
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Review Hasil Penelitian Sejenis 

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang 

dilakukan orang lain, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. 

Berikut ini peneliti akan menjabarkan secara singkat, beberapa judul penelitian 

yang berkaitan dengan manajemen produksi program acara televisi yang peneliti 

liat dari perpustakan Universitas Islam Bandung (UNISBA), serta penelusuran 

melalui internet. Penelitian terdahulu ini, dijadikan bahan perbandingan oleh 

peneliti.  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Denis Arwindra (Universitas Mercu Buana, 

2012) Pada penelitian ini mengenai “Manajemen Produksi Program Acara 

Kelakar di Kompas TV”. Fokus penelitiannya menekankan pada proses 

produksi acara televisi melalui tahap-tahapnya seperti pra produksi, 

produksi dan pasca produksi yang dilakukan oleh Kompas TV. Metode 

dan pendekatan yang digunakan oleh Denis ialah menggunakan metode 

studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Jakarta. 

2. Pada penelitian kedua dilakukan oleh Haryanti (Universitas Mercu Buana, 

2011). Pada penelitian ini mengenai “Peran Produser dalam Proses 

Produksi Program Sentilan Sentilun di Metro TV (Episode Pembikotan 

Media Massa)”. Fokus penelitian menekankan pada proses produksi yaitu 

Pra produksi, produksi dan pasca produksi program acara sentilan sentilun 
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di Metro TV. Metode dan pendekatan yang digunakan ialah Studi kasus 

dengan data kualitatif. Lokasi penelitian di Jakarta. 

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Novianti Wahyuni (Universitas Islam 

Bandung, 2007). Pada penelitian ini mengenai “ Karakteristik Program 

Budaya Lokal Padjajaran TV sebagai Salah Satu Satsiun Televisi Lokal di 

Bandung”. Fokus penelitian meneliti sebuah program acara melalui 

karakteristik sebuah program yang akan diproduksi dilihat melalui judul 

acara program budaya di PJTV, kriteria yang mata acara yang akan 

diproduksi dan durasi format penyajian sebuah program acara budaya 

lokal di PJTV. Metode dan pendekatan yang digunakan ialah deskriptif 

dengan data kualitatif. 

 
Berikut ini ditampilkan secara sistematis ringkasan penelitian terdahulu 

yang telah dijabarkan di atas, dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2.1  

Penelitian Sejenis 
 

No Peneliti Judul Metodologi Hasil Perbedaan dan 
Persamaan 

1 Denis 
Arwindra 

Manajemen 
Produksi 

Program Acara 
Kelalakar di 
Kompas TV  

Metode penelitian 
yang digunakan 

adalah metode studi 
kasus dengan 
pendekatan 
kualitatif  

Program Kelakar 
merupakan salah satu 

program talk show 
comedy yang mampu 

menjadi trendsetter dan 
tergolong bertahan dalam 
jangka waktu lama dalam 

penayangannya di 
Kompas TV, tentunya 

dengan ditunjang 
perolehan ratting dan 
share yang mampu 

bersaing karena 
menerapkan manajemen 

Perbedaan terdapat 
pada lokasi penelitian 

serta objek 
penelitiannya yaitu  
program acara yang 

diteliti ialah talk 
show comedy dan 

lebih memfokuskan 
pada ratting yang 
dilakukan untuk 

memperoleh jumlah 
penontonnya. 
persamaannya 
metode yang 
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produksi dengan baik. digunakan yaitu studi 
kasus dan terdapat 
pada pertanyaan 

penelitian mengenai 
proses produksi yaitu 
praproduksi, produksi 
dan pasca produksi. 

`2 Haryanti Peran Produser 
dalam Proses 

Produksi 
Tayangan 
Sentilun di 
Metro TV 

Metode penelitian 
yang digunakan 

adalah metode studi 
kasus 

Dapat diketahui bahwa 
seluruh tim produksi 

melakukan production 
meeting berupa 
perencanaan, 

pembahasan naskah, 
menentukan narasumber 

dan membicarakan 
budgeting. Pada tahap 

produksi produser 
memberikan wewenang 

kepada PD dalam 
memimpin dan bertugas 
hanya mengawasi pada 

proses produki 
berlangsung. Pada tahap 
pasca-produksi produser 
ikut andil dalam proses 

