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Tahun 1884, Paul Nikow, ilmuwan
Jerman, berhasil mengirim gambar
elektronik menggunakan kepingan logam
yang disebut Teleskop Elektrik dengan
resolusi 18 garis.

Tahun 1888, Freidrich Reinitzeer, ahli botani

Austria, menemukan cairan kristal (liquid 

crystals), yang kelak menjadi bahan baku

pembuatan LCD.

Tahun 1897, Tabung Sinar Katoda 

(CTR) pertama diciptakan oleh 

ilmuwan Jerman, Karl Ferdinand 

Braun.

.







Televisi tahun 1940 an
Televisi Tahun

1967 an
Televisi Tahun

1950 an

Televisi Tahun 1970 an Televisi Tahun

1990 an 

Televisi Tahun

1980 an
Televisi Tahun

2000 an 



Stasiun Televisi di Indonesia

1961

1989

1962
Televisi

Free-To - Air

Pemerintah Indonesia 

memutuskan untuk

memasukkan proyek

media

massa televisi ke

dalam proyek

pembangunan Asian 

Games IV

17 Agustus 1962, TVRI mengadakan
siaran percobaan dengan acara HUT 
Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia XVIII 
Tanggal 24 Agustus 1962, TVRI 

mengudara untuk pertama
kalinya dengan siaran langsung
upacara pembukaan Asian Games IV





Pengaruh
Televisi

Berdasarkan penelitian Haney 

dan Ulimer ( i975) seperti di

kutip Marso (2004) :

1. Seorang tamatan sekolah

lanjutan si Amerika Serikat

menghabiskan waktu 15.000 

jam di depat pesawat televisi

2. Tamatan SMTA mengabiskan

waktu menonton televisi

mencapai 16.000 

jam.sedangkan waktu untuk

sekolah hanya 11.000 jam

3. Menonton film dan

mendengarkan radio hanya

5.000 jam 

Kemudian dari

sejumlah survey yang 

dilakukan secara

terpisah oleh lembaga

yang berbeda

selama 2005-2006 

diketahui bahwa

kecenderungan

menonton televisi

telah meningkat rata-

rata

diatas 80%, 

sedangkan kegiatan

membaca koran

semakin rendah, 

demikian pula 

kegiatan

mendengarkan radio.



Tayangan televisi yang banyak di tayangkan di Indonesia

Infotaiment

Games

Reality Show

Sinetron

Acara dan tayangan

yang berbau mistis



Kekuatan dan Kelemahan Televisi

D

D
D

01

02 04

03 05

Menghibur

Bersifat Dengar-Pandang

Simultaneous

Memeberi

Rasa 

kedekatan

Menentukan

Kelompok yang Dituju



.. 07

08 09

10

Cenderung

Mengabaikan isu-isu

mendalam

Kurang Berkesinambungan

Impersonal

Biaya Tinggi

Persaingan Antar Telvisi



2.

.Prasyarat Psikologis : 

Vitalitas Plus

Prasyarat Fisik : Harus Sehat

Prasyarat Pendidikan : Jurusan Apa Saja

Pengalaman guru terbaik

Kemampuan teknis bisa 

karena terbiasa.

Persyaratan Bekerja Di Television



Karakteristik Televisi

Mengutamak

an Gambar

Mengutamak

an kecepatan

Bersifat satu 

arah

Daya jangkau 

luas

Bersifat 

sekilas 



Kelebihan Televisi 

Terjaungkau luas, 

menjangkau masyarakat 

luas

Terkait erat dengan media lain

Kesan Realistis

Cepat, dari segi waktu, cepat dalam 

menyebarkan berita ke masyarakat luas,

Menonton dalam suasana santai

Masyarakat lebih tanggapAdanya  pemilihan 

area siaran dan 

jaringan kerja yang 

mengefektifkan 

penjangkauan 

masyarakat



Kelemahan Televisi

Jangkauan pemirsa massal, 

sehingga pemilahan (sulit 

menentukan untuk pangsa pasar 

tertentu) sering sulit dilakukan.

