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SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TELEVISI  

Perkembangan media komunikasi pada saat ini mengalami 

kemajuan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan 

banyakanya bermunculan berbagai macam media komunikasi, 

baik media elektronik maupun media massa cetak. Penemuan 

televisi dan perkembangannya tidak hanya melibatkan satu 

pihak saja, akan tetapi banyak pihak baik perseorangan maupun 

sebuah perusahaan. Televisi merupakan sebuah karya yang 

dibuat massal selama bertahun-tahun. Joseph Henry dan 

Michael Faraday (1831) dengan penemuannya berupa hukum 

Gelombang Elektromagnetik merupakan dasar awal dari 

penemuan televisi. Penemuan televisi menandakan awal era 

komunikasi elektronik dimulai.  

Periode berikutnya Goerge Carey (1876) membuat 

Selenium Camera yang dapat membuat gelombang listrik 

terlihat. Kemudian, Eugene Goldstein mengatakan bahwa 

gelombang sinar yang ditembakkan ke dalam tabung hampa 

disebut dengan Sinar Katoda. Tahun berikutnya seorang 

ilmuwan berkebangsaan Jerman Julius Paul Gottlieb Nipkov 

(1860-1940) berhasil mengirimkan gambar melalui udara dari 

satu tempat ke tempat lain dan berhasil mengirimkan gambar 

elektronik menggunakan kepingan logam yang disebut dengan 

teleskop elektronik dengan resolusi delapan belas garis. 

Penemuan Paul Nipkov itu disebut sebagai awal kelahiran 

televisi. Pengembangan penemuan Nipkov berikutnya 

membuat Paul Nipkov mendapat julukan bapak televisi. Selain 

Paul Nipkov dengan “Jantra Nipkov” nya ada pula beberapa 

ilmuwan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

televisi antara lain S. Morse, A. G. Bell dan Herbert E. Ives 

berkembangsaan Amerika, Galilei dari Itali, May dan 

Vellougbly Smith dari Inggris serta Weiller dari Jerman dan Dr. 

VK Zworkyn dari Rusia. Dibandingkan media massa lainnya 

(radio, surat kabar, majalah, buku, dan sebagainya), televisi 

mempunyai sifat istimewa. Televisi merupakan gabungan dari 

media dengar dan gambar. Sifat politisnya sangat besar karena 
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bisa menampilkan informasi, hiburan dan pendidikan, atau 

gabungan dari ketiga unsur tersebut secara kasat mata 

(Skomis,1965).  

Keberadaan Televisi dapat memperbaharui suasana 

tertentu, yaitu dapat menikmati acara sambil duduk santai 

menyaksikan berbagai informasi. Penyampaian isi pesan 

seolah-olah langsung antara komunikator dan komunikan. 

Informasi yang disampaikan oleh televisi dengan mudah 

dimengerti karena jelas terdengar secara audio dan terlihat 

secara visual. Pesan-pesan yang disampaikan langsung 

mempengaruhi otak, emosi, perasaan dan sikap pemirsa. 

Jaringan-jaringan televisi yang terbesar di dunia saat ini 

didominasi oleh Amerika Serikat, di antaranya “ABC” 

(Amerika Broadcasting Company), “CBS” (Columbia 

Broadcasting System), dan “NBC” (National Broadcasting 

Company) dll, jaringan stasiun televisi tersebut 

menghubungkan semua stasiun televisi di seluruh dunia.   

Televisi dapat dinikmati oleh public Amerika Serikat tahun 

1939, yaitu ketika berlangsungnya “World’s Fair” di New 

York. Sempat terhenti ketika terjadi Perang Dunia II. Tahun 

1946, kegiatan pertelevisian dimulai lagi, di seluruh AS 

terdapat beberapa pemancar. Dengan semakin pesatnya 

perkembangan teknologi, jumlah studio /pemancar televisi 

meningkat, ada 750 stasiun televisi di AS. Televisi akhirnya jadi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih dari 75 juta pesawat televisi 

digunakan secara tetap di AS. Lebih dari 90 persen rumah di AS 

dilengkapi pesawat televisi.   

Seperti halnya dengan media massa lainnya, telvisi pun 

tidak dapat dimonopoli oleh Negara AS saja. Ketika AS giat 

mengembangkan media massa yang “muda” itu, negara lain di 

Eropa juga tidak mau ketinggalan. Dan memang bukan orang 

Amerika saja yang mempunyai tokoh-tokoh dalam 

perkembangan media televisi, sejak prinsip-prinsipnya 
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ditemukan di Jerman. Bahkan Inggris termasuk salah satu 

negara yang paling lama mengadakan eksperimen dalam bidang 

televisi. John Logie Baird misalnya, telah mendemonstrasikan 

televisi pada tahun 1924 dan BBC, yang kini menjadi salah satu 

organisasi televisi terbesar di dunia, sudah mencoba 

mengadakan siaran sejak tahun 1929. Akhirnya, tanggal 2 

November 1936 ditetapkan sebagai hari jadi BBC Television.  

 Sekarang, hampir semua negara di dunia ketiga memiliki 

stasiun televisi. Di Asia, bidang “broadcasting” ini dipelopori 

oleh Jepang pada tahun 1953, kemudian Filipina dalam tahun 

yang sama. Muangthai tahun 1955, Indonesia dan RRC tahun 

1962, Singapura tahun 1963 dan disusul oleh negara Malaysia.  

A. SEJARAH DAN PENGGUNAAN TELEVISI DI 

INDONESIA    

  

 Kehadiran televisi di Indonesia di awali dengan 

dikeluarkannya SK Menpen No. 20/SK/M/1961 tentang 

pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T), selanjutnya 

presiden Soekarno pada tanggal 23 Oktober 1962 mengirimkan 

sebuah teks kepada Menpen Maladi yang berisi perintah untuk 

menyiapkan proyek televisi dengan kegiatan;   

1) Membangun studio di bekas AKPEN di Senayan (saat ini 

TVRI), 

2) Membangun dua pemancar dengan daya 100 watt dan 10 

Kw dengan tower setinggi 80 meter, 

3) Mempersiapkan program dan tenaga pertelevisian  

 

Siaran percobaan mulai mengudara dengan menampilkan 

acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia XVII dari 

halaman Istana Merdeka Jakarta menggunakan pemancar 

berkekuatan 100 watt, diadakan pada tanggal 17 Agustus 1962 

di TVRI, berikutnya tanggal 24 Agustus 1962 TVRI untuk 

pertama kalinya mengudara dengan menyiarakan secara 
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langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari Stadion 

Utama Gelora Bung Karno.  

Perkembangan teknologi di bidang pertelevisian juga 

terjadi di Indonesia ditandai dengan munculnya stasiunstasiun 

swasta nasional, seperti Trans TV, Trans 7, MNC, Global TV, 

RCTI, SCTV, ANTV, NET dan lainnya. Stasiun-stasiun televisi 

local pun ikut serta menyiarkan program-program TVRI 

merupakan satu-satunya stasiun televisi di Indonesia yang 

mampu menjangkau wilayah nusantara hingga pelosok dengan 

menggunakan satelit komunikasi ruang angkasa yang kemudian 

berperan sebagai corong pemerintah kepada rakyat. Bahkan 

hingga sampai sebelum tahun 1990an, TVRI menjadi single 

source information bagi masyarakat dan tidak dipungkiri 

kemudian timbul upaya media ini dijadikan sebagai media 

propaganda kekuasaan. Sejak saat itu, TVRI menjadi stasiun 

televisi yang mendominasi seluruh acara, baik hiburan, 

pendidikan maupun informasi. Masyarakat Indonesia pada 

akhirnya dapat menyaksikan dari stasiun televisi swasta 

pertama setelah selama 27 tahun hanya dapat menyaksikan 

siaran TVRI saja.  

Pada tanggal 24 Agustus 1989 stasiun televisi pertama yang 

melakukan siaran adalah Rajawali Citra Televisi atau RCTI. 

Siaran pada waktu itu hanya mampu diterima dalam ruang 

lingkup yang terbatas yaitu wilayah JABOTABEK saja, daerah 

lain dapat menangkap siarannya dengan memanfaatkan 

decoder. Setelah RCTI kemudian secara berurutan diluncurkan 

stasiun televisi Surya Citra Televisi (SCTV) pada tahun 1990 

dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada tahun 1991. 

Siaran nasional RCTI dan SCTV baru dimulai tahun 1993 

kemudian pada tahun 1994 berdiri ANTV dan Indosiar. Hingga 

saat ini tercatat ada 15 stasiun televisi yang mengudara secara 

nasional, selain stasiun tersebut di atas ada Trans TV, Global 

TV, Lativi, Metro Tv dan TV7 .  



5  

  

 
Gambar 1.1: Stasiun TV yang mengudara di Indonesia  

  

Di era reformasi sekarang ini pemerintah membuka 

kebijakan untuk membuka selebar-lebarnya kebebasan pers. 

Hal ini menimbulkan suasana baru di bidang jurnalistik cetak 

maupun elektronik tidak terkecuali media televisi. Hal yang 

paling mencolok adalah menjamurnya stasiun-stasiun televisi 

lokal yang didirikan dibeberapa daerah.  

Industri media penyiaran di Indonesia, khususnya media 

penyiaran televisi saat ini berkembang dengan cepat. 

Pertumbuhan industri ini semakin melesat sejak disahkan 

Undang-Undang Penyiaran nomor 32 Tahun 2002. Sampai 

bulan September 2017, jumlah lembaga penyiaran di Indonesia 

berdasarkan Izin Penyelenggaraan Prinsip (IPP)-nya, baik IPP 

Prinsip, IPP Tetap, IPP Existing berjumlah total 1564 lembaga 

penyiaran TV dengan rincian 1024 lPP Prinsip, 940 IPP Tetap 

dan IPP Existing. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel.1.1 Jumlah lembaga penyiaran televisi di Indonesia  

 
Jenis Lembaga Penyiaran  IPP 

Prinsip  
IPP tetap  jumlah  

  

  
TV  

Swasta  534  620  1154  
Publik  20  10  30  

Komunitas  27  10  37  
berlangganan  448  300  746  

Total  1024  940  1564  
 

Sumber: Laporan Rekapitulasi Data dan Proses Perizinan  

KPI Pusat 2017 

 

Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

saat ini di Indonesia telah beroperasi 11 stasiun televisi nasional 

(TVRI, RCTI, TPI, SCTV, ANTV, Indosiar, Metro TV, Trans 

7, Trans TV, TV One dan Global TV). Selain televisi nasional, 

melalui UndangUndang No. 32 Tahun 2002 yang mengatur 

tentang penyiaran, Pemerintah secara resmi menginzinkan 

berdirinya stasiun televisi lokal di Indonesia. Saat ini, 

diperkirakan lebih dari 300   stasiun televisi lokal yang 

beroperasi di seluruh wilayah Nusantara.  

Selain TV nasional dan TV lokal, kehadiran TV 

berlangganan ikut meramaikan industri televisi di Indonesia. 

TV berlangganan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya 

mengandalkan biaya berlangganan, selain iklan yang menjadi 

target sasaran mereka. Sampai saat ini terdapat 15 calon pesaing 

baru yang sedang menunggu izin dari Komite Penyiaran 

Indonesia.   

TV lokal didefinisikan sebagai lembaga penyiaran yang 

berbentuk badan hukum dan menyelenggarakan jasa berupa 

penyiaran televisi yang memproduksi dan memancarkan siaran 

di daerah dengan jangkauan terbatas dan sebagian besar 

program berisi muatan lokal. Dari definisi ini maka penyebutan 
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TV lokal juga meliputi TV publik lokal.  Jumlah TV lokal yang 

ada di Indonesia adalah:  

1) Sumatera  mempunyai stasiun TV terbanyak, yaitu 109 

stasiun TV  mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera 

Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera 

Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung,   

2) Pulau Jawa memiliki 179 stasiun TV,   

3) Bali dan Nusa Tenggara memiliki 29 stasiun TV,    

4) Kalimantan  memiliki 55 stasiun TV,   

5) Sulawesi 41 stasiun TV, dan   

6) Maluku dan Papua memiliki 18 stasiun TV (Noor, 2015)  

Sejak kelahiran undang-undang penyiaran pada tahun 2002, 

mulai bermunculan TV swasta lokal di seluruh Indonesia. TV 

lokal adalah lembaga jasa penyiaran TV yang memproduksi dan 

memancarkan siaran dari daerah dengan layanan dan jangkauan 

area terbatas dengan sebagian besar program acara berisi 

muatan lokal. Kemunculan stasiun TV lokal tersebut, tidak 

semata-mata didasarkan atas pertimbangan geografis, tetapi TV 

lokal juga meliputi TV komunitas dan TV publik lokal. Saat ini, 

jumlah stasiun TV lokal di Indonesia adalah:  

  

Tabel 1.2: Daftar Stasiun TV Lokal Indonesia  

 

No  Stasiun TV  Jumlah  

1  Sumatera  64  

2  Jawa  249  

3  Nusa Tenggara & Bali  13  

4  Sulawesi  33  

5  DKI Jakarta  8  

6  Kalimantan  43  

7  Maluku  6  

8  Papua  8  

9 Sumatera Selatan  10  

JUMLAH 434  
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Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa persentase terbanyak 

jumlah stasiun TV lokal terdapat di pulau Jawa, yaitu sebanyak 

59 %, mencakup Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dilanjutkan daerah Sumatra 

sebanyak 15%, Kalimantan (10%), Sulawesi (8%), Nusa 

Tenggara dan Bali (3%), DKI Jakarta (2%), Papua (2 %), dan 

Maluku (1%).  

Dalam perkembangannya, pada tanggal 26 Juli 2002 

bertempat di Bali, sejumlah TV lokal mencoba menyatukan visi 

dan misi melalui sebuah wadah perhimpunan yang dinamakan 

Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATLVI). ATVLI merupakan 

tempat bernaungnya sejumlah stasiun TV lokal yang berdaya 

jangkau siar lokal. Stasiun TV lokal tersebut adalah Bali TV, 

JTV-Surabaya, Riau TV, Lombok TV, TV Papua, Deli TV dan 

EMU TV-Maluku Utara. Melalui asosiasi tersebut, TV Lokal 

bekerja sama dengan beberapa orang ahli di bidang komunikasi 

dan penyiaran dan memiliki komitmen bersama untuk 

mewujudkan spirit otonomi daerah yang bermartabat demi 

persatuan  dan kesatuan Indonesia. Hingga saat ini, jumlah 

anggota TV Lokal yang terdaftar pada ATLVI sebanyak 67 

stasiun TV yang tersebut di berikut ini.  
 

Tabel 1.3.  Anggota TV Lokal Indonesia  

  

NO. NAMA KOTA 

1. PT Bali Ranadha TV (Bali TV)  Bali  

2. 
PT Bandung Media TV Indonesia 

(Bandung TV)  
Bandung  

3. PT Yogyakarta Tugu TV (Jogja TV)  Yogyakarta  

4. 
PT Surabaya TV Indonesia (Surabaya 

TV)  
Surabaya  

5. 
PT Sriwijaya Palembang TV (Sriwijaya 

TV)  
Palembang  
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NO. NAMA KOTA 

6. 
PT. Aceh Media TV Indonesia (Aceh 

TV)  
Aceh  

7. 
PT Mataram Cakrawala TV Indonesia 

(Cakra TV)  
Semarang  

8. PT. Jawa Pos Media TV (JTV)  Surabaya  

9. PT Riau Media TV (Riau TV)  Pekanbaru  

10. PT. Sumeks Tivi Palembang (Pal TV)  Palembang  

11. PT Padang Media TV (Padang TV  Padang  

12. 
PT Media Utama TV Pontianak (Pon 

TV)  
Pontianak  

13. PT Balikpapan TV (Balikpapan TV)  
Balikpapan 

Utara  

14. PT Batam Multimedia TV (Batam TV)  Batam  

15. PT Esa Padjadjaran Tivi (SkTV)  Bandung  

16. 
PT Radar Media Mandiri (Radar TV  

Palu)  
Palu  

17. 
PT Radar Lampung Visual (Radar 

Lampung TV) 

Bandar 

Lampung  

18. 
PT Wahana TV Tasikmalaya (Radar 

Tasikmalaya TV) 
Tasikmalaya  

19. PT Wahana TV Banten (JawaposTV) Banten  

20. PT Citra TV Bojonegoro (Citra TV) Tuban  

21. 
PT Simpang Lima Media TV (Simpang 

5 TV) 
Pati  

22. PT Surabaya Media TV (Sbo TV) Surabaya  

23. PT Lombok Nuansa TV (Lombok TV) Lombok  

24. 
PT Danapati Abinaya Investama (Jak 

TV) 
Jakarta  

25. 
PT Khatulistiwa Media (Publik 

Khatulsitiwa TV) 
Bontang  

26. PT Omni Intivision (O’channel TV) Jakarta  

27. PT Terang Abadi TV (TaTV) Solo  

28. PT Malteve (Malang TV) Malang  

29. PT Banten Media Global TV (In TV) Jakarta  



10  

  

NO. NAMA KOTA 

30. PT. Arah Dunia TV (Adi TV) Yogyakarta  

31. 
PT. Kediri Global Mediatama (Kilisuci 

TV / KsTV) 
Kediri  

32. 
PT. TV Madiun Media Visual Utama 

(Sakti TV) 
Madiun  

33. 
PT. TV Universitas Dian Nuswantoro 

(TVku) 
Semarang  

34. PT. Dian TV Putera Pertama (Dian TV) Bogor  

35. 
PT. Visi Citra Mitra Mulia (Inews 

Jakarta) 
Jakarta  

36. 
Lpp Lokal Ratih TV Kebumen (Ratih 

TV) 
Kebumen  

37. 
PT. Cahaya TV Indonesia (CTV-

Banten) 
Banten  

38. PT Gorontalo TV Utama (Go TV) Gorontalo  

39. 
PT. Maluku TV Indonesia (Molucca 

TV) 

Ambon, 

Maluku  

40. PT Carlita TV Indonesia (Carlita TV) Banten  

41. 
PT Tiga TV Indonesia (TV Tiga 

Tanggerang) 
Banten  

42. PT. Siger Media Lampung (Siger TV) Lampung  

43. 
PT Gamalama TV Indonesia (Gamalama 

TV) 

Ternate-

MALUT  

44. 
PT. Menado TV Indonesia (Cahaya TV 

Manado) 

Manado- 

SULUT  

45. PT. Camar TV Indonesia (Camar TV) 
Palangkaraya- 

Kal.Teng  

46. 
PT. Kudus TV Indonesia (Cahaya TV 

Jawa Tengah) 

Pati- Jawa 

Tengah  

47. PT Cita TV Belitung (Cita TV) Belitung  

48. PT. TV Delapan Balikpapan (TV 8) Balikpapan  

49. 
PT Sulawesi TV Cemerlang (TV5 

Bantaeng) 
Bantaeng  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bantaeng
https://id.wikipedia.org/wiki/Bantaeng
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NO. NAMA KOTA 

50. 
PT Srijunjungan Media TV 

(Srijunjungan TV) 
Bengkalis  

51. PT Manajemen Qolbu TV (MqTV) Bandung  

52. 
PT TV Anak Space Toon (Spacetoon 

TV Anak) 
Jakarta Pusat  

53. PT Cakra Lestari TV (Cb-Channel) Depok  

54. 
PT Bukittinggi TV Sukses (Bukittinggi 

TV) 

Bandar 

Lampung  

55. PT. Bama Berita Sarana TV (Bbs TV) Surabaya  

56. PT Celebes TV Indonesia (Celebes TV) Makassar  

57. PT Ciremai TV Utama (Ciremai TV) Ciremai  

58. 
PT. Cirebon TV Indonesia (CTV 

Cirebon) 
Cirebon  

59. PT Centro TV Indonesia (Centro TV) Jambi  

60. 
Lppl Tarakan TV Media Mandiri 

(Tarakan TV) 
Tarakan  

61. PT Arek Surabaya TV Jatim (Arek TV) Sidoarjo  

62. 
PT Gajayana Media Karya (Gajayana 

TV) 
Malang  

63. 
PT Cimanuk Cemerlang TV Indonesia 

(CcTV Indramayu) 

Kabupaten  

Indramayu  

64. 
PT. Cendawan TV Indonesia 

(Cendawan TV) 
Pekanbaru  

65 PT Cindai TV Indonesia (Cindai TV) 
Tanjung 

Pinang  

66. PT Cahaya Citra TV (CcTV Kabanjahe) Kabanjahe  

67. PT. TV Sembilan Banjarmasin (TV 9) Banjarmassin  

Sumber: ATVLI  

B. PENGARUH TELEVISI  

Televisi merupakan media massa yang mengalami 

perkembangan paling fenomenal di dunia. Meski lahir paling 

belakangan dibandingkan media massa cetak dan radio, namun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sidoarjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sidoarjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indramayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indramayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indramayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru
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pada akhirnya media televisilah yang paling banyak diakses 

oleh masyarakat dimanapun di dunia ini. Menurut DeFleur dan 

Dennis (1985), 98% rumah tangga di Amerika Serikat memiliki 

pesawat tv, dan bahkan 50% diantaranya memiliki lebih dari 

satu pesawat.  

