Reserach Methods:The
Search for Meaning. New York : John Wiley and Sons

Wahyudi, JB. 1986. Media Komunikasi Massa Televisi. Bandung : Remaja Rosda
Karya.

Wibowo,Fred. 2007. Teknik Produksi Program Televisi.Yogyakarta: Pinus Book
Publisher.

Skripsi

Laras, Henny Dwi. 2010. Strategi Komunikasi Penyiaran Program Acara TVRI
Lampung Untuk Menarik Minat Khalayak Ditengah Pertumbuhan Televisi
Lokal. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Febriyana, Dina. 2013. Proses Produksi Program Talk Show “REDAKSI 8” Pada
Televisi Lokal Tepian Tv Samarinda. Universitas Mulawarkan,
Samarinda.

Andayani, Pessi. 2009. Analisis Produksi Program Pemberitaan Dunia Dalam
Berita Di Televisi Republik Indonesia (TVRI). Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatulloh, Jakata.

Sabiruddin. 2009. Proses Produksi Program Mimbar Islam Publik Khatulistiwa
Televisi (PKTV) Bontang. Universitas Negri Islam Sunan Kalijaga,
Yogyakarta.



Internet

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7528/1/PESSI%20AND
AYANI-FDK.pdf ( Di akses pada 13 November 2015)

http://eprints.undip.ac.id/40789/3/BAB_III_METODE.pdf ( Di akses pada 13
November 2015)

http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/10/eJournal%2
0Andreas%20%2810-29-13-03-19-08%29.pdf ( Di akses pada 13 November
2015)

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/comme56d95f0c0full.pdf ( Di akses pada 13
November 2015)


	1 COVER LUAR.pdf
	2 ABSTRACT.pdf
	3 ABSTRAK.pdf
	4 COVER DALAM.pdf
	5 Halaman Persetujuan.pdf
	6 lembar pengersahan.pdf
	7 surat pernayataan.pdf
	8 RIWAYAT HIDUP FIX.pdf
	9 MOTO.pdf
	10 PERSEMBAHAN.pdf
	11 SANWACANA.pdf
	12 DAFTAR ISI.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB VI.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