editing 

Perbedaan pada 
penelitian ini terdapat 
pada lokasi penelitian 

serta objek 
penelitiannya yaitu 

tayangan Sentilun di 
Metro TV yang lebih 

memfokuskan 
penelitian pada peran 

produser acara 
tersebut berbeda 

dengan peneliti yang 
lebih memfokuskan 

pada manajemen 
produksi. Persamaan 
penelitian ini yaitu 

terdapat pada 
meteologi yang 

digunakan yaitu studi 
kasus serta 

pertanyaan penelitian 
mengenai proses 

produksi. 
3 Novianti 

Wahyuni 
Karakteristik 

Program 
Budaya Lokal 
Padjajatan TV 
Sebagai Salah 
Satu Stasiun 

Televisi Lokal 
di Bandung  

Penelitian ini 
menggunakan 

metode deskriptif 
dengan data 

kualitatif 

Setiap program 
ditentukan oleh seorang 
PD, kriteria program 
budaya lokal yang 
disiarkan PJTV 
mengutamakan kekuatan 
daerah dan kekhasan 
daerah, format penyajian 
program acara di PJTV 
40% dalam bentuk 
feature, 30% tapping dan 
30% talkshow. 

Perbedaannya 
terdapat pada metode 
penelitian dan teori 

yang digunakan serta 
memiliki perbedaan 
pada pembahasan 

yang dilakukan lebih 
memfokuskan pada 
karakteristik suatu 

program acara bukan 
proses produksi 

seperti yang diteliti 
oleh peneliti . 

Persamaannya yaitu 
meneliti tentang 

program budaya lokal 
yang diproduksi oleh 

stasiun Televisi 
 

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2015 
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2.2  Tinjauan Komunikasi 

2.2.1  Pengertian Komunikasi 

 Suatu pemahaman populer mengenai komunikasi manusia adalah 

komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang (atau 

suatu lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara 

langsung (tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat (selembaran), surat 

kabar, majalah, koran, radio, televisi dan internet. Jadi, komunikasi dianggap 

suatu proses linier yang dimulai dengan sumber atau pengirim dan berakhir pada 

penerima, sasaran atau tujuannya.  

 Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari 

kata Latin communis yang berarti “sama. Akan tetapi pengertian komunikasi 

tersebut sifatnya mendasar, dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus 

mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal 

karena kegiatan komunikasi bukan hanya informatif, yakni agar orang lain 

bersedia menerima suatu paham atau keyakinan untuk melakuakan suatu 

perbuatan atau kegiatan (dalam Effendy, 2003:10) 

 Komunikasi menurut Everett M. Rogers adalah proses dimana suatu ide 

diahlikan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka (Mulyana, 2011 : 69) 

Komunikasi menurut Harold Lasswell (dalam Effendy, 2009:10) dalam 

karyanya, The Structure and the Function of Communication in Society: Lasswell 

mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk menjelaskan komunikasi ialah 

menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Say What In Which Channel To 
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Whom With What Effect?. Paradigma Lasswell menunjukkan bahwa komunikasi 

meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yankni: 

- Komunikator (comminicator, source, sender) 
- Pesan (message) 
- Media (channel, media) 
- Komunikan (comminicant, communicate, receiver, recipient) 
- Efek (effect, impact, influence) 

 

Jadi menurut Lasswell bahwa komunkasi mancakup proses di dalamnya 

terlibat dua arah dari komunikan dan komunikator dengan adanya pesan yang 

disampaikan melalui media atau saluran tertentu untuk kemudian diketahui efek 

dari komunikasi tersebut yang akan menandakan bahwa komunikasi berjalan 

dengan efektif atau tidak. Sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. 

 

2.2.2 Unsur-unsur Pokok Komunikasi  

Terdapat beberapa macam pandangan tentang banyaknya unsur atau 

elemen yang mendukung terjadinya komunikasi. Aristoteles, ahli filsafat Yunnani 

kuno dalam bukunya Rhetorica menyebut bahwa suatu proses komunikasi 

memerlukan tiga unsur yang mendukungnya. Claude E. Shannon dan Warren 

Weaver (1949), meyatakan bahwa terjadi proses komunikasi memerlukan lima 

unsur yang mendukungnya yakni; (1) pengirim, (2) transmitter, (3) signal, (4) 

penerima dan (5) tujuan. (dalam Cangara 2005: 21-22). 

 Charles Osgood, Gerald Miller dan Melvin L.De Fleur menambahkan lagi 

unsur dan umpan balik (feedback) sebagai pelengkap dalam membangun 

komunikasi yang sempurna. Perkembangan terakhir adalah munculnya pandangan 

dari Josept de Vito, K. Sereno dan Erika Vora yang menilai faktor lingkungan 
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merupakan unsur yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung terjadinya 

proses komunikasi 

2.3  Tinjauan Tentang Media Massa 

Interaksi yang terjadi antar manusia tersebut tentunya tidak terhindarkan 

dengan peranan dari komunikasi. Komunikasi antar manusia tekadang 

memerlukan peranan suatu alat atau media untuk menyampaikan suatu informasi 

atau gagasan kepada manusia yang lain. Penyampaian informasi yang efektif 

kepada khalayak ramai terkadang memerlukan suatu media yang dapat 

menyebarluaskan secara cepat dan efektif kepada khalayak ramai. Adapun media 

tersebut dinamakan media massa. 