 Dalam hal penggunaannya pun juga sangat fantastis. 

Berdasarkan hasil penelitian, Haney dan Ullmer (1975) seperti 

dikutip Miarso (2004), seorang tamatan sekolah lanjutan di 

Amerika Serikat telah menghabiskan waktu 15.000 jam di 

depan pesawat televisi. Bahkan menurut Postman (1995), 

banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi 

oleh seorang tamatan SMTA mencapai 16.000 jam. Sedangkan 

waktu yang dihabiskan untuk sekolah hanya 11.000 jam, 

menonton film, mendengarkan radio dan kaset hanya 5.000 jam 

(Miarso, op.cit). Sumber lain menyebutkan bahwa waktu yang 

dihabiskan untuk menonton televisi sebanyak lima kali lipat 

dari yang dipergunakan untuk membaca Koran, dan 11 kali 

dibandingkan waktu yang mereka pergunakan untuk membaca 

majalah (Hamalik:1989).  

 Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kecenderungkan 

menonton televisi juga lebih tinggi dibandingkan membaca 

koran dan mendengarkan radio? Hasil Susenas 1998 dan 2000 

memperlihatkan kecenderungan masyarakat dalam hal 

mendengarkan radio, menonton televisi, dan membaca surat 

kabar. Ratarata secara nasional, waktu mendengarkan radio ada 

penurunan dari 62,7% (1998) menjadi 43,3%, menonton 

televisi dari 79,8% turun menjadi 78,9%, dan membaca surat 

kabar dari 25,8% pada tahun 1998 turun, tinggal 17% pada 

tahun 2000. 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.  
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 Paparan data diatas menunjukan betapa besar pengaruh 

media televisi bagi kehidupan manusia modern. Banyak aspek 

kehidupan manusia dari mengenai jadwal tidur, menu makan, 

jenis minuman, memilih sabun mandi, sampo, minyak rambut, 

parfum, fashion, mode tata rambut, tempat tamsya, topic 

perbincangan, humor, pilihan lagu, dan lain-lain, semuanya 

dipengaruhi oleh tayangan televisi. Oleh karena besarnya 

pengaruh televisi bagi kehidupan manusia modern maka 

kemudian muncul keinginan untuk memanfaatkan telvisi 

sebagai media pendidikan. Kalau saja media yang sangat 

berpengaruh itu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-

pesan pendidikan tentu akan memiliki pengaruh positif 

terhadap perkembangan peradaban manusia. Harapan demikian 

itulah yang mendorong munculnya upaya-upaya di berbagai 

negara untuk mewujudkan televisi sebagai media pendidikan, 

lalu muncullah istilah Televisi Pendidikan atau TV-E 

(Educational Television).  

 Seorang ekonom bernama Benjamin Olken pernah 

meneliti mengenai pengaruh televisi bagi masyarakat Indonesia 

dan ia menemukan bahwa semakin banyaknya channel baru 

yang muncul maka mereka menonton televisi semakin lama dan 

tingkat partisipasi sosial mereka juga semakin rendah. Artinya 

mereka lebih berminat untuk menonton televisi dibandingkan 

melakukan kegiatan sosial.  

Menurut Olken, maju atau tidaknya suatu bangsa bisa 

dilihat dari tayangan televisinya. Alasannya:  

1. Konsumerisme dan materialisme, dua hal tersebut adalah 

dua hal yang hamper selalu tampak dalam tayangan televisi.  

2. Hidup dengan tekanan sosial, televisi mengajarkan kita dan 

memberikan kita gambaran bagaimana seharusnya kita 

hidup, berpakaian dan bahkan bertingkah laku. Kita tidak 

lagi memiliki pendapat pribadi atau identitas diri karena 

hanya mengikuti apa yang disuguhkan oleh televisi.  
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Bila kita melihat tayangan televisi yang banyak 

ditayangkan di Indonesia, secara seksama bisa ditarik garis 

besarnya sebagai berikut:  

1. Infotainment, tentu saja tayangan berbau gosip dan 

membahas mengenai problematika para artis dan gaya 

hidupnya yang cenderung mewah dan ala socialite adalah 

suatu hal yang menarik. Rakyat biasa bisa memiliki 

“mimpi” untuk mengintip dan setidaknya “menikmati” 

gaya hidup para artis tersebut.  

2. Games, tentu saja acara ini cenderung ditayangkan pada 

malam hari. Dengan berbagai konsep dan format. Dari 

sekedar adu fisik, hingga tebak kata dan bahkan registrasi 

sms yang tentunya memakan waktu dan biaya.  

3. Sinetron, acara televisi saat ini tentunya didominasi oleh 

tayangan sinetron yang ditayangkan hampir seluruh stasiun 

televisi swasta. Selain dibumbui dengan banyaknya 

kehidupan mewah yang wah, juga berbagai adegan 

kekerasan dan berurai air mata. Namun masih juga 

“merajai” rating televisi hingga sinetron masih menjadi 

acara favorit tontonan pemirsa.  

4. Reality show, saat ini reality show juga telah menjadi 

primadona tayangan televisi. Dimulai dari playboy kabel, 

minta tolong, termehek-mehek dan lain sebagainya. 

Mengungkapkan banyak realita yang terjadi di masyarakat 

dan menggugah kepedulian dan kesaran sosial para 

penontonnya.  

5. Acara dan tayangan yang berbau mistis, goyang dangdut 

dan lainnya.  

Bisa dikatakan bahwa sesungguhnya media massa miliki 

peranan penting dan berhubungan erat dengan kehidupan sosial 

dan budaya masyarakat. Bahwa apa yang ada di masyarakat, 
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maka itulah yang tercermin di media.  Bila memang hanya 

dijadikan sebagai gambaran dari suatu keadaan, maka bisa 

diambil hikmah positifnya. Namun bagaimana bila itu justru 

menjadi negative dan ditiru oleh masyarakat seperti tayangan 

smackdown yang banyak ditiru anak-anak beberapa tahun lalu?  

  

C.  KEKUATAN DAN KELEMAHAN 

TELEVISI  

 Sebagai media massa yang tumbuh belakangan, dan 

merupakan konvergensi dari media radio, surat kabar, industri 

musik, pertunjukan panggung, dan sebagainya, televisi 

memiliki kekuatan yang sangat besar dibanding jenis media 

massa lainnya. Meskipun teknologi internet hadir dengan 

berbagai kelebihannya, namun sampai saat ini internet belum 

mampu menggeser dominasi televisi. Di mana-mana persentase 

penggunaan jenis media massa masih dikuasai oleh televisi.   

Kemampuan televisi mendominasi media lain karena media 

ini mempunyai sejumlah kelebihan, antara lain sebagai berikut:  

1. Bersifat Dengar-Pandang  

Tidak seperti media radio yang hanya bisa dinikmati 

melalui indera dengar, media tv bisa dinikmati pula secara 

visual melalui indera penglihatan. Faktor melihat itu menjadi 

sangat penting, karena seperti dikatakan oleh Confusius: “saya 

mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya ingat, dan 

saya melakukan maka saya paham”.  

Dengan melihat sendiri, seseorang merasa terlibat secara 

langsung dalam suatu peristiwa sehingga memiliki kekuatan 

sugestif yang tinggi. Jika potensi ini dioptimalisasikan untuk 

praktis pembelajaran tentu akan memiliki pengaruh postif bagi 

peningkatan kualitas pendidikan.  
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Akan tetapi sifat televisi yang hanya dengar pandang itu 

sekaligus mengandung titik lemah bagi program pembelajaran. 

Siaran televisi yang bersifat sekilas tersebut menimbulkan 

masalah tersendiri dalam hal ingatan khalayak (audience). 

Televisi tidak mampu menyampaikan hal-hal yang 

membutuhkan kedalaman dan penjelasan panjang lebar 

sebagaimana yang dibutuhkan dalam praksis pembelajaran. 

Namun jika ada kreativitas yang mampu mengatasi kelemahan 

ini niscaya akan dapat meningkatkan fungsi pendidikan dari 

media televisi itu sendiri.  

2. Menghadirkan Realitas Sosial  

Terkait dengan potensi yang baru saja disebutkan, televisi 

memiliki kemampuan menghadirkan realitas sosial seolah-olah 

seperti aslinya, atau dalam istilah Piliang sebagai hiperealitas. 

Kemampuan teknologi kamera dalam merekam realitas 

sebagaimana aslinya, menjadikan tayangan televisi memiliki 

pengaruh sangat kuat pada diri khalayak. Meskipun orang yang 

berada dibalik pengoperasionalan kamera sering memiliki 

agenda setting tersendiri dan melakukan framing atas realitas 

yang direkam, namun khalayak percaya bahwa gambar dan 

suara yang mereka ikuti di layar televisi mencerminkan realitas 

sosial yang ada. Visualisasi yang didukung oleh kekuatan suara 

pada kenyatannya sangat membatu memahamkan seseorang 

terhadap sesuatu yang sulut menjadi mudah untuk dimengerti. 

Kekuatan ini tentu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

tujuan pendidikan. 3. Simultaneous.  

Kekuatan lain yang dimiliki media televisi adalah 

kemampuan menyampaikan segala sesuatu secara serempak 

sehingga mampu menyampaikan informasi kepada banyak 

orang yang tersebar di berbagai tempat dalam waktu yang sama 

persis.  

Aspek simultaneous sebenarnya juga dimiliki oleh media 

radio, hanya keserempakan yang terjadi dalam media televisi 
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tidak hanya bersifat auditif tetapi juga visual sehingga kesan 

yang diterima audience sangat kuat. Sifat simultaneous itu tidak 

dimiliki oleh media massa cetak yang membutuhkan sistem 

distribusi sangat panjang sehingga lokasi yang berbeda jauh 

dari tempat pencetakan akan menerima informasi lebih lambat 

dibandingkan dengan yang berada di dekat pusat penerbitan.  

4. Memeberi Rasa Intim / Kedekatan.  

Tayangan program tv secara umum disajikan dengan 

pendekatan yang persuasive terhadap khalayaknya. Dengan 

menggunakan sapaan yang memberi kesan dekat, tidak 

berjarak, bahasa tutur sehari-hari, gesture yang wajar 

menciptakan suasana intim antara presenter program dengan 

khalayak. Hal yang demikian tidak ditemukan dalam media 

cetak. Media radio memiliki sifat yang mirip namun hanya 

mengandalkan audio sehingga daya tariknya relative rendah, 

sedangkan televisi didukung oleh visual yang menarik. Jika 

potensi yang demikian dikelola secara baik untuk misi 

pendidikan, niscaya pengaruh yang ditimbulkan pun cukup 

besar.  

Televisi dapat dijadikan alat (media) yang efektif dalam 

proses komunikasi. Media atau alat komunikasi memiliki fungsi 

dasar dalam bidang komunikasi. Menurut Onong Uchjana yang 

menulis tentang komunikasi, fungsi dari media adalah 

menyiarkan informasi (to inform), mendidik (to educate), 

menghibur (to entertain), dan untuk mempengaruhi (to 

influence). Begitu juga dengan televisi.  

Televisi menjadi alat untuk menyiarkan informasi yang 

benar-benar dibutuhkan masyarakat. Informasi yang berkaitan 

dengan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan bidang 

yang lainnya. Aspek pendidikan yang diinformasikan oleh 

media, televisi khususnya merupakan fungsi media yang kedua, 

yaitu mendidik.  
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Masalah informasi, sesuai dengan fungsi televisi yang 

kedua memberikan aspek pendidikan pada masyarakat. 

Seberapa besar space (tempat/ruang) yang disediakan untuk 

program tayangan pendidikan jika dibandingkan media sebagai 

alat yang benar-benar berperan penting bagi masyarakat, bukan 

hanya berorientasi pada segi pendapatan atau keuntungan saja. 

Jika tidak bisa focus pada program yang benar-benar sesuai 

dengan masyarakat, paling tidak balance (keseimbangan) antara 

informasi dan provit oriented, agar masyarakat tidak menjadi 

korban secara tidak langsung dari apa yang mereka konsumsi 

dari media itu sendiri.  

5. Menghibur  

Meskipun secara konseptual fungsi tv sama dengan media 

massa lainnya, yaitu informative, edukatif, dan menghibur, 

namun fungsi terbesar dari media televisi adalah menghibur. 

Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa motif utama orang 

menonton tv adalah mencari hiburan, setelah itu mencari 

informasi, dan paling akhir adalah mencari pengetahuan / 

pendidikan.  

Jadi memang benar apa yang dikatakan Neil Postman 

bahwa esensi media televisi adalah hiburan sehingga ia 

meperolok khalayak dengan sindiran “menghibur diri sampai 

mati”. Oleh karena itu dalam memproduksi program apapun 

untuk TV senantiasa mempertimbangkan aspek menghibur. 

Potensi menghibur ini pada satu sisi dapat dipahami sebagai 

ancaman bagi dunia pendidikan, tetapi pada sisi lain justru 

menjadi keunggulan terutama jika dikaitkan dengan teknologi 

pembelajaran yang mengembangkan konsep belajar secara 

menyenangkan (joyfull learning).   

 Selain beberapa kelebihan yang dimiliki, media TV juga 

mengandung kelemahan yang kurang menguntungkan bagi 

pengguna. Dalam konteks penyelenggaraan program 
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pendidikan, dan atau pengembangan televisi pendidikan; jenis-

jenis kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:  

1. Kelemahan dalam menentukan sasaran  

Karena sifat siaran televisi simultaneous, maka setiap kali 

penayangan sebuah program langsung dapat diakses oleh 

berbagai kalangan dari balita sampai kakek-nenek, cicit, dan 

banyak kalangan maupun latar belakang sosial ekonomi, 

budaya, dan psikografi yang berbeda. Namun, sejauh ini belum 

ada sistem yang dapat mengendalikan siaran TV agar bisa 

diakses oleh target sasaran tertentu saja. Bahkan TV 

berlangganan pun tidak dapat menjamin bahwa acara yang 

mereka tujukan kepada kelompok tertentu benar-benar hanya 

diakses oleh target sasaran yang mereka maksudkan.  

Hal yang demikian dapat menjadi titik lemah televisi 

sebagai media pendidikan untuk dapat menyampaikan materi 

pembelajaran secara efektif pada kelompok usia atau kelas 

tertentu. Mengingat tayangan program dilihat secara simultan 

antara anak, orang tua dan masyarakat. Artinya, jika semua 

kalangan dapat menyimak program yang sama maka terjadi 

proses penyamaan persepsi terhadap suatu materi pembelajaran 

sehingga kalau ada anak yang menjadi kelompok sasaran 

program mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran yang 

disiarkan melalui televisi, orang lain dapat membantu 

menjelaskannya. Persoalannya, hingga kini belum tumbuh 

suatu kebiasaan dalam keluarga untuk menyimak secara 

bersama-sama suatu tayangan program edukasi yang bersifat 

pembelajaran.  

2. Tidak mampu menjelaskan secara mendalam 

Menyadari bahwa setiap program secara otomatis akan 

diikuti oleh berbagai kalangan, maka dalam proses produksi 

pihak produser selalu mempertimbangkan aspek kemudahan 

untuk dicerna. Meskipun isu yang diangkat sangat serius dan 
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rumit, seperti masalah cloning tetapi penyajiannya harus mudah 

dipahami oleh khalayak. Kalau pada menit-menit pertama 

penyajian program terasa tidak menarik, dan membosankan 

tentu banyak pemirsa akan segera mengalihkan channel TV-

nya. Karena kompromi dengan kepentingan menciptakan daya 

tarik agar khalayak bertahan di depan layar kaca, maka 

persoalan serumit apa pun harus dipermudah, diperingan, dan 

kensekuensi tentu tidak bisa mendalam. Pembahasan hanya 

menyentuh pada aspek-aspek yang dianggap menonjol dan 

menjadi pusat perhatian umum. Padahal, akar permasalahan 

dari suatu kasus biasanya justru terletak pada bagian yang 

rumit, dan tidak terlihat secara mencolok. Ketidakmampuan 

menjelaskan sesuatu secara mendalam ini memang menjadi 

titik lemah tersendiri bagi televisi sebagai media pendidikan.  

3. Kurang Berkesinambungan  

Secara umum tayangan program di televisi jarang 

memperhatikan aspek kesinambungan antara program satu 

dengan lainnya. Untuk dapat mengikuti sebuah tayangan 

televisi, khalayak tidak dipersyaratkan mengikuti program yang 

ditayangkan sebelumnya. Seperti kata Postman, setiap program 

televisi merupakan paket mandiri yang tidak mensyaratkan 

pengetahuan tertentu untuk memahaminya. Orang dapat 

mengikut tayangan program televisi dari bagian mana saja, bisa 

dari awal, tengah, bahkan mungkin hanya di akhir program.  

Karakteristik media televisi yang seperti itu jelas kurang 

mendukung bagi upaya menanamkan nilai-nilai edukasi yang 

harus dilakukan secara berkesinambungan dengan intesitas 

tinggi, dan keteladanan. Karakter program yang tidak 

berkesinambungan itu menjadi salah satu kelemahan yang 

mendasar untuk menjadikan televisi sebagai media pendidikan. 
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4. Impersonal  

Kelemahan media televisi adalah sifatnya yang impersonal 

sehingga proses komunikasi sesungguhnya berlangsung secara 

tidak alami. Penyaji program sebagai komunikator tidak 

mengenal khalayak yang diajak bicara dan khalayak sendiri 

juga tidak saling mengenalnya. Jadi hubungan antara satu 

dengan lainnya betul-betul impersonal, tidak saling 

mengetahui.  

Sifat demikian itu tidak sesuai dengan praktik 

penyelenggaraan pendidikan yang baik, dimana antara pendidik 

dan peserta didik saling mengenal sehingga tahu jenis 

kebutuhan yang harus diberikan, dan metode yang paling tepat 

untuk diterapkan. Impersonalitas itu tentu akan berpengaruh 

terhadap tingkat tanggung jawab moral produser terhadap 

khalayaknya.  

Jika dalam praktik pembelajaran di sekolah terjadi unsur 

interaksi antara pendidik dengan peserta didik sehingga ada 

proses evaluasi dan rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan 

pembelajaran pada diri pendidik, hal itu tidak terjadi di televisi. 

Seandainya program yang ditayangkan tidak jelas tujuannya 

pun, tetap running way dan tidak akan berhenti sebelum 

waktunya seperti halnya kalau mengajar langsung di depan 

murid.  

5. Biaya Tinggi  

Meskipun teknologi komunikasi sudah berhasil 

menyederhanakan perangkat kerja produksi televisi, namun 

ongkos yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan 

program-program pendidikan melalu televisi tetap saja tinggi. 

Alasannya, untuk dapat menyajikan program televisi yang 

berkualitas dan menarik memang membutuhkan pemikiran 

mendalam, proses kerja lama, dukungan fasilitas yang beragam, 
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dan melibatkan banyak kru dengan berbagai kemampuan yang 

berbeda.  

Untuk menjaga kontinuitas program siaran, sudah tentu 

frekuensi produksinya sangat tinggi, dan hal itu berkorelasi 

dengan besarnya ongkos yang mesti dikeluarkan. Oleh karena 

itu meskipun perangkat kerja televisi berhasil disederhanakan, 

namun ongkos produksi secara keseluruhan untuk siaran 

televisi tetap tinggi.  

6. Persaingan Antar Telvisi  

Keberadaan media televisi harus diakui sebagai suatu 

kemajuan dibidang informasi. Masyarakat luas berkesempatan 

mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia ini. 

Baik peristiwa-peristiwa didalam negeri sendiri atau peristiwa-

peristiwa manca negara. Masyarakat pun semakin 

menggandrungi keberadaan media televisi. Persaingan antar 

stasiun televisi pun semakin ketat. Demi menjaga eksistensi 

masing-masing, lahirlah kelompok-kelompok televisi swasta 

dalam rangka mempertahankan hidupnya. Kelompok-

kelompok televisi swasta dalam rangka mempertahankan 

hidupnya. Kelompok-kelompok usaha tersebut terdari dari. 

RCTI, TPI, dan Global TV tergabung dalam Media Nusantara 

Citra (MNC). Kelompok lainnya, Trans TV dan Trans 7 

dimiliki oleh kelompok usaha yang sama. Bersamaan dengan 

hal itu lahir pulalah stasiun-stasiun televisi lokal.  

D. TANTANGAN BEKERJA DI INDUSTRI 

TELEVISI  

Fenomena tumbuhnya stasiun-stasiun televisi swasta yang 

bersifat nasional maupun lokal membuka peluang bagi 

lapangan kerja. Bekerja di dunia jurnalistik televisi tidak kalah 

dengan profesi di bidang-bidang lain. Bekerja di televisi 

memiliki kekhususan di samping ada kepuasan juga ada 

tantangan tersendiri.  
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Prasyarat Psikologis  

Pertanyaan mendasar yang sering diajukan dalam dunia 

kewartawanan adalah apa prasyarat atau bekal menjadi 

wartawan. Apakah kecantikan, kegagahan, keluwesan bergaul, 

pengetahuan, atau rasa ingin tahu yang bisa menjadi bakal atau 

prasyarat utama menjadi wartawan? “Rasa ingin tahu” tentu 

menjadi jawaban paling umum yang dikemukakan oleh banyak 

orang.  