Iklan relatif singkat, tidak 

mampu menyampaikan data 

lengkap dan rinci (bila 

diperlukan konsumen).

Pembuatan iklan 

TV cukup lama

Relatif Mahal



Dua Sudut Karakteristik Televisi

Karakteristik Televisi 

Sebagai Media Massa

Karakteristik Teknis 

Media Televisi



Karakteristik Teknis 

Media Televisi



Struktur Sebuah Film

01 02 04

SHOOT SCENE TOTALITAS

03

SEKWENS



Prosedur Kerja Produksi Televisi

• PROGRAM IDEAS

• PRODUCTION MODELS

• PROGRAM PROPOSAL

• PREPARING BUDGET

• PRESENTING THE 

PROPOSAL

• WRITING THE SCRIPT

Preproduction Planning : 

From idea to script
• SCHEDULES

• PERMITS AND 

CLEARANCES

• PROMOTION

Preproduction Planning : coordination Line producer : host and watchdog

• POSTPRODUCTIONS EDITING

• EVALUATION AND FEEDBACK 

• RECORDING KEEPING

Postproductions Activies



Prosedur Kerja Produksi Televisi Menurut Gerald Millerson

Prapoduksi (Pre-production)

Produksi (Production)

Pasca Produksi (Post-

production) 

40%

80%

60%

DEVELOPMENT

• Idea

• Target Audiensi

• Budget

• Proposal

• Casting

• Set desain

Rehearsal

Studio Rehearsal

• Capturing

• Logging

• Editing Pictures

• Editing Sound

• Final Cut



Prapoduksi (Pre-production)

Praproduksi adalah tahap

yang paling penting dalam

sebuah produksi tv, yaitu

merupakan semua tahapan

persiapan sebelum sebuah

prosuksi dimulai. Millerson

memulai tahapan praproduksi

dengan production planning

meeting (konsep program,

tujuan, dan sasaran yang ingin

dicapai)



DEVELOPMENT

• Development treatment 

(pengembangan 

skenario) yang 

tugasnya: merumuskan 

ide, melakukan riset, 

penulisan outline, 

membuat sinopsis, 

penulisan treatment, 

penulisan naskah draft, 

dan review naskah.



DEVELOPMENT

• Development 

character tugasnya 

membangun karakter 

yang terdiri atas 

director dan creatif 

yang cari pemain

• Development scene 

tugasnya 

membangun scene



DEVELOPMENT

Development scriptoutline tugasnya 

membangun script outline, script itu 

ada dua jenis, yang pertama ada 

semi script-show, yaitu skrip untuk 

acara-acara tertentu seperti, dialog 

variety show, dan kuis biasanya 

hanya menggunakan outlines script, 

dalam outline ini hanya mencangkup 

apa yang harus dilakukan oleh 

talent/pengisi acara, fasilitas yang 

digunakan, angle kamera, serta 

video tape.



TARGET AUDIENCE

Analisis audiens, kita harus 

tahu target audiens, lokal atau 

nasional, laki/wanita/anak-

anak, usia (kebutuhan dan 

selera audiensi). Target 

penonton berdasarkan jenis 

kelamin, usia, dan sES ( socio 

economy status). sES terdiri 

dari kelas A (kalangan atas), B 

(kalangan menengah atas), C 

(kalangan menengah bawah), 

D (kalangan bawah). 



BUDGET

Budget, estimasi biaya yang

dibutuhkan untuk produksi suatu

program tv harus dilakukan agar

sesuai dengan perencanaan yang

diinginkan. Sebelum menulis

perkiraan biaya yang dibutuhkan

seorng produser harus melakukan

penyesuaian harga yang berlaku

saat produksi akan dilaksanakan.

Caranya dengan mengecek jasa

peralatan produksi, biaya sewa

kebutuhan operasional, dan honor

para pekerja yang akan terlibat

dalam produksi tv tersebut.



MEMPRESENTASIKAN PROPOSAL

Mempresentasikan 

proposal, bila bekerja 

distasiun tv maka 

presentasi ditunjukan 

pada executive produser 

yang bersangkutan 

sebagai supervisi yang 

menilai kelayakan 

program.