Pengertian dari media massa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

ialah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita 

dan pesan kepada masyarakat luas atau alat yang menjadi perantara antara sumber 

informasi yang terpusat dalam suatu lembaga media massa kepada audiensi 

dengan jumlah yang banyak. Pengertian yang diuraikan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia menyatakan media massa sebagai sarana dalam penyebaran 

informasi kepada khalayak ramai.3 

Media massa cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa 

adalah surat kabar dan majalah. Sedangkan media elektronik yang memenuhi 

kriteria media massa adalah radio, siaran televisi, film dan media online (Elvinaro, 

2007: 103). 

                                                            
3 Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet. 3, Balai Pustaka, hlm. 726. 
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Pengertian media massa menurut Hafied Cangara (2002:134) “Media 

massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber 

kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis 

seperti surat kabar, radio, dan televisi”.  

Dapat disimpulkan bahwa media massa adalah sarana untuk 

menyampaikan pesan-pesan dan informasi kepada khalayak luas menggunakan 

suatu media sebagai perantaranya baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Media yang digunakan ialah suatu alat komunikas mekanis sperti surat kabar, 

radio, televisi dan internet. 

2.4  Tinjauan Tentang Televisi 

 Media massa yang yang sangat mudah untuk diakses adalah televisi. 

Televisi memiliki unsur-unsur yang menjadi daya tariknya dibandingkan dengan 

media massa yang lain. Azhar Arsyad (2007:51) “Televisi adalah sistem 

elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara 

melalui kabel atau ruang. Televisi dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pendidikan, yang sangat mudah dijangkau melalui siaran udara”. 

 Menurut Onong Uchjana Effendy (2000:149-150) televisi mempunyai 

fungsi sebagai berikut :  

1. Fungsi informasi  
2. Fungsi pendidikan  
3. Fungsi menghibur  
4. Fungsi mempengaruhi  

 
 Televisi sebagai media komunikasi massa mempunyai beberapa fungsi. 

Fungsi yang utama dari televisi yaitu masyarakat dapat memperoleh berbagai 

macam informasi secara luas dan relatif dalam waktu cepat. Namun, yang sering 
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ditonjolkan adalah sebagai sarana hiburan (entertainment) sehingga televisi 

merupakan media yang mengutamakan hiburan selanjutnya adalah memperoleh 

informasi. 

 Pemanfaatan televisi dengan daya tarik suara dan gambar, merupakan 

keputusan yang tepat bagi pengguna media massa. Selain memilki daya tarik yang 

khas, televisi telah menjadi bagian hidup besar penikmatnya sebagai media yang 

dapat memberikan hiburan, informasi, pendidikan dan dapat mempengaruhi 

secara langsung ataupun tidak langsung. 

 

2.5  Tinjauan Tentang Manajemen Produksi Televisi 

Manajemen produksi adalah segala usaha/efetifitas/proses guna mencapai 

tujuan secara efektif dan efesien. Langkah-langkah manajemen produksi secara 

umum meliputi: 

1. Merancang /mendesain produk 
2. Merancang proses pembuatan/produksi 
3. Merancang material 
4. Menjadwalkan proses pembuatan/produksi 
5. Membagi pekerjaan 
6. Menyerahkan pekerjaan 
7. Melacak kemajuan 
8. Merevisi rancangan (dalam Maburi, 2013:21) 

 

Dalam buku Morissan (2009: 269) menjelaskan tentang tanggung jawab 

manajer produksi terhadap sejumlah pekerjaan di antaranya: 

1. Memproduksi program lokal (in-house), iklan dan pelayanan umum serta 
pengumuman (promotional announcement). 

2. Mengawasi saluruh pemain serta personalia produksi. 
3. Melakukan penjadwalan program siaran langsung (live) atau produksi 

yang direkam. 

repository.unisba.ac.id



4. Mengawasi seluruh isi program yang ditayangkan, dari mana pun 
sumbernya. 
 

Pada umumnya mekanisme kerja produksi program menggabungkan 

kedua aspek tersebut, dimana produser atau sutradara membuat berbagai 

keputusan penting namun keduanya tetap membutuhkan bantuan, dukungan, 

arahan dan masukan dari seluruh tim kreatif dan tim teknis yang terlibat. Tim 

produksi bukanlah tim yang murni demokrasi, namun membutuhkan kerja kolektif 

dari selurh individu yang terlibat. 