Buku Vademekum “Wartawan”, menyebutkan prasyarat 

menjadi reporter bukan pertama-tama karena kecantikan dan 

kegagahan, bukan keluwesan begaul, bukan pula rasa ingin tahu 

dan pengetahuan luas, melainkan ketekunan, kegigihan, dan 

vitalitas. Berkaitan dengan jawaban klise bahwa untuk menjadi 

wartawan harus memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin tahu itu bisa 

terpenuhi dengan vitalitas. Tanpa vitalitas, rasa ingin tahu itu 

tak akan terpenuhi.  

Buku vademukum, sesungguhnya adalah buku reportase 

dasar untuk wartawan media cetak. Jika bekal atau syarat 

menjadi wartwan media cetak saja adalah vitalitas, apalagi 

wartawan televisi. Wartawan televisi harus punya vitalitas yang 

lebih tinggi disbanding wartwan media cetak. Bekal psikologis 

jurnalis televisi adalah vitalitas plus.  

Terdapat setidaknya dua alasan mengapa jurnalis televisi 

membutuhkan bekal psikologis vitalitas plus. Pertama, jurnalis 

televisi harus berada di tempat ketika kejadian. Wartawan 

Koran bisa memperoleh berita dengan menghubungi 

narasumber berkompeten melalui telepon, tanpa harus selalu 

datang ke lokasi. Wartawan radio tidak harus melaporkan suatu 

kejadian dari lokasi kejadian. Tetapi, jurnalis televisi harus 

memperoleh gambar kejadian sehingga dia harus berada di 

lokasi kejadian. Kedua, deadline berita televisi jauh lebih ketat 

disbanding berita media cetak. Di televisi, berita hari itu harus 



24  

  

dilaporkan hari itu juga. Bahkan dalam laporan live atau siaran 

langsung, berita dilaporkan saat kejadian berlangsung.  

1. Memiliki kekuatan fisik yang prima  

Dunia televisi, kata orang, adalah dunia glamour. Siapa 

yang akan memasuki dunia ini harus tampil glamour, cantik 

atau tampan, dan penuh percaya diri. Syarat semacam ini boleh 

jadi benar atau berlaku jika seseorang ingin menjadi presenter. 

Setidaknya, stasiun-stasiun televisi Indonesia masih 

memberlakukan syarat “cantik” dan “tampan” untuk para 

presenter mereka.  

Tetapi, untuk menjadi reporter di lapangan, tidak harus luar 

biasa cantik layaknya presenter. Pokoknya, penampilan tak 

terlampau buruk saja, bisa menjadi reporter. Jika seorang 

reporter ditugaskan live atau melaporkan secara langsung, yang 

penting harus terlihat percaya diri di depan kamera. Untuk dapat 

percaya diri, syaratnya harus menguasai materi yang akan 

disampaikan dalam laporan langsung. Untuk percaya diri, juga 

harus memiliki lafal atau pengucapan serta bahasa tubuh yang 

baik, dan itu semua bisa dilatih.  

 Yang sifatnya mutlak di dunia televisi adalah kesehatan 

fisik yang prima. Itu karena, seperti disebutkan diatas, seorang 

reporter harus punya vitalitas plus. Harus berada di lokasi 

kejadian dengan deadline yang ketat. Karena itu, banyak stasiun 

televisi mensyaratkan kesehatan fisik bagi semua calon reporter 

mereka.  

 Bagaimana dengan tinggi badan? Untuk menjadi reporter 

televisi, tidak ada persyaratan khusus tentang tinggi badan. 

Pokoknya, reporter punya tinggi badan ratarata orang 

Indonesia, sudah bisa menjadi reporter. Kamera bisa 

“menutupi”. kekurangan atau kelebihan tinggi badan. Prasyarat 

tinggi badan relative lebih dibutuhkan jika seseorang ingin 

menjadi juru kamera.  
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2. Jurusan Apa Saja Yang bisa mengisi   

 Perguruan tinggi seolah berlomba membuka jurusan 

broadcasting, jurnalistik, atau ilmu komunikasi, bersamaan 

dengan makin semaraknya industry pertelevisian di Tanah Air. 

Jurusan-jurusan itu menyediakan pendidikan strata diploma 

tiga serta sarjana. Jurusan-jurusan tersebut memang memberi 

bekal pendidikan, ilmu, serta keterampilan yang lebih spesifik 

untuk memasuki dunia pertelevisian disbanding jurusanjurusan 

lain. Dari sisi praktis, perguruan-perguruan tinggi tadi 

membuka jurusan-jurusan tersebut memang untuk 

menyediakan tenaga terampil di bidang pertelevisian. Untuk 

menjadi seorang jurnalis televisi, tentu tidak harus alumni 

jurusan broadcasting, jurnalistik, atau ilmu komunikasi. 

Stasiun-stasiun televisi di Indonesia umumnya menerima 

lulusan dari jurusan apapun setingkat sarjana. Agak sulit 

menjadi reporter televisi, kendati lulusan broadcasting, tetapi 

berstatus diploma tiga.  

 Dengan begitu, untuk menjadi reporter televisi, bisa 

berasal dari jurusan apapun. Coba perhatikan para reporter 

televisi di Indonesia. Mereka tidak hanya berasal dari jurusan 

Ilmu Komunikasi, jurnalistik atau broadcasting, tetapi datang 

dari lulusan ilmu politik, ekonomi, sastra atau ilmu budaya, 

teknik. Lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau 

Universitas Islam Negeri (UIN) serta Institut Pertanian Bogor 

(IPB), banyak yang menjadi reporter televisi.  

 Jeffrey Owen dalam buku Ethics in Journalism 

menyebutkan jurnalis bukanlah profesi, sebagaimana 

pengacara, akuntan, atau dokter. Sekadar menambah 

pengetahuan, satu pekerjaan disebut profesi jika 

sekurangkurangnya memenuhi tiga syarat: ada organisasi 

profesi, ada kode etik, serta pendidikan. Wartawan punya kode 

etik dan organisasi profesi, tetapi untuk menjadi wartawan tidak 

harus berasal dari jurusan broadcasting, jurnalistik, atau ilmu 

komunikasi. Wartawan berbeda dengan pengacara, akuntan, 
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atau dokter. Ingin menjadi dokter, tentu harus menempuh 

pendidikan kedokteran. Untuk menjadi pengacara harus kuliah 

di fakultas hukum. Jika ingin menjadi akuntan, wajib 

mengambil jurusan akuntansi. Tetapi, sekali lagi, untuk 

menjadi jurnalis, bisa berasal dari jurusan apapun.  

3. Belajar secara berkesinambungan  

Ketika berdiri, stasiun televisi banyak merekrut fresh 

graduate dari berbagai jurusan untuk menjadi reporter.Tetapi, 

para pengambil keputusan disana melihat perkembangan para 

reporter baru itu kurang meyakinkan. Dalam rekrutmen 

berikutnya, stasiun televisi swasta ini merekrut mereka yang 

pernah bekerja di media cetak. Ternyata perkembangan para 

alumni media cetak ini lumayan pesat. Hal ini menunjukkan 

pengalaman sebagai reporter di media cetak menjadi nilai plus 

jika ingin menjadi reporter televisi. Mereka tinggal mengubah 

pola kerja dari jurnalis media cetak menjadi jurnalis televisi. 

Karena itu, ada yang menyebutkan dasar atau basic jurnalistik 

televisi adalah jurnalistik media cetak.   

Tetapi, fenomena jurnalis media cetak beralih menjadi 

jurnalis televisi bukan tanpa persoalan. Seringkali, kerangka 

berpikir jurnalisme media cetak. Ini antara lain terlihat dari 

narasi atau narasi yang berpanjang-panjang dengan bahasa 

jurnalistik cetak, bukan bahasa jurnalistik televisi. Pelatihan 

jurnalistik televisi akan menjadikan mereka jurnalis televisi 

sesungguhnya.  

Banyaknya jurnalis televisi yang berasal dari media cetak 

salah satunya akibat terbatasnya sumberdaya manusia dibidang 

jurnalistik televisi. Karena itu, ketika stasiun televisi swasta 

bermunculan, banyak terjadi pembajakan tenaga siap pakai di 

dunia pertelevisian.  

Kehadiran jurusan ilmu komunikasi, jurnalistik, ataupun 

broadcasting di dunia pendidikan kita diharapkan dapat 
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menutup kekurangan tenaga kerja siap pakai di bidang 

jurnalistik televisi. Tetapi, tetap saja sebagian besar lulusan 

jurusan-jurusan tadi belum memiliki pengalaman.  

Sejumlah stasiun televisi juga mengadakan tes on cam. 

Dalam tes ini calon reporter diminta seolah-olah sedang 

melaporkan suatu kejadian secara live atau langsung. Dari 

rekaman itulah, stasiun televisi menilai kemampuan calon 

reporter. Karena itu calon reporter yang belum punya 

pengalaman, bisa berlatih atau mengikuti workshop serta sering 

menonton di layar televisi bagaimana reporter sungguhan on 

cam.  

Setiap mahasiswa yang berminat menjadi reporter televisi 

hendaknya aktif di koran kampus atau rajin menulis artikel ke 

media cetak untuk melatih kemampuan menulis. Dan bisa aktif 

di televisi kampus, jika universitas memilikinya. Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) atau magang kerja di stasiun televisi juga 

merupakan bagian kegiatan yang dapat menutupi kekurangan 

pengalaman para lulusan jurusan ilmu komunikasi, jurnalistik, 

atau broadcasting.  

4. Bisa Karena biasa   

Perbedaan antara media cetak dan televisi antara lain dalam 

hal teknologi. Televisi menggunakan teknologi yang lebih 

canggih disbanding media cetak. Karena itu, kemampuan teknis 

amat diperlukan ketika kita ingin bekerja sebagai jurnalis 

televisi. Melvin Mencher dalam buku News Reporting and 

Writing mengatakan, pekerjaan reporter televisi menggunakan 

teknologi yang lebih kompleks disbanding reporter audio. 

Kemampuan teknis itu antara lain berupa kemampuan 

menggunakan computer dengan sistem tertentu, kemampuan 

mengoperasikan alat preview gambar, dan lain-lain.  

 Tetapi, bagi mereka yang belum memiliki kemampuan 

teknis dan ingin menjadi jurnalis televisi tak perlu khawatir. 
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Kemampuan teknis yang mutlak diperlukan oleh seorang 

reporter adalah teknik reportase dan teknis menulis berita 

televisi. Untuk itu, setiap calon sekurangkurangnya harus 

memiliki kemampuan menggunakan computer dengan sistem 

tertentu serta mengoperasikan alat preview. Biasanya ketika 

baru bergabung dengan salah satu stasiun televisi, ada pelatihan 

singkat berkaitan dengan penggunaan alat-alat teknis yang 

berhubungan dengan pekerjaan sebagai wartawan televisi. 

Karena setiap hari seorang reporter menggunakan teknologi 

tersebut, dipastikan akan mahir. Bisa karena biasa, kata orang 

bijak.  

 Kemanapun menggunakan kamera bukan keterampilan 

mutlak yang harus dimiliki reporter. Juru kamera mutlak 

memiliki keterampilan ini. Reporter yang memiliki 

kemampuan atau keterampilan menggunakan kamera punya 

nilai plus. Jika seorang reporter memiliki keterampilan 

mengoperasikan kamera, maka dia harus siap jika suatu ketika 

ditugaskan meliput peristiwa tanpa bantuan juru kamera. Calon 

reporter bisa belajar dari juru kamera cara menggunakan 

kamera di waktu-waktu luang. Ada stasiun televisi yang 

mengadakan pelatihan kamera untuk reporter.  

Kemampuan mengedit gambar juga bukan keterampilan 

mutlak bagi reporter. Ada editor yang akan mengedit gambar-

gambar. Tetapi, keterampilan mengedit gambar akan menjadi 

nilai plus bagi reporter, karena dia bisa lebih leluasa mengedit 

gambar-gambar yang diperolehnya di lapangan. Jika seorang 

reporter memiliki skill reportase, melaporkan, mengambil 

gambar, serta mengedit berita, reporter tersebut disebut multi-

skilled broadcast journalist   

E. KARAKTERISTIK TELEVISI  

 Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar 

(audio-visual). Ia berbeda dengan Media cetak yang lebih 

merupakan media pandang. Orang memandang gambar yang 
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ditayangkan di televisi, sekaligus mendengar atau mencerna 

narasi atau narasi dari gambar tersebut.  

1. Mengutamakan Gambar  

Kekuatan televisi terletak lebih pada gambar yang didukung 

oleh narasi atau sebaliknya paparan dari narasi yang diperkuat 

oleh gambar. Tentu saja gambar yang dimaksud adalah hidup 

yang membuat televisi lebih menarik dibanding media cetak.  

2. Mengutamakan Kecepatan  

Jika deadline media cetak 1 x 24 jam, deadline atau tenggat 

televisi bisa disebut setiap detik. Televisi mengutamakan 

kecepatan. Kecepatan bahkan menjadi salah satu unsur yang 

dijadikan berita televisi bernilai. Berita paling menarik atau 

menonjol dalam rentang waktu tertentu, pasti akan 

ditanyangkan paling cepat oleh televisi.  

3. Bersifat Sekilas  

Jika media cetak mengutamakan dimensi ruang, televisi 

lebih mengutamakan dimensi waktu atau durasi. Durasi berita 

televisi terbatas. Berita yang ditayangkan televisi cenderung 

bersifat sekilas. Berita yang ditayangkan televisi cenderung 

tidak mendalam.  

4. Bersifat Satu Arah  

 Televisi bersifat satu arah. Pemirsa tidak bisa pada saat itu 

juga memberi respon pada berita televisi yang ditayangkan, 

kecuali pada beberapa program interaktif, Pemirsa hanya punya 

satu kesempatan memahami berita televisi.  Pemirsa tidak bisa, 

misalnya, meminta presenter membacakan ulang berita televisi 

karena pemirsa tersebut belm memahami atau ingin lebih 

memahami berita tersebut.  
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5. Daya Jangkau Luas  

Televisi memiliki daya jangkau luas. Ini berarti televisi 

menjangkau segala lapisan masyarakat, dengan berbagai latar 

belakang sosial-ekonomi. Orang buta huruf tidak mungkin 

membaca berita media cetak, tetapi ia bisa menonton berita 

televisi. Siaran atu berita televisi harus dapat menjangkau rata-

rata status sosial-ekonomi khalayak.  

 Media televisi sebagai media massa yang semakin 

digandrungi oleh masyarakat mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Tetapi televisi memiliki karakter yang sangat 

berbeda dengan media massa–media massa lainnya. 

Karakteristik televisi sebagai media massa maupun 

karakteristik teknis dari televisi itu sendiri sebagai media 

elektronik serta sebagai media visual gerak.  

 Pemahaman tentang karakteristik ini dianggap penting, 

karena dalam karakteristik ini akan dibahas hal-hal yang harus 

diperhatikan oleh para pengembang program televisi, baik itu 

sebagai penulis naskah maupun pelaksana produksi.  

 Bagi penulis naskah program televisi, ia akan dapat 

memilih materi yang cocok untuk ditelevisikan dan 

memaksimalkan potensi televisi sebagai media. Sedangkan 

bagi pelaksana produksi ia dapat mengantisipasi hal-hal yang 

menjadi keterbatasan televisi sebagai media, khususnya 

keterbatasan dari segi teknis. Oleh karena itu sekali lagi, dengan 

mengenal secara baik karakteristik media televisi akan 

membantu dalam mewujudkan suata program televisi yang 

bermutu.  

 Karakteristik televisi sebagai media massa, berbeda 

dengan penonton film penonton televisi mempunyai 

karakteristik yang agak unik, karena masing-masing 

mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Selain itu 

penonton televisi (broadcast) tersebar dimanamana. Walaupun 
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waktu menontonnya sama tetapi mereka tidak dapat 

berkomunikasi satu sama lain. Penonton televisi boleh 

dikatakan bebas, artinya ia menonton televisi bukan karena 

paksaan tetapi karena tertarik. Mungkin program yang 

ditayangkan sesuai dengan kebutuhannya, mungkin juga karena 

tidak ada hiburan lain. Namun menyadari sepenuhnya keaneka 

ragaman jenis dan sifat penonton ini, karena tidak mungkin 

dapat membuat program yang memenuhi kebutuhan semua 

khalayak. Untuk mengatasi keaneka ragaman tersebut, maka 

sebaiknya tentukanlah satu kelompok sasaran yang memiliki 

sifat, karakter, dan latar belakang yang sama.  

 Bila sudah menentukan sasaran yang jelas usahakanlah 

meraih perhatian pemirsa semaksimal mungkin melalui setiap 

gambar yang terlihat dan setiap suara yang terdegar. Atau 

dengan kata lain setiap gambar, setiap kata dan setiap bunyi 

yang dibangun harus ada maksudnya dan mampu menarik 

perhatian pemirsa.  

Kelebihan Televisi:  

1. Kesan realistik: audio visual.  

2. Masyarakat lebih tanggap: menonton dalam suasana 

santai, rekreatif.  

3. Adanya pemilahan area siaran (zoning) dan jaringan 

kerja (networking) yang mengefektifkan penjangkauan 

masyarakat.  

4. Terkait erat dengan media lain.  

5. Cepat, dari segi waktu, cepat dalam menyebarkan berita 

ke masyarakat luas.  

6. Terjangkau luas, menjangkau masyarakat secara luas.  
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Kelemahan Televisi:  

1. Jangkauan pemirsa massal, sehingga pemilahan (sulit 

menentukan untuk pangsa pasar tertentu) sering sulit 

dilakukan.  

2. Iklan relatif singkat, tidak mampu menyampaikan data 

lengkap dan rinci (bila diperlukan konsumen).  

3. Relatif mahal.  

4. Pembuat iklan tv cukup lama.  

Karakteristik televisi lainnya yang cukup penting dapat 

diurai dari dua sudut yakni televisi sebagai media massa 

dan sebagai media visual gerak.  

F. KARAKTERISTIK TELEVISI SEBAGAI MEDIA 

MASSA  

 Berbeda dengan penonton film. Penonton televisi 

mempunyai karakteristik ysng agak unik, karena masingmasing 

penonton mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain 

dan tersebar di mana-mana. Walaupun menontonya pada jam 

yang sama tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama 

lain. Penonton televisi bebas, artinya ia menonton televisi 

bukan karena paksaan tetapi karena ketertarikan. Boleh jadi ia 

menonton karena program yang ditayangkan sesuai dengan 

kebutuhannya, mungkin juga karena tidak ada hiburan lain. 

Bagi seorang pengembang program televisi, ia harus menyadari 

sepenuhnya keaneka ragaman jenis dan sifat penonton ini, 

karena tidak mungkin kita dapat membuat program yang 

memenuhi kebutuhan semua khalayak. Untuk mengatasi 

keaneka ragaman tersebut, sebaiknya tentukan satu kelompok 

sasaran yang memiliki sifat, karakter, dan latar belakang yang 
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sama. Bila sudah ditentukan sasaran yang jelas usahakan 

meraih perhatian mereka semaksimal mungkin melalui setiap 

gambar yang terlihat dan setiap suara yang terdengar. Atau 

dengan kata lain setiap gambar, setiap kata dan setiap bunyi 

yang dibangun harus ada maksudnya dan mampu menarik 

perhatian penonton.  

Karakteristik Teknis Media Televisi   

Dalam mengembangkan program televisi tidak cukup 

hanya mengetahui ide yang bagus dan cara 

memvisualisasikannya. Tetapi lebih dari itu ia harus pula 

mengetahui karakteristik teknis (kelebihan dan keterbatasan) 

yang dimiliki pesawat televisi. Sebab tanpa mengetahui 

karakteristik tersebut besar kemungkinan banyak rambu-rambu 

kaidah penulisan dan ketentuan teknis yang terabaikan begitu 

saja. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah:  

1. Fine Detail  

Media televisi kurang mampu menampilkan detail suatu 

objek dengan sempurna seperti yang dimiliki media film. 

Meskipun perkembangan teknologi pesawat televisi sudah maju 

pesat, namun secara teknis belum mampu menyamai kualitas 

gambar yang dihsilkan melalui film. Keterbatasan inilah yang 

perlu disadari oleh para pengembang program televisi pada saat 

menulis naskah, sehingga ia dapat menentukan batasannya, 

mana yang efektif untuk di televisikan dan mana yang tidak.  

2. Area Lost  

Gambar yang terlihat pada layar televisi adalah kirakira 

80% dari gambar yang diambil kamera karena lebih kurang 

20% dari area yang terlihat kamera hilang oleh proses 

elektronik. Meskipun perkembangan teknologi peralatan 

produksi sudah dapat memperkecil area lost ini, namun tetap 

area (daerah) yang hilang ini harus dipertimbangkan sewaktu 
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pengambilan gambar oleh juru kamera atau pengarah acara, 

juga harus dimaklumi oleh penulis naskah.  