CASTING DAN SET DESAIN

• Casting, memutuskan atau 

mencari seseorang yang akan 

menjadi pengisi acara 

/talent/pemain pada program tv.

• Set design, membangun sebuah 

set desain program tv berati 

menerjemahkan ide/gagasan tim 

kreatif, membuat desain, 

membuat set desain, membuat 

market, hingga membangun set 

itu sendiri.



Produksi (Production)

• Rehearsal (pre-studio rehearsal 

dilakukan untuk program tv yang 

kompleks) camera blocking, floor 

blocking, dab record. Pre-rehearsal 

dimulai dengan rapat (briefing) kru, 

serta reading para pengisi acara.

• Studio rehearsal, proses studi 

rehearsal yang dipimpin oleh 

sutradara dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, hal tersebut sangat 

tergantung dari jenis serta tingkat 

kesulitan acara tv yang akan 

diproduksi. Secara umum persiapan 

itu antara lain: dry run/walk through, 

camera blocking, pre-dress run 

through, dress rehearsal, video 

taping.

• Recording.



Pasca Produksi (Post-production) 

• Capturing, mentransfer audio visual 

dari kaset ke dalam harddisk 

komputer.

• Logging, logging gambar adalah 

membuat susunan daftar gambar dari 

kaset hasil shooting secara detail, 

disertai dengan mencatat time code-

nya serta di kaset berupa nama file 

apa gambar itu berada.

• Editing pictures. Pada tahap ini semua 

footage telah dikumpulkan selama 

produksi, selanjutnya disusun dan 

dirangkai menjadi produk final.

• Editing sound, penyuntingan suara 

disinkronkan dengan gambar, serta 

menghidupkan suasana melalui 

ilustrasi musik.

• Final cut



Marketing

Transmission dan Evaluasi

Stasiun televisi dalam persaingan

industri media, ketika menjalankan

usahanya perlu memikirkan strategi

dan perkembangan sistem

pemasarannya, yaitu meraih

perhatian, pikiran dan hati konsumen

(klien). Disinilah peran departemen

marketing sangat kuat dalam

menentukan program yang akan on

air, bertahan atau tiddak layak lagi

dipertahankan.



• Merketing : menetapkan strategi menyusun

kekuatan dan menghadapi competitor,

feasibility study, target merebut market dan

audien sasaran,membuat panduan

marketing gathering, manetapkan rate card,

memutuskan bidding big event, dan

melayani klien.

• Sales : Pendamping marketing yang

memfokuskan pada prospek penjualan yang

sebesar-besarnya. Sales harus membuat

transaksi dengan output pencapaian target

penjualan atau kegagalan target penjualan.

• Traffic : Proses realisasi dari kinerja

marketing dan sales. Seluruh progres report

marketing dan sales baik berupa MOU

ataupun Media Order dengan klien

selaknjutnya direalisasikan dalam rundown

siaran iklan.



Proses Produksi Berita Televisi
Praproduksi

Perencanaan dan detail petunjuk pelaksanaan konten audio visual harus dibuat terlebih dahulu. Perencanaan 
pengambilan gambar, story board, sehingga memiliki panduan dalam mengatur shot.

Produksi

Ide/rencana yang dibuat dengan whistlist setelah disepakati redaksi bisa jadi berbeda dengan kondisi lapangan, 
redaksi dan jurnalis tv melakukan komunikasi terus untuk memantau perkembangan setiap isu penting dan 

menarik.

Pasca Produksi

Menjelang berita on air, rapat redaksi menyusun komposisi berita berdasarkan kebijakan redaksi dalam sebuah 
“rundown program berita”. Rapat final mengevaluasi urgensi berita dalam rundown, apakah sesuai dengan rapat 

redaksi diawal.



PROSES PRODUKSI NONBERITA TELEVISI

aspek pemasaran, yaitu: 

1. segmentasi (struktur audiensi), 

2. target (seleksi/menjangkau), 

3. positioning (pencitraan produk pada otak
audiensi), 

4. diferensial (focus kekuatan pada suatu
program), 

5. parameter rating, 

6. share dan strategi penetapan tarif (rate card). 