 
2.6   Manajemen Produksi Siaran Acara Televisi 

Manajemen produksi siaran acara televisi adalah “suatu aktifitas atau 
proses pembuatan produksi program acara tv sesuai dengan rancangan 
yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien atau tindakan memikirkan 
dan mencapai hasil yang di inginkan melalui usaha team work (kerabat 
kerja) yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia 
dan sumber daya manusia televisi” (dalam Maburi,2013:24). 
 

Dalam merencanakan produksi, pengelola stasiun televisi sejak awal sudah 

mengetahui peruntukan suatu program. Suatu program acara berjalan sukses jika 

tim produksi me-manage acara dengan baik. Dalam manajemen produksi program 

acara televisi terdapat tahapan-tahap yang menjelaskan tentang suatu proses 

produksi yang memerlukan banyak peralatan, dana, dan tenaga dari berbagai 

profesi kreatif. Tahap-tahap tersebut yaitu tahap pra-produksi, tahap produksi dan 

tahap pasca produksi. 

Dalam buku Morissan (2009:270-271) menjelaskan tentang tahapan 

manajemen produksi program acara televisi yang terdapat suatu proses produksi 

itu sendiri terdiri dari atas tiga bagian utama, yaitu: 
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1. Tahapan Pra-produksi : atau sering disebut dengan perencanaan meliputi 
mulai dari pembahasan ide (gagasan) awal, sampai dengan pelaksanaan 
pengambilan gambar (shooting). Hal tersebut meliputi penemuan ide, 
penulisan skrip, program meeting, peninjauan lokasi pengambilan gambar, 
production meeting, tecnical meeting, pembuatan dekor, dan perencaan 
lain yang mendukung proses produksi dan pascaproduksi. 

2. Tahapan Produksi : seluruh pengambilan gambar (shooting) baik di studio 
maupun di luar studio. Proses ini disebut juga dengan taping. Perlu 
dilakukan pemeriksaan ulang setelah kegiatan pengambilan gambar selesai 
dilakukan. Jika terjadi kesalahan maka pengambilan gambar dapat diulang 
kembali. 

3. Tahapan Pasca-produksi : semua kegiatan setelah pengembalian gambar 
sampai materi ditayangkan selesai dan siap disiarkan atau diputar kembali. 
Kegiatan yang termasuk dalam pascaproduksi antara lain penyutingan 
(editing), memberi ilustrasi, musik, efek dan lain-lain.  
 
Perencanaan waktu yang matang harus di menage dengan baik selama 

melakukan proses tahap pra-produksi, produksi hingga ke tahap pasca-produksi. 

penyimpanan jadwal kegiatan akan memiliki pengaruh pada berjalannya suatu 

program produksi dan pembiayaan yang memilki banyak pengeluaran maka 

proses tersebut harus dilaksanakan oleh tim produksi.  

Suatu program acara televisi memerlukan perencanaan dan pertimbangan 

yang matang untuk dapat diproduksi. Mulai dari materi yang menarik, tersedianya 

sarana dan biaya, serta organisasi pelaksana. Suatu produksi program yang 

melibatkan banyak peralatan, orang (crew), dan biaya yang besar, serta 

memerlukan suatu organisasi yang rapih agar pelaksanaan produksi jelas dan 

efisien. Menurut Gerald Millerson dalam bukunya Television Production (Hlm 

447-454), ada beberapa tahapan produksi suatu program atau yang biasa disebut 

dengan Standard Operation Procedure (SOP), sampai program tersebut dapat 

ditayangkan di televisi dan dinikmati oleh khalayak, antara lain:  
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2.6.1  Pra-Produksi 

Tahap ini merupakan tahap perencanaan dan persiapan dari sebuah 

produksi program. Semakin baik sebuah perencanaan produksi, maka akan 

memudahkan proses produksi televisi. Millerson memulai tahapan praproduksi 

dengan production planning meeting (konsep program, tujuan, dan sasaran yang 

ingin dicapai). Tahap ini meliputi : 

a. Development (Pengembangan) 

1. Idea. Analyzing the audience, target audiensi (pria/wanita/anak-anak) 
usia, (kebutuhan dan selera audiensi). Menentukan target audiensi 
sudah harus dipikirkan sejak awal. Audiece research termasuk analisis 
untuk ukuran faktor keberhasilan dalam keputusan pengembangan 
program. Researching the idea terdiri dari the script atau property dan 
the talent. 

2. Development treatment (pengembangan skenario). Pembuatan naskah 
kasar serta treatment produksi dari hasil pengembangan gagasan, 
penulisan outline, riset, penulisan treatment, penulisan naskah draft, 
dan review naskah. 