3. Size Information  

Media televisi adalah media yang menggunakan layar kaca 

untuk menampilkan gambarnya. Secara teknis layar sebuah 

pesawat televisi memiliki keterbatasan, khususnya untuk 

ukuran yang dimilikinya. Oleh karena itu media televisi tidak 

dapat menampilkan gambar suatu objek dengan ukuran yang 

sebenarnya. Jika ingin memperkenalkan sesuatu (khususnya 

objek yang belum dikenal), maka perlihatkan objek 

pembandingnya (yaitu objek yang dikenal secara umum) agar 

informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh 

penontonya. Selain itu gambar yang terlihat di layar televisi 

juga sangat dipengaruhi oleh teknik pengambilannya, sehingga 

sebuah gambar yang terlihat tidak mewakili ukuran yang 

sebenarnya.  

4. Third Dimension  

Layar pesawat televisi pada hakikatnya dua dimensi 

(panjang x lebar). Ini berarti gambar yang dihasilkan memiliki 

kesan dua dimensi pula, yaitu dimensi panjang dan lebar saja. 

Untuk menghasilkan suatu tayangan yang baik, seorang 

pengembang program televisi harus berupaya mengatasi 

kesan dua dimensi tersebut. Baik dengan memperhatikan 

pemilihan pesan (pesan yang banyak menuntut unsur gerak), 

teknik pengambilan gambar, penyusunan propertis, maupun 

pengaturan tata cahaya yang digunakan. Dengan demikian 

kesan yang terlihat adalah tiga dimensi.  

5. Distraction  

Distraction adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan ketidak sesuaian bentuk antara objek dengan 

hasil tayangan di pesawat televisi karena adanya gangguan 
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teknis pada pesawat. Misalnya sebuah lingkaran yang 

seharusnya 360 derajat menjadi bentuk elips atau bentuk oval. 

Bagi penulis naskah harus mempertimbangkan akibat ketidak 

sesuaian bentuk tersebut, yaitu dengan memilih secara cermat 

konsep tentang bentuk yang akan ditayangkan. Atau memberi 

penjelasan tambahan pada setiap bentuk yang ditayangkan.  

6. Opposition  

Opposition adalah efek psikologis sebagai akibat dari 

pengambilan gambar yang kurang teliti. Misalnya penonton 

menjadi ragu terhadap apa yang dilihatnya di layar televisi. 

Atau istilah teknisnya ada kesan jumping yang mengakibatkan 

timbulnya pertentangan dalam diri penonton. Misalnya 

kesalahan menempatkan kamera yang melampaui garis 

imajiner dalam pengambilan dua orang yang sedang berdialog, 

mengakibatkan penonton ragu untuk menentukan siapa yang 

menjadi lawan bicara, karena kedua-duanya mempunyai arah 

pandang yang sama. Untuk itu seorang pengembang program, 

baik penulis naskah harus jelas menentukan apa sebenarnya 

yang harus diperlihatkan kepada penonton, dan pelaksana 

produksi harus tepat dalam menggunakan teknik-teknik 

produksinya.  

7. Tins  

  Warna dari pesawat televisi dapat berubah-ubah, sehingga 

sulit untuk menentukan warna asliya. Kadangkadang hal ini 

dapat mengarahkan penonton kepada konsepsi warna yang 

salah, terlebih lagi pada pesawat televisi yang masih hitam 

putih. Misalnya akan memperlihatkan perbedaan asam dengan 

basah menggunakan lakmus, maka warna yang timbul adalah 

merah biru. Akan tetapi pada TV hitam putih warna tersebut 

tidak terlihat perbedaannya karena intensitasnya relatif sama. 

Oleh karena itu apabila ingin menyajikan informasi yang 

berhubungan dengan warna (terlebih lagi yang menuntut 

akurasi yang tinggi) sebaiknya harus dilakukan dengan hati-
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hati, bila perlu dapat menggunakan audio atau tulisan untuk 

mengatasinya. Atau menyarankan untuk menggunakan media 

film, karena warna pada film lebih akurat dan bersifat permanen 

(tetap).  

8. Setting  

Setting adalah latar atau tempat di mana suatu peristiwa atau 

kejadian terjadi. Setting mempunyai peranan yang sangat 

penting untuk memperjelas suatu informasi. Misalnya ingin 

menjelaskan kegiatan seorang sekretaris. Tentu settingnya di 

sebuah ruangan kantor yang dilengkapi pesawat telepon dan 

propertis lainnya yang lazim digunakan seorang sekretaris.  

9. Format Layar Televisi  

 Format layar televisi memiliki perbandingan 3:4. Namun, 

dalam perkembangan teknologi pesawat televisi akhir-akhir ini 

telah muncul pesawat televisi dengan format layar 2:3 (sama 

seperti format film). Meskipun demikian pada liputan kamera 

masih tetap menggunakan format 2:3. Bagi seorang 

pengembang program televisi, mengetahui format layar televisi 

adalah suatu keharusan. Hal ini berkaitan dengan ketepatan 

dalam penataan setting dan pembuatan grafis pada televisi. 

Tanpa mengetahui format layar televisi ada kemungkinan 

setting yang dibuat terlalu rendah, sehingga timbul kesulitan 

pada saat pengambilan gambar. Demikian juga halnya dalam 

pembutan grafis, ada kecenderungan banyak ruang yang 

kosong, karena grafis yang dibuat bukan untuk format layar 

televisi melainkan untuk format film.  

10. Media Televisi Adalah Medium Size  

Meskipun saat ini layar televisi sudah ada yang berukuran 

diatas 60⁰, akan tetap terasa kurang efektif jika dalam 

tayangannya terlalu banyak memperlihatkan “wide shot” atau 

shot-shot yang bersifat kolosal. Sesuai karakteristik fisiknya, 



37  

  

memperbanyak penyajian gambar dalam ukuran Medium Close 

Up (MCU), akan lebih baik dibandingkan dengan penyajian 

yang bersifat kolosal. Oleh karena itu pula media televisi 

disebut media yang akrab dengan penontonnya. Sebab sajian 

gambar dalam bentuk MCU membuat seakan-akan penonton 

berdialog dengan gambar yang dilihatnya. Selain itu, hal ini 

dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan layar televisi yang 

berukuran kecil.  

11. Layar Televisi Bukan Pentas Drama  

Berbeda dengan mempergelarkan acara dipentas, suasana 

yang dihadirkan pada layar televisi harus mencerminkan 

suasana yang diharapkan oleh sebagian besar penonton. Oleh 

karena itu seorang penulis naskah harus mampu membaca 

selera sebagian besar penontonya. Artinya, bila kita menonton 

acara di pentas, kita akan melihat penampilan seluruh pemain 

yang hadir di pentas saat itu. Selanjutnya bila kita tertarik pada 

salah seorang pemain, secara spontan perhatian kita pusatkan 

pada pemain tersebut, dan mengabaikan pemain yang lain. 

Artinya ketertarikan penonton pada salah seorang pemain 

ditentukan oleh penonton itu sendiri. Bukan penata lakunya. 

Berbeda halnya dengan tayangan di televisi, ketertarikan 

penonton pada seorang pemain ditentukan oleh penulis naskah 

atau sutradara yang memproduksinya. Contohnya, meskipun 

sebagian besar penonton tertarik pada penampilan si A, kita 

tidak bisa berharap bahwa pada shot berikutnya si A yang 

tampil dalam bentuk CU. Bisa saja yang di CU adalah wajah si 

B atau si C. apabila hal ini terjadi, maka hilaglah minat 

penonton pada program yang kita buat. Oleh karena itu 

dianjurkan agar seorang penulis atau sutradara harus mampu 

membaca selera sebagian besar penontonnya.  

12. Bahasa Visual  

Media televisi adalah media yang mengutamakan unsur 

visual dalam menyajikan informasi. Penggunaan bahasa visual 
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lebih dominan dibandingkan dengan penggunaan bahasa 

verbal. Oleh karena itu seorang penulis naskah televisi harus 

menyadari hal ini, dan menjadikannya sebagai prinsip dalam 

penulisan naskah. Dengan demikian penggunaan bahasa verbal 

(narasi) diperlukan hanya untuk memperjelas bagian-bagian 

yang tidak dapat diungkapkan secara visual atau melengkapi 

visualisasi yang ada. Bukan sebaliknya.  

G. Struktur Program Televisi  

  Bercerita dengan kamera adalah judul yang dibuat untuk 

menjelaskan kepada pemirsa bahwa pembuatan sebuah film 

atau program televisi pada hakikatnya suatu kegiatan 

memindahkan objek kedalam dimensi ruang yang terbatas, 

yaitu layar televisi yang memiliki format 3 berbanding 4 dengan 

menggunakan kamera. Proses pemindahan objek tersebut selain 

harus memenuhi struktur sebuah film atau program televisi, 

juga harus menggunakan bahasa televisi yang meliputi bahasa 

shot, bahasa pergerakan kamera, serta memperhatikan masalah 

kontinuitas. Baik kontinuitas gambar maupun kontinuitas suara. 

Menyusun sebuah film atau program televisi tidak berbeda 

dengan menyusun sebuah buku. Bila seorang penulis buku 

membangun ceritanya dari kumpulan kata-kata menjadi 

kalimat. Kalimat dihimpun menjadi bab, kemudian bab demi 

bab disusun menjadi satu kesatuan yang menghasilkan satu 

cerita yang utuh. Demikian pula halnya dengan sebuah film 

atau program televisi. Bila kita melihat sebuah film atau 

program televisi sebenarnyakita melihat suatu kesatuan gambar 

yang dibangun melalui kumpulan dari shot-shot, scene, 

sekwens menjadi totalitas inilah yang disebut struktur sebuah 

film. Apa yang disebut shot, scene, sekwens dan totalitas 

tersebut.  

• SHOT  

 Shot adalah suatu peristiwa yang direkam oleh kamera 

tanpa intrupsi, dimulai dari tombol kamera ditekan sampai pada 
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saat tombol kamera dilepas kembali. Ini berarti panjang suatu 

shot tergantung pada lamanya tombol kamera ditekan. Namun 

demikin ada baiknya bila suatu shot dibuat tidak terlalu pendek 

(singkat) dan tidak pula terlalu panjang (lama). Hal ini untuk 

menghindari munculnya kendala teknis pada saat melakukan 

editing. Selain itu juga untuk memenuhi kriteria sebuah film, 

yaitu sebagai kumpulan dan shot-shot, scene, sekwens yang 

membentuk totalitas.  

• SCENE  

 Scene adalah gabungan dari beberapa shot yang 

menimbulkan satu pengertian yang utuh. Pengertian tersebut 

bisa sempit dan bisa luas. Hal ini tergantung dari banyaknya 

shot dalam satu scene. Bila dilihat dari keseluruhan cerita 

(totalitas), scene merupakan bagian terkecil dari sebuah 

cerita/film atau program televisi. Namu karena harus 

mengandung satu pengertian yang utuh, maka membangun satu 

scene sama seperti membangun sebuah kalimat yang terdiri dari 

awal, pengembangan atau pemaknaan, dan akhir atau bagian 

penutup.  

• SEKWENS  

 Bila sebuah scene dibangun dari shot-shot, maka sebuah 

sekwens dibangun dari beberapa scene secara logis dan 

memiliki arti sesuai tuntutan cerita. Seperti pada scene sekwens 

juga terdiri dari awal, pemaknaan, dan akhir.  

Adapun yang membedakan antara scene dengan sekwens 

adalah cakupan pengertian yang dimiliki. Sekwens sama 

dengan bab, sedangkan scene adalah bagian-bagian dari bab. 

Atau dengan kata lain scene disebut premis minor sedangkan 

sekwens disebut premis mayor.  
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• TOTALITAS  

Totalitas adalah gabungan dari beberapa sekwens yang 

menghasilkan satu cerita yang utuh; dan selanjutnya disebut 

sebuah film atau program televisi. Secara keseluruhan sebuah 

film atau program televisi dapat dikatakan sebagai rangkaian 

panjang suatu proses yang dimulai dari membuat shot-shot yang 

bermakna, kemudian menggabungkan shot-shot tersebut 

menjadi satu pengertian yang utuh yang disebut scene. Scene 

demi scene digabungkan dan menghasilkan sekwens yaitu satu 

pengertian yang lebih luas dari scene. Selanjutnya sekwens 

demi sekwens digabungkan dan menghasilkan yang disebut 

totalitas, yaitu sebuah cerita film atau program televisi utuh.  

  

H. TES FORMATIF  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !  

1. Gabungan  dari  beberapa  shoot  yang yang 

menimbulkan satu pengertian yang utuh  

a. Shoot  

b. Scene  

c. Sekuen  

d. Gambar  

2. Gabungan dari beberapa sekwens yang menghasilkan satu 

cerita yang utuh  

a. Shoot  

b. Scene  

c. Sekuen 

d. Totalitas  
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3. Suatu peristiwa yang direkam oleh kamera tanpa intrupsi, 

dimulai dari tombol kamera ditekan sampai pada saat 

tombol kamera dilepas kembali  

a. Shoot  

b. Scene  

c. Sekuen  

d. Totalitas  

4. Latar atau tempat di mana suatu peristiwa atau kejadian 

terjadi  

a. Setting  

b. Tins  

c. Distraction  

d. Opposition  

5. Warna dari pesawat televisi dapat berubah-ubah, sehingga 

sulit untuk menentukan warna asliya  

a. Setting  

b. Tins  

c. Distraction  

d. Opposition  

6. Kekuatan lain yang dimiliki media televisi adalah 

kemampuan menyampaikan segala sesuatu secara 

serempak sehingga mampu menyampaikan informasi 

kepada banyak orang yang tersebar di berbagai tempat 

dalam waktu yang sama persis  

a. Simultaneous.  

b. Menghadirkan realitas social  

c. Bersifat dengar pandang  

d. Memberi rasa intim  

7. Gambar yang terlihat pada layar televisi adalah kirakira 

80% dari gambar yang diambil kamera karena lebih kurang 

20% dari area yang terlihat kamera hilang oleh proses 

elektronik   
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a. Area Lost  

b. Fine detail  

c. Size information  

d. Third Dimension  

8. Secara teknis layar sebuah pesawat televisi memiliki 

keterbatasan,  khususnya  untuk  ukuran  yang 

dimilikinya. Oleh karena itu media televisi tidak dapat 

menampilkan gambar suatu objek dengan ukuran yang 

sebenarnya   

a. Area Lost  

b. Fine detail  

c. Size information  

d. Third Dimension  

9. Gambar yang dihasilkan memiliki kesan dua dimensi pula, 

yaitu dimensi panjang dan lebar saja. Untuk menghasilkan 

suatu tayangan yang baik, seorang pengembang program 

televisi harus berupaya mengatasi kesan dua dimensi 

tersebut.  

a. Area Lost  

b. Fine detail  

c. Size information  

d. Third Dimension  

10. Jaringan-jaringan televisi yang terbesar di dunia saat ini 

didominasi oleh Amerika Serikat, di antaranya, kecuali  

a. ABC  

b. CBS  

c. NBC  

d. BBC  

 Kunci Jawaban Tes formatif   

1. B 

2. D 



43  

  

3. A 

4. A 

5. B 

6. A 

7. A 

8. C 

9. D 

10. D 
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STANDAR KERJA PRODUKSI PROGRAM 

TELEVISI 

Ketika kita akan membuat sebuah program televisi, seluruh 

anggota yang terlibat dalam pembuatan program seperti 

produser, jurnalis, sutradara, editor harus mengikuti prosedur 

yang biasa dilakukan untuk menghasilkan program televisi 

yang bermutu. 

 

Untuk menghasilkan program yang bermutu akan melewati 

tahapan yang Panjang, dan melibatkan banyak orang. Sehingga 

keluaran nya membuat pemirsa menjadi terhibur dan di 

mengerti. 

 

Tingkat kesulitan juga bervariasi berdasarkan beban kru 

produksi, peralatan, pengisi acara (artis, nara sumber) dan 

lokasi pelaksanaan produksi televisi berdasarkan tahapan 

perencanaan sampai siap tayang, yang harus dilakukan dengan 

teamwork (kerja sama tim) yang solid. 

 

Produksi program televisi adalah hasil kerja tim, bukan 

hasil kerja individu. Ketika sebuah program televisi mendapat 

apresiasi dari pemirsa karena dapat dimengerti dan  menghibur, 

maka pada hakekatnuya apresiasi itu ditujukan kepada tim 

produksi bukan kepada individu, walaupun kenyataannya 

pemirsa hanya mengingat atau memberikan apresiasi pada 

salah satu tim produksi saja. Secara umum tahapan sebuah 

produksi program televisi susunannya sebagai berikut: 

 

A. TAHAPAN PRA PRODUKSI 
 

Pra produksi adalah salah satu tahap dalam proses produksi 

program televisi, pada tahap ini dilakukan persiapan dari 

pembuatan program, diantaranya, mencari ide, menentukan 
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model produksi, membuat proposal program, membuat 

anggaran produksi, presentasi proposal ke hadapan produser, 

menulis naskah, menentukan jadwal shooting, mencari lokasi 

shooting, mencari pemeran, dan juga mempersiapkan apa saja 

yang dibutuhkan pada saat produksi berlangsung. 

 

a. Mendapatkan ide 

 

Seluruh jenis program televisi yang disajikan kepada 

pemirsa harus diawali dengan ide atau konsep. Memang 

sepertinya mudah, tetapi mengolah sebuah ide atau konsep 

menjadi sebuah program yang menarik bukan pekerjaan 

mudah. Sebagai seorang produser televisi, kita tidak bisa hanya 

menunggu ide itu, namun harus mencari ide yang unik dan baru 

sesuai keinginan pemirsa televisi (target audiensi). 

 

Walaupun banyak studi yang membicarakan bgaiamana 

mencari ide untuk suatu program, kenyataanya adalah selalu 

mejadi misteri. Karena setiap produser harus mencari sendiri 

ide dan konsep untuk acara yang akan dia buat. Semakin kreatif 

ide yang ia angkat. Semakin banyak audiens yang suka. Tidak 

hanya itu, secanggih apapun ide yang anda miliki, bila belum 

berbentuk tulisan, ide itu belum ada.  

 

Pada saat anda sudah berhasil menuliskannya ke dalam 

bentuk tulisan (naskah) barulah itu disebut ide dari sebuah 

program. Setelah ide itu tadi dituangkan di atas kertas, anda 

masuk ke fase berikutnya, yaitu bagaimana mengorganisir ide 

tersebutkepada tim produksi yang terlibat, antara lain: direktur 

teknik, penata cahaya, penata suara, designer, dan camera 

person.  
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b. Production Models 

 

Production models adalah suatu metode untuk melihat 

langsung keterkaitan antara ide yang sudah ada dan apa yang 

diharapkan bisa terjadi pada audiensi yang dituju. Seperti 

halnya dengan bentuk produksi yang lainnya, production 

models tidak dilihat langsung berlanjut pada proses produksi 

tetapi langsung mengarah pada bentuk komunikasi yang efektif 

kepada audiensi yang dituju. 

 

The effect to cause production model yang dikemukan oleh 

Zettl sebagai contoh, merumuskan proses praproduksi yang 

ringkas dan embuat aktivitas produksi televisi lebih efisien serta 

langsung mencapai goal yang direncanakan. 

c.    Pembuatan Proposal Program  

Setelah mendapatkan kejelasan ide, bagaimana proses 

menyampaikan pesan dapat dikemukakan. Maka langkah 

selanjutnya siap dituangkan dalam proposal. Proposal program 

televisi minimum harus memiliki beberapa informasi penting 

yang akan memudahkan pada saat melakukan presentasi dan 

pengertian bagi yang berkepentingan terhadap program 

tersebut, yaitu: (1) judul program; (2) objektif/tujuan; (3) target 

audiesi; (4) format program; (5) treatment/angle/synopsys; (6) 

metode produksi/ sistem produksi; dan (7) perkiraan biaya. Saat 

sudah mempunyai ide yang jelas tentang program acara apa 

yang akan dibuat, Anda harus bisa menuangkannya diatas 

kertas dalam bentuk program proposal. Program proposal 

adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara detail 

program acara yang akan diproduksi.  

Dalam program proposal harus memiliki beberapa 

komponen yang akan melengkapi setiap produksi televisi, 

yaitu: 
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1) Program Title, judul acara harus sesingkat mungkin dan 

mudah diingat (dalam bentuk fase dan hindari dalam 

bentuk kalimat). Tetapi, untuk fill sekelas Hollywood 

yang beejudul seperti I Know You Did Last Summer 

adalah pengecualian. 

 

2) Program Objective. Disini harus dijelaskan secara 

singkat, akurat, dan efektif mengapa program acara anda 

harus diproduksi, makna dan manfaat apakah yang akan 

didapat ketika pemirsa televisi menyaksikan program 

tersebut. Penjelasan objektif terhadap program yang akan 

diproduksi akan memberikan informasi penting bagi 

supervisi atau atasan dalam menyetujui program tersebut. 