IDE-IDE YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN 

YAITU;

1. Batasan dalam Merancang Program (Design program)

a)Hukum

Program harus dibuat seorisenal mungkin

untuk menghindari pelanggaran hak cipta

dan menaati undang-undang yang berlaku di

Indonesia,

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG HAK CIPTA”



b) Kultur

Pada pembuat program pun juga harus

menghormati nilai-nilai budaya yang ada di

Indonesia juga menghindari hal yang dapat

menyinggung SARA.

Contoh ; program acara MTMA di trans tv,

Laptop Si Unyil di trans 7, dan Hitam Putih

di trans 7



c) Pasar ( Market )

Program yang dibuat untuk tujuan bisnis, Kita tidak dapat membuat acara yang bagus

menurut sudut pandang subjektif kita sendiri. Kita juga harus melihat dari sudut pandang

calon pemirsa yang akan kita bidik. Penyelesaian pasar potensial dilakukan dengan

penggologan berdasarkan; jenis kelamin, umur, status sosial, ekonomi, gaya hidup, dan

sebagainya.

Biasanya targetnya ditonton

oleh usia 20-50 keatas.

Biasanya targetnya ditonton

oleh anak- anak hingga remaja

bahkan orang dewasa.



d) Trend

Persaingan program televisi memunculkan tren format program, tren content cerita, dan tren pengisi

acara serta orang-orang yang berada dibalik layar produksi televisi. Setiap menajemen stasiun televisi,

produser, sutradara, hingga pengisi acara akan fokus untuk menciptakan tren atau mengikuti tren yang

sedang digandrungi pemirsa televisi.

Dulu trennya sinetron Sekarang trennya

Talk Show



e) Budget

Jika untuk tujuan prifit, besarnya anggaran yang

diperlukan untuk mewujudkan suatu ide program harus

sebanding dengan kekuatan program tersebut agar

berkualitas dan mendapatkan rating yang tinggi, atau

mampu menjaring iklan atau sponsor yang besar

walaupun rating sedang saja.

f) Teknis

seorang pembuat program haruslah mengerti hal teknis

karena nantinya dia harus memperkirakan peralatan apa

saja yang benar-benar dibutuhkan, berupa jumlah kru

yang akan diturunkan, dan membutuhkan waktu berapa

lama hingga menyusun anggaran dengan data tersebut.



KERANGKA DESAIN PROGRAM

Dasar pemikiran (latar

belakang program). 
Deskripsi program (data 

detail program). 

Tujuan dan manfaat program 

(dampak terhadap pemirsa). 

Rundown program (segmen 

per segmen, content per item, 

durasi per item, grafis, paket 

materi/set, deskripsi content, 

dan total durasi). Segmentasi program 

(synopsis, informasi, dan 

penjelasan content per 

segmen). 

Floor plan 

studio/panggung (set 

design). 



LANJUTAN IDE-IDE YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN

b) Membuat Rundown 

Rundown merupakan susunan detail

program per segmen yang dibagikan

kepada setiap pendukung acara yang

memelukannya, seperti; pengarah acara

(program director), pengoperasi switcher,

penata suara (audioman), pengoperasi

VTR, pengambil gambar (camera

person), penata aksara (CG operator),

penata cahaya (lightingman), dan

sebaginyaagar program dapat berjalan

sesuai degan konsep acara dan

perkiraan waktu (durasi) yang telah

direncanakan.

2. Proses Kreatif a) Membuat Proposal Program Televisi

proposal nantinya akan dijadikan bahan

presentasi bagi pihak marketing di

stasiun televisi untuk mendapatkan

sponsor, proposal menampilkan

keunggulan program tersebut dan dapat

memberi keuntungan baik untuk

sponsor/advertiser maupun pemirsanya,

Untuk menyusun anggaran sebuah

program televisi,



3. JENIS PRODUKSI Produksi Lapangan

ENG (electronic news gathering – produksi berita

elektronik) dan EFP (electronic field production -

produksi lapangan elektronik)



JENIS PRODUKSI Produksi Lapangan

MCR (multi camera remote)



JENIS PRODUKSI Produksi Lapangan

Live



JENIS PRODUKSI Produksi Lapangan

Live on tape



SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PRODUKSI

Produser

▪ pemimpin tertinggi yang

bertanggung jawab atas

semua aktivitas pembuatan

program.