3. Develop characters (membangun karakter) dan develop scene 
(Membangun scene). Director dan crew mencari pemain dan membuat 
ide mengenai scene yang nanti akan menjadi background atau latar 
belakang pengambilan gambar. 

4. Develop script outlines (membangun scrip outline). Semi script-show, 
merupakan skrip untuk acara-acara tertentu seperti, dialog,variety 
show, dan kuis biasanya hanya menggunakan outlines script. Dalam 
outline ini hanya mencakup apa yang harus dilakukan oleh 
talent/pengisi acara, fasilitas yang digunakan, angel kamera, serta 
video tape. 
 

b. Commissioning 
1. Budget. Estimasi biaya harus dilakukan agar sesuai dengan perencanaan 

yang diinginkan. Sebelum menulis perkiraan biaya yang dibutuhkan, 
seorang produser harus melakukan penyesuaian harga yang berlaku saat 
produksi akan dilaksanakan.Caranya dengan mengecek jasa peralatan 
produksi, biaya sewa kebuthan operasional, dan honor para pekerja 
yang akan terlibat dalam produksi televisi tersebut. 

2. Presenting the proposal. Tahapan presentasi proposal ini artinya 
proposal sudah siap untuk dipresentasikan kepada executive produser 
atau manajer program sebagai supervisi yang menilai kelayakan 
program. 
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3. Casting. Memutuskan atau mencari seseorang yang akan menjadi 
pengisi acara/talent pada program tersebut oleh satu departemen khusus 
yaitu cast department yang dipimpin oleh casting director. 

4. Set Design. Membangun sebuah set design yang telah dibuat 
sebelumnya pada develop scene. Setting program televisi memiliki 
beragam bentuk panggung, set yang harus dimiliki: 1). Set Artistik 
(tergantung jenis dan tujuan program), 2). Staging mechanic, 3). Design 
harus cocok dengan kebutuhan shoot (letak kamera, lighting, 
sounsystem), 4). Karakteristik kamera video, akan berpengaruh pada 
tone serta warna. 

 

2.6.2  Produksi 

Setelah perencanaan dan persiapan matang, maka pelaksaan produksi 

dimulai. Proses produksi merupakan tahap inti dari sebuah proses produksi 

program.  

a. Rehearsal. Pre-Rehearsal dimulai dengan rapat kru, serta reading para 
pengisi acara yang terlibat dipimpin langsung oleh program director, 
sehingga kru dan pengisi acara akan familier dengan skrip yang 
diberikan serta akan memahami karakter masing-masing sesuai dengan 
keinginan sutradara. 

b. Studio rehearsal. Studio rehearsal sudah siap dilaksanakan apabila 
seluruh persiapan studio sudah selesai. Pengecekkan dimulai dari set 
design, memastikan tata pencahayaan yang disiapkan lighting director 
sudah bisa terpenuhi dengan baik, termasuk tata suara beserta 
penempatan peralatan pendukungnya harus sudah pada posisi yang 
benar. Proses ini dipimpin oleh sutradara dan dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, hal tersebut sangat tergantung dari jenis serta tingkat 
kesulitan acara televisi yang akan diproduksi. 

c. Recording. Bagian ini adalah proses dimana pengambilan gambar 
dilakukan atau biasa disebut dengan shooting. 

 
2.6.3  Pasca-Produksi. 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah produksi program acara 

televisi, setelah produksi lapangan dilaksanakan. Tahap ini meliputi: 

a. Capturing: Proses capture gambar terjadi pada editing nonlinier, yaitu 
mentransfer audio visual dari kaset digital ke dalam hard disk computer, 
sehingga materi editing sudah dalam bentuk file. 
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b. Logging. Logging gambar adalah membuat susunan daftar gambar dari 
kaset hasil shooting secara detail, disertai dengan mencatat time code-nya 
serta di kaset berapa atau nama file gambar itu berada. 

c. Editing Pictures. Pada tahap ini semua footage telah dikumpulkan selama 
produksi, selanjutnya disusun dan dirangkai menjadi produk final. 

d. Editing sound. Penyuntingan suara disinkronkan dengan gambar, serta 
menghidupkan suasana melalui ilustrasi musik. Bila membuthkan sound 
effect tentunya akan memperjelas atmosfer yang dominan atau yang ingin 
ditonjolkan. 

e. Final cut. Menentukan bahwa materi program sudah dapat membaurkan 
suara pada tahap online. Dibutuhkan studio audio untuk mengerjakan 
bauran suara final (final mixing). Program yang sudah lengkap disebut 
“master”. 