 

3) Target Audiens. Tetapkan sasaran pemirsa anda, apakah 

untuk orang dewasa, orang tua, anak kecil, atau remaja. 

Bahkan bisa katakan secara gamblang vahwa acara untuk 

orang yang suka berpergian. Lebih dalam lagi, anda harus 

hati-hati saat mengklompokkan umur pemirsa, 

contohnya anak kecil usia preschool 3-5 tahun, usia 

sekolah 8-12 tahun dan remaja 12-15 tahun. 

 

4) Show Format. Apakah anda akan memproduksi acara 

baru, meneruskan acara berseri, acara tahunan yang 

sudah pasti (ulang tahun kemerdekaan RI, Idul Fitri, dan 

Ulang Tahun Jakarta), atau bahkan mendaur ulang acara 

yang sudah ada? Info ini penting sekali diutarakan karena 

berkaitan dengan budget.  

 

5) Show Treatment. Narasi singkat tentang acara yang akan 

diproduksi disebut treatment. Didalamnya termasuk 

paparan cerita dalam bentuk story board. Tidak hanya itu, 

treatment juga mencangkup angle dari pengambilan 

gambar dan kebutuhan grafis acara tersebut.  
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6) Production Method. Pada production method harus 

dijelaskan apakah Anda akan menggunkan multikamera 

atau single EEP camera. Apa perlu kamera Jimmy Jip? 

Apakah Anda akan melakukan shooting di darat, under 

water, atau justru diketinggian tertentu. 

 

7) Tentative Budget. Tetapkan biaya produksi Anda 

mengacu pada data terakhir dari sewa peralatan produksi 

dan honor kru produksi yang dibutuhkan. Hindari 

penggunaan peralatan canggih, kecuali memang kualitas 

gambar yang akan dicapai.  

 

8) Preparing Budget, Jika Anda seorang independent 

produser tidak cukup hanya biaya untuk naskah, pengisi 

acara, kru produksi, peralatan rental, dan pasca produksi 

yang dibutuhkan. Independent produser juga harus 

memperkirakan hal-hal seperti pita yanga akan 

digunakan, peralatan tertentu, properti yang akan 

digunakan, makanan, honor kru, asuransi, dan sewalokasi 

shooting. Pada saat bertemu dengan klien, independent 

producer lebih baik memaparkan biaya dalam tiga 

tahapan, yaitu: praproduksi, produksi, dan 

pascaproduksi. Dengan menggunkana rencana biaya 

produksi yang terbagi atas tiga bagian, anda akan leluasa 

memilah pengeluaran produksi dibanding menggunakan 

above and below the line production. Above the line 

production adalah biaya yang tidak terlihat langsung 

dengan produksi, seperti penulis naskah, produser, penata 

artistik, dan lain sebagainya. Adapun below the line 

production adalah biaya untuk kru yang terlibat langsung 

termasuk peralatandan sewa lokasi shooting. 

 

9) Presenting The Proposal, Sekarang proposal anda sudah 

siap untuk dipresentasikan. Jika anda seorang independen 

produser, klien harus puas dengan proposal yang 
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disodorkan. Jika anda bekerja disebuah stasiun TV, maka 

proposal bisa langsung diserahkan kepada eksekutif 

produser di institusi atau stasiun televisi untuk disetujui. 

 

10) Writing The Script, Jika seorang produser tidak menulis 

langsung script atau naskah programnya, maka produser 

tersebut harus memperkerjakan seorang penulis naskah. 

Tetapi ingat, penulis naskah harus bisa menerjemahkan 

ide yang ada di kepala sang produser. Sisanya tugas 

seorang director (program director/pengarah acara) yang 

akan memvisualisasikan naskah tersebut dalam bentuk 

video dan audio.  

 

B. TAHAPAN PRODUKSI 
 

Persiapkan  dengan cermat berbagai elemen produksi 

seperti kru, studio, lokasi shooting, dan perlengkapan lainnya 

dengan budget yang ada, waktu yang tersedia dan proses 

pelaksanaan produksi. Apabila langkah diatas diyakini sudah 

benar, Maka anda bisa mulai: (1) mengumpulkan kru produksi; 

(2) menyiapkan peralatan shooting, kostum, dan properti yang 

dibutuhkan; (3) menetapkan jadwal produksi; (4) 

menyelesaikam masalah perizinan; serta (5) publikasi dan 

promosi. 

a) Schedules 

Produser harus menetapkan orang-orang yang terlibat di 

dalam produksi program acara untuk melakukan apa, 

kapan, dan di mana. Buatlah jadwal serealistis mungkin dan 

berpegang teguhlah pada jadwal yang telah disepakati. 

Seorang produser akan kesulitan akibat teledor masalah 

waktu, pengaturan jadwal yang baik sangat mendukung 

suksesnya produksi berjalan dengan baik. 
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b) Permits and Clearances 

Sebagian besar produksi melibatkan sarana sarana umum 

yang tidak punya hubungan dengan stasiun televisi, di 

mana tempat produser atau pengisi acara/ pemain bekerja. 

Oleh karena itu, persiapkan surat izin jika penggunaan 

fasilitas umum dibutuhkan. Merencanakan administrasi 

perizinan yang baik akan memperlancar proses produksi. 

 

c) Promotion 

Sebagus apa pun program yang anda produksi produksi 

akan menjadi sia-sia tidak ada orang lain yang tahu. Bekerja 

sama dan berkonsultasi dengan bagian promosi adalah 

solusi terbaik untuk masalah ini. Melakukan promosi 

merupakan langkah viral sehingga program yang 

berkualitas diketahui orang banyak.  

 

Pada era persaingan antara media televisi yang ketat, 

dibutuhkan strategi yang jelas baik adalah mengadakan 

promosi program secara/berkesinambungan dari berbagai 

macam arah. Promosi program televisi terdiri dari dua 

bagian, promosi on air dan promosi off air. 

1) Promosi On Air  

Maksud dari promosi on air adalah segala sesuatu yang 

dijadikan promosi oleh stasiun televisi khusunya dengan 

menngunakan fasilitas media televisinya. Banyak jenis 

promosi yang sering digunakan pengelola media televisi 

untuk mempromosikan berbagai macam programnya, 

contohnya sebagai berikut; 

a. Trailer; cuplikan-cuplikasn program yang disusun 

secara ringkas sesuai alur program yang sebenarnya. 

Digabungkan dengan narasi yang memiliki daya tarik 

pada identitas program. Contohnya; trailer film 

action, sinetron, program berita, dan lain sebagainya. 
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b. Teaser; cuplikan-cuplikan film yang paling menarik. 

Teaser tidak perlu di dubbing ataupun diproduksi 

seperti hal nya trailer. Teaser biasanya hanya pada 

film-film cerita ataupun sinetron, yang sengaja 

dibuat oleh produsernya. Sehingga dalam materi 

(kaset) yang telah dibeli hak royalty-nya akan 

terdapat potongan-potongan teaser tersebut. Stasiun 

televisi tinggal menyiarkan saja. Teaser disiarkan 

biasanya hanya pada saat program film itu sedang 

berlangsung. Yaitu menjelang commersial break, 

bumper in, bumper out. Agar penonton tetap terjaga/ 

tergoda untuk tidak mengubah saluran televisinya. 

 

c. Super Impose; promosi program yang biasanya 

ditampilkan dalam layar televisi secara mendadak, 

beberapa detik dengan frekuensi tidak sering. Bisa 

ditampilkan sebelum program dimulai untuk 

mengingatkan ataupun ketika program sedang 

berlangsung untuk mengimpormasikan audien yang 

baru bergabung.  

 

d. Running Text; prosi program tercetak/tertulis yang 

ditampilkan dibagian paling bawah layar televisi 

yang berputar secara bergantian dengan informasi 

lainnya. Hal ini biasanya merupakan kebijakan 

stasiun televisi untuk memberikan pesan singkat 

tersebut. 

 

e. Tag On; promosi program tentang segala sesuatu 

yang berbentuk still photo, bukan gambar bergerak. 

Biasanya ini hanya berupa pengumuman penting, 

pelayanan umum atau apapun yang memang belum 

ada gambarnya. 
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f. Promo Continuity; promosi tentang segala sesuatu 

yang disampaikan oleh seorang penyiar/atris baik 

live ataupun recording, tentang program yang akan 

disajikan. Program yang akan disiarkan bisa selama 

1 harian (pagi hingga sore), separuh hari (pagi hingga 

sore/sore hingga malam) hal ini biasanya untuk 

mengingatkan agenda siaran televisi saatitu. Ada 

pula penyiar/artis yang menyampaikan promosi 

sinopsi sebuah program menjelang program tersebut 

ditayangkan, agar menarik perhatian audiens. 

 

2) Promo Off Air 

Promo ini adalah promosi program televisi yang tidak 

menggunakan layar televisi sebagai media promosinya. 

Hal ini perlu dilakukan untuk meramaikan persaingan 

dengan kompetitor karena bentuk program yang tidak 

jauh berbeda, akan menyulitkan audien mengingatnya 

apabila media televisi tidak gencar 

mempromosikannya. Oleh sebab itu memanfaatkan 

media selain televisi adalah jalan keluar yang tepat 

untuk memenangkan persaingan tersebut. Karena 

program yang berkualitas seperti apapun tidak akan 

sukses tanpa promosi yang sukses juga. Ada beberapa 

bentuk promo off air, sebagai berikut; 

 

a. Media cetak; promo program televisidalam bentuk 

gambar dan tuliskan yang ditampilkan pada 

lembarkoran, tabloid ataupun majalah. Hanya saja 

stasiun televisi harus menyesuaikan audience 

sasarannya dengan karakter media cetak yang ingin 

dijadikan lokasi promosinya. 

 

b. Internet; promo program televisi dalam bentuk 

animasi, web (ruang maya), ataupun 

pengumuman/statement, yang berada didalam 
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format dunia maya/internet. Biasanya setiap 

stasiun televisi memanfaatkan website instansi 

masing-masing sebagai sarana untuk 

mempromosikan seluruh komponen yang 

milikinya. 

 

c. Billboard; bagi media televisi papan reklame luar 

ruang atau billboard digunakan untuk membangun 

image. Keuntungan billboard sebagai medium 

promosi antara lain dalam hal ukurannya yang 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dapat 

ditambah dengan efek-efek khusu seperti efek 

cahaya, gelombang, gerakan berputar dan 

sebagainya. Billboard juga berfungsi untuk 

mengingatkan orang dijalan raya untuk tidak lupa 

menonton program yang dipromosikan itu, setelah 

mereka sampai dimanapun untuk segera 

menyaksikannya. 

 

d. Transir; media televisi dapat menggunakan 

terminal atau stasiun transportasi untuk promosi, 

dengan memasang display atau poster dibandara 

udara, stasiun kereta api atau terminal bis. 

Kendaraan taksi atau badan bis kota juga sering 

digunakan untuk promosi bagi program televisi. 

Promosi program juga bisa disajikan dalam 

kendaraan umum, baik bis, kereta api, sehingga 

penumpang yang jumlahnya lebih kecil, akan 

menjadikan sasaran yang lebih efektif 

dibandingkan ditempat lain yang lebih besar 

jumlah orangnya. 

 

e. Media Penyiaran; media televisi dapat 

memanfaatkan radio untuk mempromosikan, 
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demikian juga radio dapat menggunakan televisi 

sebagai sarana promosi. 

 

f. Pamflet/Brosur; promo selebaran yang 

mempublikasikan program televisi yang menjadi 

unggulan ataupun spektakuler, dengan cara 

membagi-bagikan pada masyarakat. Biasanya 

pamflet/brosur diandalkan untuk mengundang 

audien datang seketika (program yang 

mengandalkan audien aktif) yaitu pada saat itu 

sedang berlangsung suatu produksi program 

televisi yang umumnya live. 

 

g. Spanduk; promosi program televisi yang dipajang 

dilokasi-lokasi strategis (dilihat audien sasaran) 

untuk mempublikasikan program televisi yang 

biasanya menjadi unggulan. Spanduk juga 

dimanfaatkan oleh pengelola program untuk 

mempromosikan program yang pada umumnya 

live. 

 

C. TAHAPAN POST PRODUKSI 
 

Setelah proses produksi selesai, maka seorang produser 

dapat menghubungi line producer agar diabisa mengambil alih 

tugas anda. Line producer adalah penanggung jawab harian 

produksi yang dilakukannya. Seorang line producer-lah yang 

akan mengurusi berbagai keperluan yang berkaitan dengan 

produksi. Biarpun menyerahkan director melakukan tugasnya 

tanpa intervensi, sebagai produser anda harus tetap mengawasi 

jalannya produksi. 

 

Setelah fase produksi selesai dilaksanakan dengan baik, 

anda harus melanjutkannya ke fase post production, kecuali 

produser yang bertanggung jawab melakukan live broadcast 
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production. Maka program diproduksi langsung dan disiarkan 

saat itu juga dengan tingkat konsentrasi serta kehati-hatian yang 

sangat tinggi. Jika produksi live on tape (rekaman), anda harus 

berkoordinasi dengan bagian postproduction editing. 

 

a) Postproduction Editing 

 

Pada fase editing ini, master shooting (hasil shooting) akan 

diedit sehingga menjadi satu kesatuan acara yang sesuai dengan 

perencanaan naskah yang sudah dibuat sebelumnya. Hal-halnya 

dilakukan pada fase ini adalah, mixing audio, subtitling, 

colorcorrection, dan lain sebagainya. Sebelum final editing 

dirampungkan, kehadiran seorang produser sangat penting 

untuk melakukan koreksi terakhir pada program yang akan 

disiarkan tersebut. 

 

b) Evaluation and Feedback 

 

Lagi-lagi jika seorang independent producer, maka anda 

harus mengajak klien untuk melihat hasil editing sebelum 

finalisasi master edit dilakukan. Kebanyakan klien yang 

mengeluh dengan hasil produksi bisa dipuaskan pada fase 

editing ini.  

 

Dan yang terakhir adalah duduk bersama dengan kru 

produksi dan lihat apakah program yang telah diproduksi telah 

sesuai dengan program objective yang diusung pada awal 

perencanaan. Di fase ini, bukan saatnya untuk melakukan 

excuse dan saling menyalahkan tetapi lebih meminta sebanyak 

mungkin feedback agar bisa diperbaiki di kesempatan 

selanjutnya. 
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c). Recording Keeping  

Pastikan anda sebagai seorang produser mempunyai 

kepustakaan pita di mana seluruh materi hasil master edit 

disimpan dengan baik, aman, dan terlindungi dari kerusakan 

air, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Data-data itu dalah 

sumber yang sangat penting untuk menghindari klaim dari 

pihak lain atas hak cipta programyang anda produksi. 

 

Agar lebih memperkaya konsep standar operasional 

prosedur produksi televisi dan bahan perbandingan menurut 

para ahli yang berpengalam, selanjutnya akan dijabarkan 

pendapat dari Gerald Millerson dalam arti luas sebagai berikut: 

 

1. Pra-Produksi (Pre-Production) 

 

Praproduksi adalah tahap paling penting dalam sebuah 

produksi televisi, yaitu merupakan semua tahapan persiapan 

sebelum sebuah produksi dimulai. Makin 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). Script untuk program dialog, 

variety show, kuis, hanya menggunakan outline script yang 

mencakup apa yang harus dilakukan talent/pengisi acara, 

fasilitas yang digunakan, dan video tape. Kalau full script 

terdapat rehearsal script (setting, karakter pemain, dialog, 

adegan) dan camera script (angle kamera, audio, cue, transisi, 

dan perubahan set). Sedangkan pada program khusus siaran 

olahraga, penyiar olahraga bisa membaca skrip yang sudah 

tesedia di telepromter. 
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a) Development 

 

1) Idea  

 

▪ Analisis Karakteristik Pemirsa/audience 

Audiensi lokal atau nasional, target audiensi 

(laki/wanita/anak-anak) usia, (kebutuhan dan selera 

audiensi). Resertc tentang karakteristik audience 

dilakukan unuk menentukan ukuran factor 

keberhasilan dalam menentukan program yang akan 

dibuat. Resech dilakukan dari mulai pembuatan 

naskah, propertis yang akan digunakan dan pemain 

nya. 

 

▪ Menentukan desain produksi 

Apakah desain produksi dilakukan didalam studio 

atau di lokasi tertentu, atau apakah di produksi secara 

siaran langsung atau taping 

 

2) Target audiensi  

Menentukan target audiensi sudah harus dipikirkan 

sejak awal. Karena tidak mungkin dan tidak pernah ada 

program televisi yang bisa ditonton oleh semua 

kalangan, usia, jenis kelamin. Target penonton 

berdasarkan jenis kelamin, usia, dan SES (socio 

economy status). Jenis kelamin adalah laiki-laki dan 

perempuan, jenis usia terdiri atas ank-anak, remaja dan 

dewasa. SES terdiri dari kelas A (kalangan atas), B 

(kalangan menengah atas), C (kalangan menengah 

bawah), dan D (kalangan bawah). 
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3. Development Treatment (Pengembangan 

Asenario) 

▪ Merummuskan ide. 

▪ Riset  

▪ Penulisan outline  

▪ Sinopsis 

▪ Penulisan treatment 

▪ Penulisan naskah draft  

▪ Review naskah 

 

4. Develop Character (Membangun Karakter); 

director dan creative cari pemain. 

 

5. Develop Scene (Membangun Scene) 

 

6. Develop Script Outline (Membangun Script 

Ouline) 

 

Semi script-show, merupakan 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. Fully script-

show, merupakan yang digunakan pada acara-acara 

yang membutuhkan kesempurnaan skrip secara 

menyuluruh. Dalam full script terdiri atas: 

 

▪ Preliminary script/draft/outline script. Digunakan 

sebagai bahan untuk menjabarkan ide yang diinginkan 

untuk selanjutnya dikembangkan sesuai kebutuhan. 

 

▪ Rehearsal script, skrip ini digunakan untuk persiapan 

di studio ketika mulai latihan. Dalam skrip atau nskah 
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ini sudah tercantum secara detail tentang setting, 

karakter, sequence/scene, dialog, dan adegan. 

 

▪ Camera script, yakni sebuah skrip yang sudah 

mengalami televisi, yang terdiri atasangle kamera dan 

audio, cue, transisi, komposisi, perubahan set, dan lain 

sebagainya.  

Final skrip atau full script dari setiap program memiliki 

karakter masing-masing termasuk juga dari gaya script writter-

nya. Final skrip bukanlah harga mati untuk direalisasikan pada 

saat mengeksekusi program, sangat fleksibel tergantung 

kondisi di lapangan. Sebagai panduan produksi televisi, final 

skrip bisa terjadi perubahan–perubahan yang mungkin tidak 

terlalu signifikan. Pada program televisi tertentu, final skrip 

mutlak dipersikan secara matang dan detail, seperti: 

▪ Program televisi yang menyajikan di mana talent/pengisi 

acara harus benar-benar mengikuti naskah/skrip yang 

direncenakan. Sehingga talent dapat mempelajari susunan 

naskahnya, seperti penyiar berita/ pembaca acara olahraga 

bisa membaca terlebih dahulu di alat teleprompter atau 

skrip yang sudah tersedia.  

 

▪ Program yang menginginkan pengaturan komposisi adegan 

secara detail, misalnya perpindahan talent dari satu posisi 

ke posisi lainnya. Ini juga untuk mempermudah juru 

kamera dalam pengambilan gambar yang tersusun dengan 

baik.  

 

▪ Program tersebut mebutuhkan dukungan video tape yang 

harus ditayangkan. Sehingga kapan harus di-insert, presisi 

VT dalam scene, serta memudahkan pengecekan 

kesinambungan gambar yang menjadi satu kesatuan 

kerangka program televisi. 



60 
 

 

▪ Program yang memiliki panjang durasi harus benar-benar 

dijaga atau konsisten sesuai slot yang direncanakan. 

 

 

b) Commissioning 

 

 Perbedaan karakter kru produksi berdasarkan, produksi 

tersebut dibuat oleh stasiun televisi, atau production house. 

Besar kecilnya stasiun televisi dan productin house serta format 

program televisi. (produser EXP, associate producer, line 

producer, creative, set designer, juru kamera, audio engineer, 

video engineer). 

 

• Budget.  

Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk produksi suatu 

program televisi harus dilakukan agar sesuai dengan 

perencanaan yang diinginkan. Sebelum menulis perkiraan 

biasya yang dibutuhkan, seorang 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 televisi 

tersebut. 

Dengan perencanaan biaya yang akuratdan baik, pada saat 

mempresentasikan proposal pihak client ataupun manajer 

program tentu akan mempertanyakan dan mengkritik 

seluruh argumentasi yang dijelaskan. Hal tersebut harus 

menjadi bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan yang 

perlu diperhatikan dengan lapang demi kesempurnaan 

kualitas program, karena dari sudut pandang yang berbeda 

bisa saja terdapat sesuatu yang tidak diperhitungkan dalam 

menyusun budget oleh produser. 
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• Presenting the proposal.  