Reporter

Bertugas untuk

mengumpulkan berbagai

informasi yang dibutuhkan.

Production asistant

Bertugas untuk membantu

segala kegiatan produksi mulai

dari perencanaan hingga post-

produksi.

Team kreatif
Bertugas untuk mencari

ide-ide kreatif dalam

ekseskusi program.

Scrip writer

Bertugas untuk menulis

narasi yang diperlukan, 

script writer berbeda

dengan reporter

a) SDM Saat Pelaksanaan 

Pra-produksi



SDM Saat Pelaksanaan Produksi

Master control room (MCR) Crew



Program director (PD –

sutradara televisi)

Switcherman

(pengoperasi switcher)

Audioman

(penata suara)



Pengoperasi virtual set



Arahan program director terhadap juru kamera





Arahan program director terhadap petugas

audio

❑ Stand by gram atau stand by tape/reel

(penata audio siap mengoperasikan

piringan hitam, tape atau open reel

tape).

❑ Go grams/tape (arahan untuk mulai

memainkan piringan hitam atau tape).

❑ Fade outsound (arahan untuk

menghentikan aspek audio).

❑ Talk back (program director merekam

tombol tertentu agar dapat berbicara

langsung dengan kerabat kerja yang

ada didalam studio).

Arahan program director terhadap VTR-

man

❑ Stand by VTR (operator VTR siap

mengoperasikan VTR untuk mereka

atau mem-play back tape).

❑ VTR stard recording (arahan untuk

mulai merekam).

❑ VTR play back tape (operator VTR

mulai mem-play back tape yang sudah

disiapkan sebelumnya).

❑ CUT VTR (arahan program director ke

operator VTR untuk menghentikan

rekaman dari studio).



Arahan program director terhadap vision mixer

Arahan program director terhadap vision mixer;

❑ Coming to one

❑ Cut to one atau take one

❑ Mix to one/dissolve to two

❑ Wipe

❑ Inlay

❑ Fade to black/fade sound and vision



Studio Crew

Floor director (FD)

Anchor (presenter)

Camera person 

(juru kamera)

Lightning-man (penata

cahaya)

Make-Up

Wardrobe



FLOOR DIRECTOR

PRESENTER JURU KAMERA



PENATA CAHAYA

WARDROBE

MAKE UP



PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRODUKSI 

1. Peralatan dan Perlengkapan Master Control 

Room 

Master control room merupakan ruang khusus

untuk mengendalikan pengambilan gambar

yang dilakukan dari berbagai macam sumber

(source). Didalam master control biasanya

terdapat banyak monitor TV yang masing-

masing memberikan gambar berdasarkan

source-nya. 

Secara umum, sumber gambar tersebut berasal

dari studio yang menggunakan beberapa kamera:

VTR (video tape recording), CG (character 

generic), satelit, dan sebagainya.

Contoh : 

• Switcher. 

• Character generic 

(CG). 

• Video mixer. 

• Audio Mixer. 



Teleprompter : merupakan satu set peralatan untuk

membantu anchor atau pembawa acara membaca

naskah. Teleprompter “ditempelkan” pada lensa kamera, 

sehingga ketika anchor membaca, pandangan mata masih

kearah kamera. 

Microphone : merupakan alat untuk menangkap

gelombang suara. 

Kamera : Sebuah alat elektronik yang menggabungkan

kamera video (zoom lens) dan merekam audio ke dalam

satu unit yang fungsi utamanya sebagai kamera perekam

audio video. Lampu : merupakan peralatan untuk penerangan, 

sehingga menghilangkan shadow/ bayangan yang 

ditimbulkan oleh sinar matahari, pantulan cahaya atau

sorot lampu dari key light/ front light terhadap objek

gambar.