f. Preview : sebelum program yang sudah selesai diedit dipindahkan filenya 
ke hardisk menjadi master on air atau file untuk tayangan, maka dilakukan 
preview oleh produser untuk memastikannya program sudah benar-benar 
fix atau sesuai. Jika ternyata masih terjadi kesalahan maupun perlu 
dikurangi atau ditambah sesuatu maka direvisi kembali. Setelah revisi 
sudah benar, barulah file dipindahkan dan siap untuk ditayangkan. 

g. On air. Setelah semua urusan editing selesai selanjutnya masuk ke bagian 
on air penyiaran program di televisi nasional. (Fachruddin, 2012: 10-17) 
 

 PROSES PRODUKSI 
 

 Gerald Millerson 

 

 1. Pra Produksi      2. Produksi      3. Pasca Produksi      4. Transmisson dan Evaluasi 

Gambar 2.2 
Bagan Produksi menurut Gerrald Millerson 

(Fachruddin, 2012: 11) 
 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa proses produksi suatu 

program acara televisi terdapat suatu tahap-tahap di dalamnya di antaranya ialah 

pra-produksi, produksi sampai dengan tahap pasca produksi dan transmisi serta 

evaluasi.Tim produksi harus mempersiapakan tahap-tahap tersebut agar suatu 
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program acara menghasilkan tontonan yang berkualitas dan diminati oleh 

pemirsahnya.  

 

2.7  Program Acara Televisi 

2.7.1  Jenis-jenis program acara 

Acara televisi atau program televisi merupakan acara-acara yang 

ditayangkan oleh stasiun televisi. Sebelum membentuk sebuah program acara, 

harus menentukan sebuah format acara televisi terlebih dahulu. Agar dapat 

terbentuk sebuah program acara yang berkualitas dan diterima di hati pemirsa. 

Dari format tersebut, terdapat berbagai macam jenis program televisi. 

Berbagai jenis program ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar 

berdasarkan jenisnya, yakni program informasi (berita) dan program hiburan 

(entertainment). Selanjutnya, program informasi dibagi lagi menjadi dua jenis., 

yakni berita keras (hard news), yang merupakan laporan berita terkini yang harus 

segera disiarkan dan berita lunak (soft news), yang merupakan kombinasi dari 

fakta, gosib, dan opini. Sedangkan program hiburan terbagi atas tiga kelompok 

besar, yakni musik, drama permainan (game show), dan pertunjukan. 

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk 

memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audience. 

Program informasi tidak harus program berita dimana presenter membacakan 

berita, tapi juga termasuk di dalamnya acara talkshow (perbincangan). 

a. Berita keras (Hard News), segala informasi penting dan atau daya tarik 
yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang 
harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien 
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secepatnya., Dalam hal ini berita keras dibagi kedalam beberapa bentuk 
berita, yakni, straigt news, feature, dan infotainment. 

b. Berita lunak (Soft News), segala informasi yang penting dan menarik yang 
disampaikan secara mendalam, namun tidak bersifat harus segera 
ditayangkan. Program yang masuk dalam kategori berita lunak, antara lain 
: current affair, magazine, dokumenter, dan talk show (dalam Morissan, 
2009: 208-212) 
 

Program hiburan, segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur 

audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Yang termasuk dalam 

kategori hiburan adalah drama, permainan (game), musik, dan pertunjukan. 

a. Drama, pertunjukkan yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau 
karakter seseorang atau beberapa orang yang diperankan oleh pemain 
(artis) yang melibatkan konflik dan emosi. 

b. Permainan, merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah 
orang baik secara individu ataupun kelompok (tim) yang saling bersaing 
mendapatkan sesuatu. Program permainan dibedakan menjadi 3, yakni : 
Quiz Show, Ketangkasan, dan reality show. 

c. Musik, dibedakan menjadi dua, yakni out door dan in door. Program musik 
di televisi sangat ditentukan dengan kemampuan artis dalam menarik 
audien.  

d. Pertunjukkan, program yang menampilkan kemampuan (performance) 
seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi, baik dalam studio 
maupun luar video. (dalam Morissan, 2009: 213) 

 

2.7.2  Produksi Program Lokal 
 
 Morrisan dalam bukunya “Manajemen Media Penyiaran” (2009: 289-290) 

menyatakan bahwa target audien stasiun penyiaran lokal di daerah tentu saja 

masyarakat lokal setempat. Di Indonesia, strategi untuk mengangkat budaya lokal 

masyarakat atau nilai etnik terbukti berhasil menjaring banyak masyarkat 

pendengar radio. Selain itu, pengelola program media penyiaran daerah dapat 

bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memproduksi acara dengan setting 

berdasarkan kebutuhan daerah setempat, misalnya mengemas sebuah talk show. 

melalui acara ini, pemerintah kota atau kabupaten bisa menyampaikan berbagai 
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gagasan atau informasi pembangunan, progress report program pemerintah 

daerah, serta mendiskusikan berbagai masalah sosial. Acara semacam ini biasanya 

disukai oleh masyarakat setempat karena menyangkut daerah mereka. 