Tahapan memiliki proposal yang lengkap berarti siap untuk 

dipresentasikan kepada client, kalau berkaitan dengan 

sponsorship. Bila bekerja di stasiun televisi maka 

presentasi ditujukan pada executive producer atau manager 

program yang bersangkutan sebagai supervisi yang menilai 

kelayakan program. Presentasi yang baik memungkinkan 

besar akan menghasilkan disetujuinya program untuk 

dieksekusi atau memasuki tahapan selanjutnya.  

 

• Casting.  

Memutuskan atau mencari seseorang yang akan menjadi 

pengisi acara/talent/pemain pada program televisi 

dilaksanakan oleh satu departement yang dipimpin oleh 

seorang casting director. Adapun beberapa stasiun televisi 

lokal serta production house kecil, fungsi casting hanya 

melibatkan sutradara dan produser saja.  

• Set design.  

Membangun sebuah set design program televisi berarti 

menerjemahkan ide/gagasan tim kreatif, membuat sketsa 

desain, membuat set desain, membuat maket, hingga 

membangun set itu sendiri. Perhitungan matematika, fisika, 

dan setetika (menyatu) agar sebuah set bisa menghasilkan 

komposisi, warna, backdrop, ornamen, dan properti yang 

kontras dan megah. Setting program televisi memiliki 

beragam bentuk panggung, set yang harus dimiliki:  

▪ Set artistik (tergantung jenis dan tujuan program). 

▪ Starting mechanic. 

▪ Desain harus cocok dengan kebutuhan shoot (letak kamera, 

lighting, soundsystem). 

▪ Karakteristik kamera video, akan berpengaruh pada tone 

serta warna.  
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Proses membangun sebuah set studio bisa saja dilakukan 

berbanrengan dengan proses produksi lainnya. Dengan 

demikian, seorang produser harus menyiapkan time schedule 

yang akan menjadi acuan seluruh kru produksi yang terlibat 

pada suatu produksi televisi.  

2. Produksi (Production) 

• Rehearsal (pre-studio rehearsal dilakukan untuk 

program televisi yang kompleks) camera blocking, 

floor blocking, dab rehearse/record. Rehearsal 

merupakan bagian dari tahap produksi menurut Gerald 

Millerson, karena perspektif produksi nonberita yang 

membutuhkan persiapan sangan detail beberapa jam 

sebelum produksi. Hal ini tidak berlaku untuk program 

live dengan kru yang besar, rehearsal harus dilakukan 

minimal sekitar 15 jam sebelum live production. Pada 

produksi televisi yang kompleks melibatkan jumlah 

talent, kru, dan peralatan yang besar harus melakukan 

pre-studio rehearsal. Pre-researsal dimulai dengan 

rapat (briefing) kru, serta reading para pengisi acara 

yang terlibat dipimpin langsung oleh program 

diberikan serta akan memahami karakter masing-

masing sesuai dengan keinginan sutradara.  Pada saat 

beriefing, sutradara mengarahkan pengisi 

acara/pemain, blocking, dan pengadegan, sesuai 

dengan treatment yang telah dibuat. Rehearsal dapat 

dilakukan beberapa kalisesuai dengan kebutuhan dan 

pertimbangan produser sehingga keseluruhan acara 

diharapkan dapat berjalan lancar.  Sementara latihan 

berjalan, set studio sudah siap digunakan, maka 

sutradara bisa memantau semua keperluan acara di 

mana studio tersebut nantinya apakah perlu perubahan 

atau pengembangan dalam prosesstudio rehearsal. 
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• Studio Rehearsal 

Studio rehearsal sudah siap dilaksanakan apabila 

seluruh persiapan studio sudah selesai. Pengecekan 

dimulai dari set design yang menjadi tanggung jawab 

set designer apakah unsur-unsur set sudah selesai floor 

plan. 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 studio rehearsal yang dipimpin oleh sutradara 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, hal tersebut 

sangat tergantung dari jenis serta tingkat kesulitan 

acara televisi yang akan diproduksi. Secara umum 

persiapan itu antara lain: dry run/walk through, camera 

blocking, pre-dress run trough, dress rehearsal, video 

taping. 

 

• Recording. 

 

• Capturing.  

Proses capture gambar terjadi pada editing non-linier, 

yaitu mentransfer audio visual dari kaset ke dalam hard 

disk komputer. Sehingga materi editing sudah dalam 

berbentuk file, apabila menggunakan editing linier 

langsung proses logging gambar. 

 

• 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. Hal ini akan 

memudahkan proses editing selanjutnya. 
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• Editing pictures.  

Penyuntingan (editing) adalah kata kunci dalam proses 

ini. Pada tahap ini semua footage telah dikumpulkan 

selama produksi, selanjutnya disusun dan dirangkai 

menjadi produk final (final product). 

 

• Editing sound.  

Penyuntingan suara disinkronkan dengan gambar, serta 

menghidupkan suasana melalui ilustrasi music. Bila 

membutuhkan sound effect tentunnya akan 

memperjelas atmosfer yang dominan atau ingin 

ditonjolkan. 

 

• Final cut.  

Sekarang peralatan yang digunakan dan kompleksitas 

ilustrasi musik (soundtrack), menentukan bahwa 

materi program sudah dapat membaur (mix) suara pada 

tahap online. Dibutuhkan studio audio untuk 

mengerjakan bauran suara final (final mixing). Program 

yang sudah lengkap sekarang disebut “master”. 

 

D. TES FORMATIF 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 

1. Langkah-langkah dalam kegiatan pra produksi antara lain, 

kecuali 

a. Mendapatkan ide 

b. Mencari sponsor 

c. Menentukan model produksi 

d. Pembuatan proposal program 

 

2. Dalam program proposal harus memiliki beberapa 

komponen yang akan melengkapi setiap produksi televisi, 

kecuali 
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a. Judul acara 

b. Sasaran 

c. Format acara 

d. Skedul kegiatan 

 

3. Jika seorang produser tidak menulis langsung script atau 

naskah programnya, maka produser tersebut harus a.   

a. memperkerjakan seorang penulis naskah 

b. Cukup membawa treatment saja 

c. Membawa synopsis program 

d. Membawa sumber nya yaitu novel yang akan dibuat  

 

4. Independent produser juga harus memperkirakan hal-hal 

seperti pita yang akan digunakan, peralatan tertentu, properti 

yang akan digunakan, makanan, honor kru, asuransi, dan 

sewalokasi shooting  

a. Preparing budgeting 

b. Tentative budget 

c. Kas kecil 

d. Persidaan  

 

5. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan 

koordinasi pelaksanaan produksi adalah sebagai berikut, 

kecuali 

a. Mengumpulkan kru produksi 

b. Menyiapkan peralatan shooting, kostum dan property 

yang dibutuhkan 

c. Menyelesaikan masalah perizinan 

d. Membuat shootlist 

 

6. cuplikan-cuplikan program yang disusun secara ringkas 

sesuai alur program yang sebenarnya. Digabungkan dengan 

narasi yang memiliki daya tarik pada identitas program  

a. Teaser 

b. Video Tape 
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c. Trailer 

d. Super impose 

 

7. promosi program yang biasanya ditampilkan dalam layar 

televisi secara mendadak, beberapa detik dengan frekuensi 

tidak sering. 

a. Trailer 

b. VT 

c. Super Impose 

d. Teaser 

 

8. promosi program tentang segala sesuatu yang berbentuk still 

photo, bukan gambar bergerak. Biasanya ini hanya berupa 

pengumuman penting, pelayanan umum atau apapun yang 

memang belum ada gambarnya  

a. Tag On 

b. Promo Continuity 

c. Promo Off Air 

d. Super Impose 

 

9. 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  

a. Editing pictures 

b. Editing Sound 

c. Logging 

d. Capturing 

 

10. Mentransfer audio visual dari kaset ke dalam hard disk 

computer 

a. Capturing 

b. Loging 

c. Editing picture 

d. Editing sound 
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Kunci Jawaban : 

1. B 

2. D 

3. A 

4. A 

5. D 

6. C 

7. C 

8. A 

9. C 

10. A 
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TEKNIK PENGAMBILAN GAMBAR TELEVISI  

Pengambilan gambar dari sebuah shot atau ukuran gambar 

sangat berpengaruh pada cara reporter mengarahkan juru kamera 

mengambil gambar-gambar yang dibutuhkan. Adapun sutradara 

televisi berpengaruh memberi komando penyutradaraan 

(director’s command) kepada seluruh kru produksi, baik di studio 

atau luar studio.  

Prinsip pengambilan gambar pada kamera televisi adalah 

pastikan bahwa kamera seolah-olah mewakili mata penonton 

untuk melihat suatu adegan dilokasi peristiwa. Oleh sebab itu, 

persiapan yang harus dilakukan sebelum perekaman/taping 

adalah pastikan objek dalam keadaan:  

1. Fokus (gambar harus tajam tidak blur).  

2. Irish (terang tampak alamiah).  

3. Shot size (ukuran gambar).  

4. Komposisi gambar.  

5. Stabil, tidak goyang.  

6. Gerakan kamera kalau diperlukan.  

7. Continuity (kesinambungan gambar).  

8. Motivasi atau alasan yang kuat.  

 Bahasa gambar yang muncul di produksi televisi harus 

dimaknai sama oleh seluruh kru televisi. Dalam bahasa visual, 

dasar-dasar pembingkaian gambar dikenal sebagai The Grammar 

of The Shot oleh Roy Thomson dalam Naratama.   

Pemilihan gambar tidak dapat dilakukan secara acak, tetapi 

merupakan pemilihan yang telah diperhitungkan segala 

kemungkinannya, keindahan dan ruang seni yang diciptakannya.  
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 Shoot adalah saat tombol kamera di tekan sampai dilepaskan 

kembali. Dengan kata lain, shot merupakan bagian dari rangkaian 

gambar yang begitu panjang, yang hanya direkam dengan satu 

take saja. Untuk menghasilkan penyambungan gambar yang 

indah, kita harus mengerti arti dan makna dari sebuah shot. Harus 

ada persiapan berupa konsep yang direncanakan agar pemirsa 

dapat menikmati setiap yang disiarkan.   

  

A. UKURAN GAMBAR TELEVISI & SUDUT    

PANDANG KAMERA  

  

Ukuran pengambilan gambar selalu dikaitkan dengan ukuran 

tubuh manusia, namun penerapan ukuran ini juga berlaku pada 

benda lain, tinggal menyesuaikan ukurannya saja. Berikut 

sembilan shot sizes (ukuran gambar) tersebut:   

1. Extreme long shot (ELS). Ukuran gambar ElS merupakan 

kekuatan yang ingin menetapkan suatu (peristiwa, 

pemandangan) yang sangat-sangat jauh, panjang, dan luas 

berdimensi lebar. ElS biasa digunakan untuk komposisi 

gambar indah pada sebuah panorama.  

 

Gambar 3.1: Contoh Gambar Extreme Lomng Shot  
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2. Very long shot (VLS). Gambar-gambar opening scene atau 

bridging scene dimana pemirsa divisualkan adegan kolosal, 

kota metropolitan, dan sebagainya. Posisi kamera diletakkan 

beragam seperti top angle dari helikopter, menggunakan 

crane atau jimmy jib. Hindarilah shoting VLS menggunakan 

hand held atau kamera dipanggul bahu, karena akan 

kehilangan arah dan gambar akan goyang atau tidak fokus.  

 

Gambar 3.2: Contoh Gambar Very Long Shot 

3. Long shot (LS). “Sizes frame compositions yang ditembak 

Keseluruhan gambaran dari pokok materi dilihat dari dari 

kepala ke kaki atau gambar manusia seutuhnya. LS dikenal 

sebagai landscape format yang mengantarkan mata penonton 

kepada keluasan suatu suasana dan objek.  

 

Gambar 3.3: Contoh Gambar Long Shot 
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4. Medium long shot (MLS). "Ini yang ditembak memotong 

pokok materi dari lutut sampai puncak kepala pokok materi" 

Setelah gambar LS ditarik garis imajiner lalu di zoom in 

sehingga lebih padat, maka masuk ke medium long shot, 

Angle MLS sering dipakai untuk memperkaya keindahan 

gambar.  

 

Gambar 3.4: Contoh Gambar Medium Long Shot 

5. Medium shot (MS). "Gambar diambil dari pinggul pokok 

materi sampai pada kepala pokok materi. Ukuran MS, biasa 

digunakan sebagai komposisi gambar terbaik untuk 
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wawancara. Di mana pemirsa dapat melihat dengan jelas 

ekspresi dan emosi dari wawancara yang sedang berlangsung 

 

Gambar 3.5: Contoh Gambar Very Long Shot 

6. Middle close up (MCU). "Dari dada pokok materi sampai 

Medium shot pai puncak kepala" MCU dapat dikategorikan 

sebagai komposisi "potret setengah badan" dengan 

keleluasaan background yang masih bisa dinikmati. MCU 

memperdalam gambar dengan menunjukkan profil dari objek 

yang direkam 

 

Gambar 3.6: Contoh Gambar Medium Close Up 
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7. Close up (CU). "Meliput wajah yang keseluruhan dari pokok 

materi objek menjadi titik perhatian utama dalam 

pengambilan gambar dan latar belakang hanya terlihat 

sedikit. CU fokus kepada wajah, digunakan sebagai Medium 

close up komposisi gambar yang paling baik untuk 

menggambarkan emosi atau reaksi seseorang, CU selalu 

execellence pada wajah marah, kesal, senang, sedih, kagum, 

dan lain sebagainya. Terhadap benda lain pun demikian, 

karena mampu mengeksplorasi daya tarik yang tersembunyi  

 

 Gambar 3.7: Contoh Gambar Close Up 

8. Big close up (BCU). Lebih tajam dari CU, yang mampu 

mengungkapkan kedalaman pandangan mata, kebencian raut 

muka, dan emosional wajah. Tanpa intonasi dan narasi Close 

up BCU sudah bisa mewujudkan arti reaksi spontanitas atau 

refleks seseorang. BCU juga dapat digunakan untuk objek 

berupa benda wayang, asap rokok, ataupun makanan.  
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Gambar 3.8: Contoh Gambar Big Close Up 

9. Extreme close up (ECU). "Kekuatan ECU pada kedekatan 

dan ketajaman yang hanya fokus pada satu objek Paling 

sering digunakan untuk memperhebat emosi dari suatu 

pertunjukan musik atau situasi yang dramatis. Kelemahan 

ECU, akan sulit untuk menciptakan depth of field, karena 

jarak objek dan jangkauan lensa kamera terlalu dekat. 

Misalnya: ketika anda fokus pada mata maka gambar 

disekitarnya menjadi soft atau tidak focus  

 

Gambar 3.9: Contoh Gambar Medium Close Up 
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Setelah mengetahui pengertian dasar pengambilan gambar 

sebuah shot, selanjutnya camera angle dan komposisi gambar 

sangat penting untuk diketahui seorang jurnalis Extreme close up 

Ketika melakukan shoting hendaknya memahami, bahwa setiap 

gambar peristiwa harus memberikan pesan yang jelas dan 

disiarkan tentang suatu tidak menyebabkan pemirsa sulit 

mengerti makna informasi yang persoalan. Salah satu prinsip 

pengambilan gambar yang baik adalah seimbang tanpa adanya 

ruang ruang kosong pada layar televisi  

Meletakkan lensa kamera pada sudut pandang pengambilan 

gambar yang tepat dan mempunyai motivasi tertentu untuk 

membentuk kedalaman gambar/dimensi dan menentukan titik 

pandang penonton dalam menyaksikan suatu adegan dan 

membangun kesan psikologis gambar, seperti  

1. High angle (HA). Pengambilan gambar dengan meletakkan 

tinggi kamera di atas objek garis mata orang. Kesan 

psikologis yang ingin disampaikan objek tampak seperti 

tertekan.  

2. Eye level (normal), Tinggi kamera sejajar dengan garis mata 

objek yang dituju. Kesan psikologis yang disajikan adalah 

kewajaran, kesetaraan atau sederajat.  

3. Low angle (LA). Pengambilan gambar dengan takkan tinggi 

kamera di bawah objek atau di bawah garis mata orang. 

Adapun kesan psikologis yang ingin disajikan adalah objek 

tampak berwibawa 
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Silahkan Perhatikan Video Berikut Untuk Lebih 

Memahami Tentang Pengambilan Gambar Dan Sudut 

Pandang Kamera 

 
Gambar 3.10: QR Code Contoh Pengambilan Gambar Dan 

Sudut Pandang Kamera 

 

Shot Types, Camera Angles & Rules Of Framing 

 

Gambar 3.11: QR Code Contoh Shot Types, Camera Angles & 

Rules Of Framing 

 

B. KOMPOSISI  

Komposisi gambar adalah pengaturan/penataan dan 

penempatan unsur-unsur gambar ke dalam frame (bingkai) 

gambar. Komposisi sangat erat kaitannya dengan rasa seni, 

perasaan, dan ekspresi seseorang. Komposisi gambar harus 

memerhatikan faktor keseimbangan, keindahan, ruang dan warna 

dari unsurunsur gambar serta daya tarik tersendiri. Unsur-unsur 

gambar (visual element) dalam komposisi merupakan apa saja 

yang dilihat oleh matallensa kamera kita, pada suatu kejadian/ 

pemandangan, yaitu dapat berupa:  

 

• Tokoh/ manusia (objek), termasuk perlengkapan kostum dan 

make up.    
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• Lokasi gedung, dekorasi, dan properti.  

• Warna, cahaya (lighting), dan lain-lain.  

 Sedangkan framing merupakan penempatan unsurunsur 

gambar ke dalam frame yang bertujuan menempatkan objek pada 

komposisi yang baik, serta terpenuhinya unsur keseimbangan 

frame kiri dan kanan, atas dan bawah dalam pengelompokan.  

1. Trianggulasi  

 Pusat perhatian di tempatkan pada puncak suatu 

segitiga. Bagian-bagian lainnya ditempatkan pada pangkal 

dasar suatu komposisi. Keseimbangan sisi kiri dan kanan 

objek serta atas dengan background yang mengesankan objek 

menjadi elegan dan enak dipandang. 

2. The Rule of Thirds (he Golden Mean)   

 Pedoman dalam penempatan unsur-unsur gambar dalam 

frame yang dibagi atas tiga bagian secara vertikal dan tiga 

bagian secara horizontal. Perpotongan garis vertikal dan 

horizontal merupakan titik perhatian pemirsa dalam 

menyaksikan suatu adegan (gambar/cerita). Interest point of 

object (pusat perhatian) sebaiknya ditempatkan pada titik-

titik perpotongan tersebut.   

Ketika sedang shoting, komposisi gambar yang akan 

diambil agar tercapai golden mean tentu beragam. Pada objek 

orang, mata berada pada posisi 1/3, frame bagian atas. 

Kondisi panorama/ pemandangan batas cakrawala berada 2/3 

frame bagian bawah. Adapun posisi dua orang yang 

melakukan percakapan atau aktivitas tertentu, posisi golden 

mean berada di tengah-tengah antara dua orang tersebut.  
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3. Walking Room/Lead Room  

Ruang yang menunjukkan arah jalan objek sampai tepi 

frame, ruang depan lebih luas dua kali dibanding ruang 

belakang (30-50%). Teknik pengambilan gambar dengan 

memberikan sisa jarak ketika seseorang bergerak ke arah 

tertentu. Tanpa memperhatikan walking room, objek gambar 

orang akan tampak terhalangi atau terhenti di layar televisi.  

4. Looking Room/Nose Room   

 Jarak pandang objek ke depan dengan perbandingan dua 

bagian depan satu bagian belakang (30-50%). Ketika objek 

gambar melihat atau menunjuk ke suatu arah, harus tersedia 

ruang kosong pada arah yang dituju. Pengambilan gambar 

tanpa looking room akan terlihat janggal dan tidak seimbang.  

5. Head Room Looking room  

 Teknik pengambilan gambar ini, ruang dari atas ke pala 

sampai tepi atas frame, ruang bagian ini seperempat dari 

kepala objek. Ruang kosong yang berada di atas kepala harus 

seimbang dengan tepi layar televisi. Bila ruang kosong 

terlalu banyak, yakni jarak antara ujung kepala dengan tepi 

atas layar televisi terlalu luas, maka gambar tampak tidak 

seimbang. Sehingga objek akan tampak tenggelam di layar 

televisi dan gambar tidak nyaman dilihat.  

6. Aerial Shot Head room  

 Pengambilan gambar daratan dari udara dengan 

meletakkan posisi kamera pada pesawat udara Fungsi 

pengambilan gambar ini untuk melihat suasana di bawah 

daratan secara menyeluruh dan leluasa. Biasanya digunakan 

sebagai kebutuhan gambar program berita. pertandingan 
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olahraga yang melibatkan banyak orang atau 

menggambarkan suasana bencana alam.  