Screen Plasma :  merupakan peralatan untuk

memperindah penataan artistik panggung, desain futuristic 

atau membantu pengisi acara dan pemirsa dalam proses 

berkomunikasi sehingga tujuan pesan yang disampaikan

mudah dicerna. 

Peralatan dan Perlengkapan Studio



SUMBER DAYA MANUSIA DAN 

PERALATAN PASCAPRODUKSI 

Peralatan Pasca
Produksi :

Software Audio

Audio Editing

Audio

Music Instrument 
Digital Interface

Video Editing

Video :

Desain Grafis

Video Editor

Audio :

Pengisi Acara

Music Scorer

Penata Suara



Desain grafis adalah aplikasi dari

ketrampilan seni dan komunikasi

untuk kebutuhan bisnis dan industri.

Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi

periklanan dan penjualan produk.

Menciptakan identitas visual untuk

institusi, produk dan perusahaan

atau secara visual menyempurnakan

pesan dalam publikasi.



Elemen-elemen dalam Desain

• Line (garis) 

Garis dalam desain grafis dibagi menjadi

empat, yaitu vertical, horizontal, diagonal, 

dan kurva. Dalam pekerjaan desain grafis, 

garis digunakan untuk memisahkan posisi

antara elemen grafis lainnya di dalam

halaman. Selain itu bisa digunakan sebagai

petunjuk bagian-bagian tertentu dengan

tujuan sebagai penjelas kepada pemirsa. 



Bentuk adalah suatu bidang yang 

terjadi karena dibatasi oleh sebuah

kontur (garis) dan atau dibatasi oleh

adanya warna yang berbeda atau oleh

gelap terang pada arsiran atau karena

adanya tekstur. SHAPE



Texture

Tekstur adalah unsur rupa yang 

menunjukkan rasa permukaan bahan

(material) yang sengaja dibuat dan

dihadirkan dalam susunan untuk mencapai

bentuk rupa, baik dalam bentuk nyata

ataupun semu sehingga menjelaskan

informasi dan memperkaya dimensi, 

misalnya kesan tekstur kayu, bulu, atau

gelas. 



Space

Ruang terjadi karena adanya
persepsi mengenai kedalaman
sehingga terasa jauh dan
dekat, tinggi dan rendah, 
tampak melalui indra
penglihatan. Elemen ini dalam
praktik desain grafis televisi
misalnya digunakan sebagai
elemen ruang bernafas bagi
mata pemirsa. Hal ini
dimaksudkan agar tidak terlalu
lelah membaca teks yang 
terlalu panjang. 

Ruang kosong memberikan
penegasan pemisah antar teks
pesan. Selain itu memberikan
kesan desain yang lapang dan
rapi. Hal ini diistilahkan dengan
white space (ruang kosong). 



Piliha font (tipografi), ukuran, alignment, warna, dan jarak semua
ikut bermain. Jenis huruf dapat diambil lebih lanjut dengan
menggunakannya untuk menciptakan bentuk dan gambar. 
Kekontrasan antar- elemen dapat menarik perhatian pemirsa
televisi. 

HURUF



Warna

Warna memberikan kesan pesan yang lebih

sangat mendalam. Warna merah misalnya

mengesankan semangat, kegairahan, dan

panas api. “warna yang anda pilih

menimbulkan efek yang luar biasa pada kesan

desain dan cara orang meresponnya

(feedback).”



Prinsip dalam Desain

Demi mencapai hasil akhir yang baik, prinsip-

prinsip desain yang akan dijelaskan berikut ini, 

bukanlah harga mati bahwa desain yang paling 

baik adalah seperti yang dikandung dalam

prinsip tersebut. Tetapi sekedar anjuran saja, 

beginilah seharusnya desain yang baik. Karena

sesungguhnya tidak ada penelitian bagus atau

jelek atas sebuah desain. Semuanya itu

tergantung selera desainer grafis, klien dan

pemirsa yang menjadi sasaran informasi yang 

ingin disampaikan. 



Balance 
(keseimban

gan)

Focus/emp
hasis

Rhythm 
(irama)

Unity 



Thank You