 Dengan demikian, media penyiaran daerah menjadi sebuh jembatan 

komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta medium yang mampu 

menstimulasi dukungan masyarakat pada setiap kegiatan pemerintah. Selain itu, 

media penyiaran bisa menjadikan dirinya sebagai lembaga kotrol sosial yang 

efektif. 

 Media penyairan daerah juga terbukti sangat berperan dalam 

menghidupkan budaya dan kesenian daerah sekaligus mendapatkan audien 

mereka. industri musik dan lagu daerah saat ini mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang cukup pesat. Perasaan cinta dan bangga dengan lagu bernuasa 

kedaerahan sangat terasa apabila berkeliling ke daerah-daerah di seluruh 

Indonesia; ada campur sari, Po Sunda, Bali, Manado, Batak dan lain-lain.  

 
2.8 Bauran Program 

 Media penyiaran sudah barang tentu harus mempertimbangkan aspek 

pemasaran ketika merencanakan program siarannya karena program yang 

diproduksi dengan biaya mahal bertujuan agar disukai sebanyak mungkin audien. 

Salah satu konsep pemasaran penting yang harus dipahami pengelola media 

penyiaran adalah mengenai bauran pemasaran (maeketing-mix) yang terdiri atas 

empat variabel penting, yaitu product, price,place, dan promotion (disingkat 4p) 

 Dalam buku dalam Morissan (2009: 238-239) menerangkan tentang 

bauran pemasaran ini kedalam strategi program media penyiaran sehingga 
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menjadi bauran pemasaran program atau “bauran program” saja (programming 

mix) yang terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut: 

1) Produk program (product), bahwa program adalah suatu produk yang 
ditawarkn kepada audien yang mencakup nama program dan kemasan 
program. 

2) Harga program (price), yaitu harga suatu program yang mencakup biaya 
produksi program dan biaya yang dikenakan kepada pemasang iklan (tarif 
iklan) pada program bersangkutan jika ditayangkan. 

3) Distribusi program= (place), yaitu distribusi program yang merupakan 
proses pengiriman program dari transmisi hingga diterima audien melalui 
pesaat TV dan radio. 

4) Promosi program (promotion), yaitu proses bagaimana memberi tahu 
audien mengenai adanya suatu program sehingga mereka tertarik untuk 
menonton dan mendengarnya.  

 

2.9  Audien Penyiaran 

Persaingan media penyiaran pada dasarnya adalah persaingan merebut 

perhatian audien dan untuk dapat merebut perhatian audiens, maka pengelola 

stasiun penyiaran harus memahami siapa audien mereka dan apa kebutuhan 

mereka. Audiens adalah pasar, dan program yang disajikan adalah produk yang 

ditawarkan.  

Menurut Kottler (1980) terdiri atas tiga tahap, yaitu segmentasi, targeting, 
dan positioning. Segmentasi audien pada dasarnya adalah suatu strategi 
untuk memahami struktur audien. Sedangkan targeting atau target audien 
adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau audien 
sasaran. Setelah audien sasaran dipilih, maka proses selanjutnya adalah 
melakukan positioning yaitu suatu strategi untuk memasuki jendela otak 
konsumen. (dalam Morissan, 2009: 166). 
 

2.9.1 Segmentasi Audiens 

Segmentasi pasar audien adalah suatu konsep yang sangat penting dalam 

memahami audien penyiaran dan pemasaran program. Segmentasi diperlukan 

agar stasiun penyiaran dapat melayani audiennya secara lebih baik, melakukan 
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komunikasi yang lebih baik persuasif dan terpenting adalah memuaskan 

kebutuhan dan keinginan audien yang dituju. (dalam Morrison, 2009:167-168) 

Berikut ini adalah tabel dasar-dasar dalam melakukan segmentasi audien yang 

terdiri atas segmentasi demografis, geografis dan geodemografis:  

 

Tabel 2.3 
Segmentasi Khalayak 

 
Segmentasi Deskripsi 

Demografi 

Khalayak dibeda-bedakan berdasarkan karakteristik 

demografi seperti usia, gender, pendidikan, pekerjaan dan 

sebagainya. 