7. Over the shoulder shot (OSS)  

Pengambilan gambar di mana kamera berada di belakang 

bahu salah satu pelaku/di belakang objek yang Aerial shot 

membelakangi, dan tampak di dalam frame. Sementara objek 

utama lebih difokuskan tampak menghadap kamera dengan 

latar depan bahu lawan main.  

8. Establishing Shot (ES)   

 Pengambilan shot yang menampilkan keseluruhan objek 

ditambah dengan ruang di sekitarnya sebagai pemandangan 

atau suatu tempat untuk memberi orientasi di mana peristiwa 

atau bagaimana kondisi adegan itu terjadi.  

9. Point of View (POV)   

   Teknik pengambilan gambar yang menghasilkan arah 

pandang pelaku atau objek utama dalam frame.  

10. Canted Shot   

 Pengambilan gambar dengan cara meletakkan kamera 

dalam posisi miring ke kiri maupun ke kanan dengan statis, 

sehingga menggambarkan frame menjadi diagonal dengan 

kesan yang di program, pembahasan materi dan lain 

sebagainya yang enerjik karena target audiensinya adalah 

generasi muda. 

  



80  

  

11. Crazy Shot  

 Pengambilan gambar dengan cara menggerakkan 

kamera ke kiri ke kanan secara dinamis. Framing ini disebut 

crazy, karena memang tidak lazim digunakan pada program 

yang formal dan normal. Crazy shot digunakan sebagai cara 

menggairahkan gambar yang disesuaikan dengan ritmenya. 

Biasanya dilakukan dalam pembuatan video klip, semakin 

tinggi tempo biramanya maka semakin variatif crazy shot 

yang diperagakan.  

12. Subjective Shot dan objective Shot   

Subjective shot merupakan teknik pengambilan gambar 

yang secara psikologis meli batkan penonton sebagai pelaku 

dalam scene tersebut. Adapun objective shot adalah teknik 

pengambilan gambar yang secara psikologis mempunyai 

kesan, bahwa pemirsa televisi hanya sebagai pengamat saja.  

13. Type of Shot   

 Pada saat memproduksi program televisi, tipe 

pengambilan gambar akan disesuaikan dengan format 

program yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini akan 

mempermudah proses penyampaian pesan, menghibur dan 

memberikan makna yang afektif pada pemirsa televisi, 

sehingga tipe pengambilan gambar yang menjadi dasar 

pembuatan berbagai program acara televisi adalah sebagai 

berikut:  

• Simple shot, yaitu proses pengambilan gambar 

menggunakan static shot  atau tanpa ada pergerakan 

kamera dengan cara cut to cut. Contoh: pengambilan 

gambar di studio pada penyiar berita televisi.   
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• Complex shot, yaitu proses pengambilan gambar yang 

bervariasi dengan kombinasi antara statis dengan 

pergerakan lensa, sehingga menghasilkan komposisi 

gambar yang indah dan enak ditonton. Contoh: program 

fashion show, kuis, dan lain sebagainya.  

• Developing shot, yaitu proses pengambilan gambar 

dengan menggunakan seluruh pergerakan kamera 

dengan berbagai angle, sehingga terbentuk pengambilan 

gambar yang dramatis. Contonya pada program 

olahraga, reality show, konser musik, sinetron, dan lain 

sebagainya.  

14.  Object in Frame  

 Pengambilan gambar orang/ pemain oleh kamera dalam 

satu frame dengan mengabaikan shot size orang tersebut. 

Adapun beberapa istilah pengambilan gambarnya, yaitu one 

shot, two shot, three shot dan group shot.  

  

C. PERGERAKAN DAN POSISI KAMERA  

 Pergerakan kamera yang bervariatif sangat dibutuhkan pada 

setiap acara televisi sehingga menghasilkan kualitas program 

yang memuaskan kreatornya. Semakin banyaknya pergerakan 

kamera sesuai dengan ketentuan yang lazim akan memperkaya 

gambar dan memudahkan penyusunan alur cerita. Contohnya 

sebagai berikut :  

1. Crab/ truck  

Pergerakan seluruh badan kamera horizontal ke kiri dan 

ke kanan dengan sasaran menunjukan keberadaan objek agar 
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mempertahankan komposisi awal dan menunjukkan 

perubahan latar belakang.  

2. Swing  

 Pergerakan seluruh badan kamera ke kiri ke kanan 

membentuk oval, tujuan sasaran gambar menunjukan 

keberadaan objek dengan mempertahankan komposisi awal.  

3. Zoom in dan zoom out  

Zoom in adalah teknik pengambilan gambar dengan 

pergerakan lensa dari wide angle lens (gambar yang luas) 

menuju narrow angle lens (gambar lebih sempit) ke suatu 

objek. Tujuannya menyajikan bahwa suasana ini terdapat objek 

yang dinilsi penting. Zoom out adalah teknik pengambilan 

gambar dengan pergerakan lensa dari narrow angle lens 

(gambar sempit) menuju wide angle lens (gambar yang lebih 

luas) dengan objek yang sama. Tujuannya menyajikan objek 

utama berada di dalam suasana tersebut.  

4. Pan Left/ Pan Right  

 Pengambilan gambar dengan melakukan pergerakan 

camera head secara horizontal ke kiri (left)  dan ke kanan 

(right) pada poros tripod sesuai dengan kecepatan yang 

diinginkan. Apabila gerakan panning dilakukan beberapa saat 

ke arah sejumlah objek bisa disebut panoramic shot.  

5. Tilt up  

 Pergerakkan kamera dari bawah ke atas pada porosnya. 

Tujuan dilakukan pergerakkan kamera ini untuk menyajikan 

ketinggian suatu objek. Adanya rasa keingintahuan apa yang 

ada, kemudian gerakan-gerakan kamera ini dapat digunakan 
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untuk membangkitkan kesan gedung yang menjulang tinggi 

atau menggambarkan kedalaman yang Tilt up mengerikan.  

6. Tilt down   

 Pengambilan gambar dengan melakukan pergerakkan 

kamera dari atas ke bawah. Adapun tujuan dari pengambilan 

gambar ini untuk menunjukkan keberadaan suatu objek yang 

berada di bawah.  

  Memerhatikan letak posisi kamera sangat penting untuk 

mengetahui framing gambar yang diinginkan sesuai dengan 

shoting list dan tentunya menghasilkan gambar yang enak 

dinikmati pemirsa televisi. Adapun beberapa camera position 

yang perlu diketahui yaitu:  

1. Frontal position yang menghasilkan full face shot.   

2. Left side position menghasilkan profil face shot.   

3. Right side position menghasilkan profil ¾ face shot.   

4. Front middle left side menghasilkan profil ¾ face shot.   

5. Front middle right side menghasilkan profil face shot.  

Silahkan Perhatikan Video Berikut Untuk Lebih 

Memahami Kamera Movements 

 
 Gambar 3.12: QR Code Contoh Video Berikut Untuk Lebih 

Memahami Kamera Movements 
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D. KESINAMBUNGAN GAMBAR  

Continuity adalah teknik penggabungan atau 

pemotongan gambar (kesinambungan gambar) untuk 

mengikuti suatu aksi melalui satu patokan tertentu. Gambar 

seseorang yang sedang memandang ke arah sisi layar televisi 

dilanjutkan dengan gambar yang memperlihatkan objek apa 

yang dilihat oleh orang tersebut.  

   Tujuan dari continuity untuk menghubungkan shot-shot 

agar aliran adegan menjadi elas, halus, dan lancar 

(smoth/seamless). Dalam continuity edit shot menjadi 

komponen terkecil pembentukan efek logis gaya naratif. Shot 

yang sekaligus menjadi bagian dari kesatuan adegan yang 

disebut sebagai scene, Adapun beberapa bentuk continuity 

yang digunakan agar memudahkan penyampaian pesan, 

menghibur, dan memberikan makna yang berdampak afektif 

bagi pemirsa televisi, sebagai berikut:  

1. One scene three shot continuity direction   

Penggabungan/kesinambungan gambar dalam satu scene 

yang terdiri dari three shot dengan continuity fokus OSS, 

dilanjutkan OSS lawan mainnya dan diakhiri dengan two 

shot yang dramatis.  
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2. Three shot continuity action, two objeck one moment   

Penggabungan/kesinambungan gambar yang 

menyajikan aksi dua menghadang beraktivitas dengan 

background statis pada suatu moment. Continuity gambarkan 

tiga shot dalam satu scene tanpa pergerakan kamera untuk 

merekam action object yang seluruhnya stabil two shot.   

  

3. Three shot continuity direction   

 Continuity yang digunakan untuk memperjelas dialog 

yang sedang berlangsung, biasanya pada acara talkshow di 

studio. Realisasinya menggabungkan front middle left side, 

long shot, dan front middle right side, sehingga emosional 

pernyataan serta ekspresi objek yang berdialog terekam 

secara alamiah.  

   

4. Three shot continuous direction scene   

Penggabungan tiga shot gambar dalam satu scene yang 

memfokuskan masing-masing objek, saat sedang 

berinteraksi aktif secara terus menerus. Diawali shot front 

middle left side objek yang saling interaksi dengan shot front 

middle right side. sehingga terlihat interaksinya, lalu diakhiri 

kedua objek saling berhadapan.  
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   Seorang juru kamera merupakan bagian terpenting dari 

tim produksi televisi, sehingga harus memahami teknik 

filming, yaitu mengetahui gambar seperti apa yang harus 

direkam sesuai kebutuhan sutradara. Maka juru kamera 

diharuskan menguasai teknik pengoperasian kamera, 

melakukan koordinasi dengan tim produksi, memahami 

kualitas gambar dan memahami teknik filming Berikut ini 

teknik filming yang biasa dilakukan juru kamera agar 

mendapatkan gambar sesuai kebutuhan editor sehingga 

gambar terlihat smoth seamless. 

 

Subject On Activity   

• Merekam master shot wawancara pada subjek yang 

melakukan aktivitas secara utuh.   

• Merekun detail aktivitas.  

• Merekam ekspresi.  

• Merekam objek aktivitas.  

 

Subject On Driving   

• Merekam master shot wawancara pada subjek yang 

tengah mengemudi secara utuh.  

• Merekam detail aktivitas mengemudi.   

• Merekam ekspresi.   
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• Merekam objek aktivitas.  

• Merekam travel-shot  

Subject And Host On Walking   

• Merekam master shot wawancara pada subjek yang 

tengah berjalan bersama host secara utuh: two shot ketika 

host berbicara dan one shot ketika subjek berbicara  

• Merekam sekilas perjalanan pada titik tertentu.   

• Merekam ekspresi subjek ketika mendengar host 

bertanya.   

• Merekam ekspresi host ketika mendengar subjek 

berbicara dan pertanyaan yang diajukan secara one shot 

  

Real time filming  

• Merekam master shot aktifitas subjek yang bergerak 

tanpa diatur, namun kamera yang mengikuti peergerakan 

subjek dalam berbagai varian shot.   

• Cameraman bergerak lebih cepat di titik tertentu untuk 

mendapatkan detail aktifitas.   

• Cameraman tetap memperhitungkan sumber cahaya, 

angle, komposisi, dan estetika  

  



88  

  

E. TEKNIK PENGAMBILAN GAMBAR  

Juru kamera yang sedang mengambil gambar suatu subjek 

atau objek pada dasarnya akan mengikuti suatu teknik 

pengambilan gambar tertentu. Kondisi dari subjek atau objek 

yang menjadi fokus pengambilan gambar itu pada prinsipnya 

hanya terdiri atas dua, yaitu  

1. Bergerak atau dinamis   

2. Diam atau statis  

Pengambilan gambar terhadap subjek atau objek yang diam 

atau statis relatif lebih mudah dibandingkan jika subjek atau 

objek itu bergerak. Pengambilan gambar pada liputan berita 

televisi mencakup subjek atau objek bergerak atau statis yang 

sama banyaknya. Dalam pembuatan paket cerita reporter 

seringkali harus mengarahkan subjek atau narasumber ketika 

akan merekam gambar. Narasumber perlu diarahkan agar 

tercapai pengambilan gambar yang baik dan bervariasi.   

Pada dasarnya teknik dasar pengambilan gambar ini 

mencakup hal berikut.  

a. Subjek atau objek bergerak, sementara kamera statis   

b. Subjek atau objek statis, sementara kamera bergerak   

c. Subjek atau objekl bergerak, sementara kamera juga 

bergerak   

Ketika mengambil gambar, juru kamera akan melakukan 

gerakan sesuai dengan kebutuhan sekuen atau sesuai dengan 

skenario gerakan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, reporter terkadang harus 
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mengarahkan subjek atau partisipan innya sebelum pengambilan 

gambar dilakukan.  Jumlah subjek dalam pengambilan gambar 

bisa satu, bisa juga lebih dari satu. Semakin banyak orang yang 

terlibat dalam gambar, maka makin llit reporter untuk 

mengarahkannya. Jurukamerajugaharus lebih terampil 

menggunakan kameranya jika orang yang terlibat lebih banyak. 

Teknik dasar pengambilan gambar bagi keperluan berita atau 

untuk keperluan pembuatan feature, sinetron atau film pada 

prinsipnya adalah sama saja.   

Terdapat 12 teknik dasar pengambilan gambar yang perlu 

diketahui orang juru kamera yang meliputi pergerakan kamera 

oleh juru kamera, tilt dan zoom serta pergerakan subjek dan 

partisipan yang diarahkan eh sutradara (reporter). Ke-12 teknik 

pengambilan gambar ini pada dasarnya saling berkaitan satu 

dengan yang lainnya. Berikut ini adalah teknik dasar 

pengambilan gambar.   

1. Kamera Mendekati Subjek (truck-in atau dolly-in) Ini 

adalah teknik dasar pengambilan gambar yang 

sederhana. Kamera bergerak mendekati subjek yang 

tidak bergerak (statis). Teknik ini digunakan untuk 

memusatkan perhatian penonton kepada suatu subjek 

tertentu dan dalam waktu bersamaan mempertahankan 

posisi geografis subjek pada tempatnya.  

2. Kamera Menjauhi Subjek Kebalikan dari yang pertama. 

Kamera bergerak menjauhi subjek yang tidak bergerak 

(statis). Teknik ini biasanya digunakan untuk membuka 

sekuen yang memperlihatkan subjek yang terkait dengan 

subjek lainnya yang muncul pada shot selanjutnya.   

3. Subjek Mendekati Kamera Pengambilan gambar subjek 

yang dimulai dari posisi medium atau long shot menjadi 

close up, dengan cara subjek bergerak menuju kamera.   
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4. Subjek Menjauhi Kamera Pengambilan gambar subjek 

yang dimulai dari posisi close up menjadi medium atau 

long shot cara bergerak menjauhi kamera.   

5. Kamera Mengikuti subjek subjek dan kamera samasama 

bergerak. Kamera bergerak di atas trek atau rel mengikuti 

gerakan subjek dan tetap mempertahankan komposisi 

gambar subjek agar tetap tidak berubah (tetap), 

sementara latar belakang berubah terus. Cara lain adalah 

kamera bergerak secara pan mengikuti pergerakan 

subjek, namun komposisi dari subjek yang bergerak akan 

berubah.   

6. Kamera Mengikuti Subjek, Subjek Lain Muncul Pada 

awalnya kamera bergerak secara pan atau menggunakan 

trek mengikuti subjek A, subjek B kemudian muncul dari 

arah depan atau belakang. Kamera kemudian fokus 

kepada subjek kedua (subjek B) seielah subjek A 

menghilang dari layar (lihat gambar). Ini adalah teknik 

pengambilan gambar yang efektif untuk memindahkan 

perhatian dari satu subjek ke subjek lainnya (following 

one subject to reveal and concentrate on another subject: 

original subject exits)  

7. Memperluas Subjek Teknik ini mirip dengan teknik 

pengambilan gambar sebagaimana nomor 6 di atas, 

namun dalam hal ini subjek pertama tidak keluar dari 

layar. Teknik ini umum digunakan untuk memperluas 

perhatian dari satu subjek kepada suatu kelompok 

(following one subject to include more subjects)  

8. Transisi Grup Kepada Individu Teknik pengambilan 

gambar ini dapat dilakukan dalam beberapa cara. Salah 

satu caranya adalah dengan menggunakan teknik subjek 

bergerakmendekati kamera (lihat penjelasan nomer 3). 
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Pertama, shot memperlihatkan sekumpulan orang 

(subjek pertama), kemudian salah seorang dari mereka 

keluar dari kelompok dan berjalan mendekati kamera dan 

close up ke wajahnya sehingga ia menjadi pusat 

perhatian (fokus) kamera (subjek kedua), sementara itu 

latar belakang orang- orang di belakangnya dibuat 

menjadi buram (out of focus)  

9. Subjek Tinggalkan Kelompok Pengambilan gambar 

dimulai dengan beberapa subjek misalnya satu kelompok 

orang. Satu dari mereka berjalan menjauh dari 

kelompok; kamera bergerak mengikuti subjek itu 

(dengan cara pan atau truck) sehingga kelompok orang 

itu keluar dari layar.   

10.Memperbaiki Komposisi Kamera harus bergerak sedikit 

secara pan, tilt atau truck agar dapat mempertahankan 

komposisinya terhadap satu atau beberapa subjek yang 

sedang bergerak. Misalnya suatu shot medium close-up 

memperlihatkan seorang pria yang sedang duduk di 

kursi. Pria itu kemudian berdiri. Kamera harus 

mendongak ke atas (tilt up) atau mundur ke belakang 

agar pria itu tetap berada dalam komposisi kamera secara 

baik.  

11.Subjek Berbalik Kamera mengambil gambar subjek A dan 

kemudian pan ke subjek B. Subjek B kemudian berjalan 

menuju kamera, melewati A, dan berbalik menghadap ke 

arah subjek A, dalam posisi ini B membelakangi kamera. 

Subjek A gantian berjalan menuju kamera melewati 

subjek B dan berbalik menghadap subjek B. Sekarang 

subjek A membelakangi kamera. Dalam hal ini, untuk 

mempertahankan komposisi, kamera harus bergerak pan 

atau truck mengikuti gerakan.   
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12.Countering Subjek bergerak dan subjek lainnya 

melakukan counter dengan melakukan gerakan yang 

sama atau bergerak kepada posisi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dengan gerakan seperti ini, komposisi 

gambar tidak akan berubah.  
  

Silahkan Perhatikan Video Berikut Untuk Lebih 

Memahami Ten Tang Camera Movement Technique 

 
Gambar 3.13: QR Code Contoh Video Berikut Untuk 

Lebih Memahami Kamera Movements 

  

F. TES FORMATIF  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !  

1. Ukuran gambar ElS merupakan kekuatan yang ingin 

menetapkan suatu (peristiwa, pemandangan) yang sangat-

sangat jauh, panjang, dan luas berdimensi lebar. ElS biasa 

digunakan untuk komposisi gambar indah pada sebuah 

panorama.  

a. Extreme Long Shot  

b. Very Long Shot  

c. Long Shot  

d. Medium Shot  

  

2. Lebih tajam dari CU, yang mampu mengungkapkan 

kedalaman pandangan mata, kebencian raut muka, dan 

emosional wajah   

a.  Close up  

b. Big close up  
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c. Extreme close up  

d. Midle close up  

  

3. “Sizes frame compositions yang ditembak Keseluruhan 

gambaran dari pokok materi dilihat dari dari kepala ke kaki 

atau gambar manusia seutuhnya.    

a. Extreme Long Shot  

b. Very Long Shot  

c. Long Shot  

d. Medium shot  

  

4.   Tinggi kamera sejajar dengan garis mata objek yang dituju. 

Kesan psikologis yang disajikan adalah kewajaran, 

kesetaraan atau sederajat  

a. Angle medium  

b. Low angle  

c. High angle  

d. Eye level  

  

5.  Ruang yang menunjukkan arah jalan objek sampai tepi 

frame, ruang depan lebih luas dua kali dibanding ruang 

belakang (30-50%). Teknik pengambilan gambar dengan 

memberikan sisa jarak ketika seseorang bergerak ke arah 

tertentu  

a. Walking Room/Lead Room  

b. Nose Room  

c. Looking Room  

d. The Rule Of Thirds  

  

6. Teknik pengambilan gambar ini, ruang dari atas ke pala 

sampai tepi atas frame, ruang bagian ini seperempat dari 
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kepala objek. Ruang kosong yang berada di atas kepala 

harus seimbang dengan tepi layar televisi  

a. Walking Room/Lead Room  

b. Nose room  

c. looking room  

d. the rule of thirds  

  

 7. Teknik pengambilan gambar yang menghasilkan arah 

pandang pelaku atau objek utama dalam frame..  

a. Point of view (POV)  

b. Canted shot  

c. Establising shot  

d. Crazy shot  

  

8.  Pengambilan gambar dengan cara meletakkan kamera 

dalam posisi miring ke kiri maupun ke kanan dengan statis, 

sehingga menggambarkan frame menjadi diagonal dengan 

kesan yang di program, pembahasan materi dan lain 

sebagainya yang enerjik karena target audiensinya adalah 

generasi muda   

a. Point of view (POV)  

b. Canted shot  

c. Establising shot 

d. Crazy shot  

  

9. Pergerakan seluruh badan kamera horizontal ke kiri dan ke 

kanan dengan sasaran menunjukan keberadaan objek agar 

mempertahankan komposisi awal dan menunjukkan 

perubahan latar belakang  

a. Swing  

b. Tilt Up  

c. Crab/Truck  
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d. Pan Left/Pan right  

  

10. Pengambilan gambar dengan cara menggerakkan kamera 

ke kiri ke kanan secara dinamis. Framing ini disebut crazy, 

karena memang tidak lazim digunakan pada program yang 

formal dan normal. Crazy shot digunakan sebagai cara 

menggairahkan gambar yang disesuaikan dengan ritmenya  

a. Point of view (POV)  

b. Canted shot  

c. Establising shot  

d. Crazy shot  

  

Kunci Jawaban :  

1. A  

2. B  

3. C  

4. D  

5. A  

6. C  

7. A  

8. B  

9. D  

10. D  
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PROSES PRODUKSI BERITA TELEVISI 

A. JURNALISTIK TELEVISI  

Ketika menulis naskah berita untuk media televisi, 

dipastikan menulis untuk didengar. Ingat, televisi adalah media 

audio-visual, bukan media cetak. Pemirsa atau penonton akan 

melihat (gambar/visual) dan mendengar (suara/audio), bukan 

membaca naskah berita seperti membaca koran.  