Geografis 

Khalayak dibeda-bedakan berdasarkan wilayah tempat 

tinggalnya, misalnya wilayah dalam suatu negara 

(Indonesia Barat, Indonesia Timur) pulau, provinsi, kota 

dan desa 

Geodemografis 

Khalayak yang tinggal disuatu wilayah geografis tertentu 

diyakini memiliki karakter demografis yang sejenis (namun 

wilayah geogratis harus sesempit mungkin, misalnya 

kawasan-kawasan pemukiman atau kelurahan). 

 
 
 

2.9.2 Target Audien 

Target audien adalah memilih satu atau beberapa segmen audien yang 

akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran program dan promosi. Kadang-

kadang targeting disebut juga dengan selecting karena harus diseleksi. Perusahaan 

harus memiliki keberanian untuk memfokuskan kegiatannya pada beberapa 

kegiatan saja (segmen) audien dan meninggalkan bagian lainnya.  
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 Menurut Clancy dan Shulman (1991), ada empat kriteria yang harus 

dipenuhi pengelola media penyiaran untuk mendapatkan audien sasaran yang 

optimal. Keempat kriteria itu adalah: 

1. Responsif  
Audien sasaran harus responsif terhadap program yang ditayangkan. jika 
audien tidak merespon, maka pengelola media penyiaran harus mencari 
tahu mengapa hal itu terjadi. Tentu saja hal itu harus memenuhi langkah 
ini harus dimulai dengan studi segmentasi audien yang jelas. Tanpa audien 
sasaran yang jelas, maka media penyiaran menanggung resioko yang 
terlalu besar. Ibarat mengirim pasukan besar ke medan perang tanpa 
dukungan informasi intelijen. 

2. Potensi Penjualan 
Setiap program yang akan disiarkan harus memliki potensi penjualan yang 
cukup luas. Semakin besar kemungkinan program untuk mendapatkan 
audien sasaran, maka semakin besar nilainya. Besarnya bukan hanya 
ditentukan oleh jumlah populasi tetapi juga daya beli. 

3. Pertumbuhan Memadai 
Audien tidak dapat dengan segera bereaksi. Audien bertambah secara 
perlahan-lahan sampai akhirnya meningkat dengan pesat. Kalau 
pertambahan audien lambat, tentu dipikirkan langkah-langkah agar 
program bisa lebih diterima audien.  

4. Jangkauan Iklan 
Pemasang iklan biasanya sangat memikirkan media penyiaran yang paling 
tepat untuk memasarkan produknya. Audien sasaran dapat dicapai dengan 
optimal kalau pemasang iklan dapat dengan tepat memilih media untuk 
mempromosikan dan memperkenalkan produknya. (dalam Morisson, 
2009: 184-187) 

 
 

2.9.3 Positioning 

Positioning adalah strategi komunikasi yang berhubungan dengan 

bagaimana khalayak menempatkan suatu produk, merek atau perusahaan di dalam 

otaknya, di dalam alam khayalnya, sehingga khalayak memiliki penilaian tertentu. 

(dalam Morrison, 2009:189)  Suatu produk harus memiliki pernyataan positioning 

yang memiliki hubungan erat dengan stategi merebut konsumen dan harus bisa 

mewakili citra atau persepsi yang hendak dicetak dalam benak konsumen. Citra 
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itu harus berupa suatu hubungan asosiatif yang mencerminkan karakter suatu 

produk. Pernyataan positioning berupa kata-kata yang diolah dalam bentuk 

rangkaian kalimat menarik yang disampaikan dengan manis. 

 Dalam menyusun suatu pernyataan positioning, pengelola pamasaran 

harus mengetahui bagaimana audien membedakan produk bersangkutan terhadap 

produk saingan lainnya. Myers (1996), membedakan struktur persaingan ke dalam 

tingkat, yaitu: 

1. Superioritas, suatu struktur persaingan yang dialami perusahaan atau 
produk yang unggul di berbagai bidang terhadap para persaingnya. 
Superioritas adalah keadaan yang sangat ideal, namun biasanya sangat 
sulit dicapai.  

2. Diferensiasi, keadaan yang sedikit berbeda dengan superioritas, di sini 
perusahaan bertindak lebih rasional, yaitu tidak ingin unggul dalam segala 
hal, tetapi membatasinya pada satu atau beberapa segi saja yang superior 
terhadap persaing-persaingnya. 

3. Paritas, perusahaan dan produk sama sekali tidak dapat dibedakan satu 
dengan lainnya. Audien tidak dapat membeda-bedakan mana yang lebih 
baik antara produk yang dihasilkan perusahaan A dengan perusahaan 
lainnya. Misalnya, pernyataan positioning “RCTI OKE” atau “SCTV Satu 
Untuk Semua.” (dalam Morisson, 2009: 190-191). 
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