Kelemahan media televisi adalah berita yang ditayangkan 

di layar televisi umumnya hanya muncul satu kali. Jika pemirsa 

tidak bisa menangkap isi berita pada tayangan pertama, ia tak 

punya peluang untuk minta di ulang. Kecuali mungkin untuk 

berita yang di anggap sangat penting, sehingga dari waktu ke 

waktu selalu di ulang dan perkembangannya di update oleh 

stasiun TV bersangkutan.  

Keterbatasan tersebut berlaku untuk media TV 

konvensional. Namun, saat ini sudah muncul jenis media TV 

yang tidak konvensional. Sekarang di sejumlah negara maju 

sudah mulai diperkenalkan IPTV (Internet Protocol 

Television), yang bersifat interaktif. Pemirsa yang berminat bisa 

mengulang bagian tayangan TV yang ia inginkan, tentunya 

dengan membayar biaya tertentu. 

Namun, IPTV mensyaratkan adanya infrastruktur 

telekomunikasi pita lebar yang canggih dan mahal, yang saat ini 

belum tersedia di Indonesia. Dalam dua atau tiga tahun ke depan 

(katakanlah sampai 2010), tampaknya infrastruktur semacam 

ini juga belum siap untuk mewujudkan Kehadiran IPTV di 

Indonesia. Jadi, dalam pembahasan teknik penulisan naskah 

berita, kita mengasumsikan, media televisi di Indonesia sampai 

tahun 2010 masih akan bersifat konvensional.  
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Untuk media televisi yang konvensional, sebuah tayangan 

berita tidak bisa disimak dan di baca berulangulang seperti 

membaca koran. Pemirsa hanya punya satu kesempatan untuk 

menangkap isi berita. Oleh karena itu, berita di TV dibuat 

dengan gaya bahasa bertutur, seperti percakapan sehari-hari, 

karena ini adalah gaya bahasa yang paling akrab dan biasa 

didengar orang. Tulislah naskah berita seperti gaya orang 

berbicara. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari, kita amat 

jarang menggunakan kalimat yang berpanjang-panjang, atau 

memiliki anak-anak kalimat. Namun, meskipun berita di TV 

menggunakan gaya bahasa berturur, tata bahasanya tetap harus 

benar.  

Kekuatan berita televisi terletak pada gambar. 

Konsekuensinya, kru televisi yaitu reporter dan cameraman 

harus bekerja sama saat berada di lokasi kejadian, ketika 

meliput suatu peristiwa. Di lokasi kejadian tugas reporter 

mengumpulkan berbagai informasi atau data-data untuk 

dituangkan dalam naskah berita yang di buatnya. Sementara 

juru kamera mengambil (shooting) gambar-gambar yang ada di 

lokasi dan mengambil gambar narasumber ketika reporter 

melakukan wawancara seseorang. Kerjasama antara reporter 

dan juru kamera sangat diperlukan guna memperoleh nilai 

berita yang berimbang antara narasi dan gambar.  

Kru liputan televisi yang terdiri dari reporter dan juru 

kamera merupakan sebuah tim. Oleh karena itu, kerjasama tim 

merupakan suatu keniscayaan. Sebelum berangkat ke lokasi 

kejadian atau ketika dalam perjalanan menuju ke lokasi 

kejadian, reporter dan juru kamera sebaiknya mendiskusikan 

apa yang lazim disebut storyboard berguna untuk 

mensikronkan antara gambar dan narasinya kelak, dengan 

storyboard dapat menerapkan prinsip “write to pictures”.  
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Dari sisi teknologi, proses meliput berita untuk televisi 

relatif lebih rumit dibanding untuk media cetak atau radio. 

Karena itu, reporter perlu memiliki pengetahuan teknis dasar 

tentang perlengkapan liputan, seperti kamera, mic, tripod, dan 

lain-lain. 

 

B. MEMBUAT BERITA TELEVISI  

Seseorang yang ingin tahu sebuah berita di surat kabar tentu 

orang itu membaca judul beritanya. Namun judul berita pada 

berita televisi tidak sepenting di media cetak. Pada media cetak, 

judul berita sangat menentukan bagi pembaca untuk membaca 

atau tidaknya berita yang di sajikan secara utuh. Pada berita 

televisi, judul tidak tersurat secara khusus karena sudah tersirat 

masuk dalam lead in yang di bacakan penyiar/presenter saat 

muncul di televisi. Berita TV harus dibuat singkat, padat dan 

jelas, termasuk ketika membuat lead in yang terdiri dari 3 atau 

4 kalimat yang mengandung isi berita selanjutnya agar mudah 

di pahami dan terlihat menarik di layar.  

Reporter televisi ketika membuat berita dan ketika menulis 

narasinya, hendaknya menggunakan bahasa tutur, agar mudah 

dicerna oleh pemirsa. Segala informasi yang dituangkan dalam 

sebuah berita dengan memakai bahasa tutur akan diterima oleh 

pemirsa tanpa dirasakan sebagai menggurui atau bahkan 

membodohi. Oleh karena itulah, seiring dengan perkembangan 

waktu televisi tampil menjadi primadona dalam penyampaian 

informasi. Di sinilah televisi mempunyai banyak kelebihan 

dibandingkan dengan media lain.  

Media visual yang ditawarkan, tak hanya berupa gambar 

yang tidak bergerak, namun dalam bentuk video bergerak atau 

sinematografi. Masyarakat dibuat seolaholah melihat sendiri 
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akan suatu peristiwa. Informasi seperti inilah yang menarik 

masyarakat saat ini. Apalagi di era sekarang kerangka 

penyampaian informasi hendaknya dalam bentuk berita yang 

terkini (up to date), selalu mengusung ketepatan, kecepatan dan 

keakuratan sebuah informasi. Karenanya televisi sebagai media 

audio visual diakui atau tidak merupakan media penyampai 

informasi yang di harapkan paling lengkap untuk menjawab 

segala bentuk keingintahuan masyarakat akan suatu peristiwa.  

Secara implisit, bicara tentang penyampaian informasi 

media televisi, sebenarnya berbicara tentang komunikasi antar 

manusia yang difokuskan pada media elektronik audio visual. 

Media televisi dituntut untuk menjadi komunikator yang lebih 

efektif, mudah di mengerti serta jauh dari kesan bertele-tele. 

Oleh sebab itulah, penulisan berita untuk media visual tidak 

sedetail pada media cetak.  

Bagi seorang scriptwriter, bisa jadi menulis merupakan 

sebuah kebutuhan. Karena hal tersebut merupakan tuangan 

aktualisasi diri. Menulis untuk program televisi, tak menuntut 

pakem yang baku, tetapi keselarasan antara gambar dan bentuk 

narasi adalah tuntutan utama, karena keduanya saling 

mendukung satu sama lain. Namun di atas semua itu, yang 

paling penting di perhatikan adalah untuk siapa kita menulis. 

Karenanya segmentasi untuk siapa, program informasi tersebut 

diperuntukan, merupakan hal utama yang harus diketahui olah 

scriptwriter sebelum ia bekerja  

  

  

C. CIRI KHAS BAHASA TELEVISI  

1. Singkat dan padat, berhubungan dengan jumlah kata dan 

kalimat. Menggunakan kata yang sedikit, namun 

maknanya bisa ditangkap oleh pemirsa. Hal ini mengacu 
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pada televisi yang tak hanya menampilkan media audio, 

tetapi juga penggambaran secara visual.  

2. Sederhana, pilihan kata atau ungkapan dan    

kesederhanaan gaya bahasa.  

 

3. Lugas.  

 

4. Menarik.  

 

5. Bahasa dan penulisan harus memperhatikan the art of 

writing sesuai dengan tingkat wawasan dan intelektualitas 

pemirsanya.  

D. PEDOMAN BAHASA TELEVISI  

Bahasa Televisi khususnya untuk program produksi dan 

program news (bahasa jurnalistik) terdapat lima prinsip kunci 

sebagai berikut:  

1) Di ucapkan atau dituturkan  

Naskah siaran harus berupa bahasa tutur, bukan bahasa cetak. 

Hindari kata-kata yang bersifat cetak, Misal:  

“...seperti dijelaskan di atas...” penggunaan kata “diatas” tentu 

saja tidak diperkenankan, karena pemirsa tidak bisa melihat 

informasi sebelumnya. Kata “atas” sebaliknya diganti dengan 

“tadi” atau “sebelumnya”.  

2) Dari orang ke orang  

Naskah siaran hendaknya menggunakan bahasa pergaulan. 

Hal ini penting untuk lebih menambah kelancaran komunikasi 

antara media dan pemirsanya.  
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3) Sinkronisasi dengan gambar yang ditampilkan.  

Naskah yang disampaikan harus sesuai dengan sinematografi 

yang ditampilkan. Inilah yang membedakan televisi dengan 

media yang lainnya. Keakuratan lebih dipertimbangkan 

dalam menyampaikan sebuah informasi. Dalam audio visual, 

seorang penulis naskah atau jurnalis harus menyampaikan 

informasi sesuai dengan gambar yang ada.  

Penulisan narasi untuk televisi terdapat 2 hal yang berbeda 

yakni penulisan narasi untuk produksi dan penulisan narasi untuk 

berita. Perbedaannya sebagai berikut:  

a. Penulisan untuk produksi lebih bersifat luwes dan bisa 

menggunakan permainan gaya bahasa. Biasanya 

penulisannya disesuaikan dengan program.  

b. Penulisan narasi untuk berita, lebih banyak mengacu pada 

kaidah-kaidah penulisan jurnalistik, dengan tidak 

menggunakan bahasa yang bertele-tele.  

Struktur penulisan narasi untuk berita-berita di televisi 

ditampilkan melalui voice over + slide bulletins (gambar-gambar 

berita yang dilatarbelakangi narasi) yang ringkas (summeries) 

sebagai bagian dari pengembangan network production.  

Berita dalam televisi dikategorikan menjadi 2 yakni:  

1) Hard news events. Misalnya: kebakaran, kejahatan,  

bencana alam, peristiwa yang tidak diharapkan, dsb. 

 

2) Softnews atau berita-berita ringan. Misalnya: seekor 

macan melahirkan anak di kebun binatang Ragunan 

Jakarta.  
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Pola yang dianggap ideal dalam berita televisi disebut cerita 

lima kalimat (a five sentece news story) artinya, bila mungkin 

tiap topik berita cukup terdari dari lima hal sebagai berikut:  

1) Inti Berita (Lead)  

2) Detail Yang Penting  

3) Latar Belakang Peristiwa  

4) Detail Lain  

5) Interpretasi Peristiwa  

 Bentuk lain dari penyusunan berita dengan pola piramida 

terbalik:  

1. Apa beritanya, apa inti beritanya. 

 

2. Di awal pun sudah dapat disampaikan inti dari berita (hot 

issue) sebagai emphasis dari sebuah berita yang akan 

disampaikan. Cara ini untuk menarik pemirsa untuk terus 

mengikuti berita sampai dengan akhir.  

3. Setting kejadian  

4. Setting kejadian meliputi seperti apa kejadiannya, pelaku 

utama, di mana terjadi dan pada kesempatan apa kejadian 

itu berlangsung.  

5. Rincian (Detail)  

6. Elemen-elemen lain dari cerita ditulis dengan 

menambahkan fakta yang mendukung untuk melengkapi 

berita.  

7. Latar belakang konteks, kata, ungkapan atau kalimat 

yang menjadikan cerita lebih jelas dan pemirsa ingin tahu 

mengapa peristiwa tersebut terjadi.  
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8. Rincian lain, gunakan perbandingan dengan peristiwa 

lain sehingga terlihat perbedaanya dengan peristiwa 

biasa.  

Menulis berita untuk media cetak (surat kabar) seperti 

diketahui dalam penyampaian berita memakai rumus 5W+1H 

yaitu: what (apa beritanya), Where (dimana kejadian 

berlangsung), Who (siapa person yang terkait), When (kapan 

terjadinya), Why (mengapa itu terjadi), How (bagaimana 

kejadiannya). Sementara untuk media televisi dalam 

penulisannya menggunakan rumus-rumus 5 “C” yaitu: 

Compelling, Clear, Concice, Cliche free, Conversational.  

1. Compelling  

Dalam membuat sebuah berita untuk televisi hendaknya 

seorang reporter untuk menulis berita yang menarik 

(compelling): bentuk kalimat aktif. Susunan berita dengan 

menggunakan kalimat aktif karena lebih kuat dan lebih 

menarik. Selain itu, kalimat aktif juga lebih pendek daripada 

kalimat pasif.  

2. Clear  

Dalam kalimat berita TV batasi untuk satu gagasan saja. 

Hal tersebut akan memudahkan para pemirsa untuk 

menangkap dan memahami isi berita. Jangan menggunakan 

bahasa jargon atau slang, yang hanya dikenal di kalangan 

tertentu. Hindari susunan kalimat yang rumit. Atribusi untuk 

narasumber disampaikan lebih dulu sebelum pernyataannya, 

dan bukan sebaliknya. Hal ini untuk menghindarkan 

kebingungan di pihak pemirsa, dalam membedakan mana 

narasi dari si reporter dan mana opini dari si narasumber. 

Jangan menggunakan terlalu banyak angka. Penyebutan 

angkaangka sulit ditangkap oleh pemirsa ketika 
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mendengarkan berita. Buatlah angka itu mudah dimengerti. 

Jangan menempatkan angka di awal kalimat, karena bisa 

membingungkan.  

3. Concice  

Gunakan kalimat-kalimat yang bersifat pernyataan 

(deklaratif). Kalimat-kalimatnya pendek, menurut hasil riset, 

kalimat pendek lebih mudah di pahami dan lebih kuat, 

ketimbang kalimat-kalimat panjang. Ukuran kalimat pendek 

tidak lebih dari 20 kata.  

4. Cliche Free  

Kalimat klise sulit dihindari oleh para reporter. Klise 

yang di maksud adalah kalimat yang sudah terlalu sering 

digunakan. Seperti kalimat “kasus itu masih dalam 

penyelidikan”. Kalimat klise seperti ini tidak memberi 

informasi tambahan apapun kepada pemirsa. Sebaliknya 

gunakan kalimat seperti ini: “polisi sampai hari ini masih 

belum mengetahui penyebab kecelakaan. Polisi 

mengharapkan, hasil penyidikan akan dapat diungkapkan 

besok”, reporter TVRI akan mengikuti dengan seksama. 5. 

Conversational  

Televisi jelas bukan media cetak. Reporter TV 

melaporkan dalam bentuk audio-visual maka menulis naskah 

berita untuk didengar dan di ingat. Pemirsa televisi melihat 

(gambar/visual) dan sekaligus mendengar (suara/audio). 

Kelemahan televisi, berita yang ditayangkan hanya sekali 

muncul. Jika pemirsa tidak bisa menangkap isi beritanya 

berarti tak punya peluang untuk minta di ulang. Kecuali berita 

tersebut sangat penting, sehingga dapat diulang dan 

perkembangannya akan terus ditayangkan seperti berita 

terbunuhnya gembong teroris Noodin M Top.  
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E. PROSES PRODUKSI BERITA TELEVISI  

Departemen produksi atau redaksi berita stasiun televisi pada 

umumnya telah memiliki sebuah desain produksi program berita 

sesuai dengan target audiensi dan target market yang telah 

dirancang oleh tim kreatif. Fungsi dari tim kreatif tersebut adalah 

mendesain setiap program televisi berdasarkan trend yang 

berkembang disesuaikan visi dan misi dari stasiun televisi 

tersebut.  

Strategi mengembangkan desain program yang dilakukan tim 

kreatif merupakan salah satu kegiatan pada Departemen 

Programming. Setelah tim kreatif mendesain suatu program 

berita, selanjutnya didistribusikan pada setiap produser untuk 

menjadi panduan produksi berdasarkan deskripsi yang telah 

ditetapkan. Selama produksi program berita berlangsung, tim 

kreatif tetap bekerja untuk memantau kelayakan desain setiap 

program. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang dipengaruhi 

dari trend, persaingan, dan realita yang dihadapi, desain program 

dapat direvitalisasi tanpa menunggu decade tertentu.   

Idealnya tahapan-tahapan produksi program televisi harus 

dijalani secara berurutan. Artinya, tahapan pertama harus 

diselesaikan sebelum bisa melanjutkan tahapan berikutnya. 

Namun, berbeda dengan proses produksi program non berita atau 

nonfiksi lainnya, produksi program berita televisi dilakukan 

dengan cepat, bahkan pada kondisi situasi tertentu tahapan satu 

dengan lainnya dilakukan secara bersama-sama, sehingga tidak 

menunggu tahapan satu selesai sebelum bisa memulai tahapan 

selanjutnya.  

Kadangkala, ketika mengajar tayang suatu peristiwa besar 

agar tidak didahului competitor, materi berita (gambar saja) 
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ditayangkan/digelontorkan (di-roll) tanpa tahapan akhir yang 

sempurna. Produksi berita televisi memanfaatkan atau memburu 

materi audiovisual apa adanya tanpa manipulasi (karya 

jurnalistik), sehingga gambar yang ditayangkan “as it happens” 

atau saat sebuah peristiwa sedang berlangsung.  

1. Tahap Praproduksi;  

 

Perencanaan dan detail petunjuk pelaksanaan produksi 

konten audiovisual harus dibuat terlebih dahulu. Perencanaan 

pengambilan gambar, story board, sehingga memiliki panduan 

dalam mengatur shot. Pada program berita televisi cukup riset, 

daftar harapan/whistlist (urutan visual/shoot list adalah bentuk 

sederhana dari story board). Ide peliputan dibahas dalam 

sebuah rapat redaksi (setelah program berita ditayangkan atau 

sore hari) yang terdiri produser program, koordinator liputan, 

koordinator daerah, koordinator juru kamera, penyiar, dan 

produser eksekutif membicarakan setiap ide liputan dan 

menimbangnya dari berbagai hal. Pembahasan rapat termasuk 

focus pada informasi yang harus diperoleh, gambar yang harus 

direkam, dan narasumber yang harus diwawancarai. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini antara lain  

• Tahap perencanaan (Planning)  

Mencari atau mendata informasi yang masuk dari 

beberapa sumber media cetak atau audio visual dari dalam 

atau luar negeri. Mencari atau mendata informasi berasal 

dari fakta peristiwa, pendapat realita yang disekitarnya atau 

dari narasumber yang dapat dipercaya.  

• Rapat redaksi (Production meeting)  

Diadakan rapat redaksi berita biasanya diadakan pagi 

dan sore, setiap hari atau beberapa jam sebelum program 
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berita on-air, untuk membicarakan atau membahas 

informasi yang masuk sebagai bahan berita liputan, antara 

lain:  

1) Mendata dan membahas seluruh formasi berita yang 

masuk ke ruang produksi.   

2) Membicarakan nilai berita atau news value yang akan 

diliput.   

3) Menentukan jenis-jenis berita yang akan diliput.  

• Penugasan kru peliputan (Program planning)  

1) Menentukan atau memerintahkan petugas reporter 

maupun camera person berita yang akan melaksanakan 

liputan di lapangan yang dituangkan pada daftar 

shooting planning.   

2) Memerintahkan kepada kepala redaktur untuk 

memantau perkembangan peristiwa atau kejadian 

selama pelaksanaan tugas.   

3) Mengadakan evaluasi berita-berita yang telah 

disiarkan, dan yang akan disiarkan sehingga dapat 

mengetahui atau menentukan berita mana yang harus 

diikuti perkembangan isi berita selanjutnya.  

2. Tahap Produksi;  

 

Ide/rencana yang dibuat dengan whislist setelah 

disepakati redaksi bisa jadi berbeda dengan kondisi 

lapangan. Redaksi dan jurnalis televisi melakukan 

komunikasi terus untuk memantau perkembangan setiap isu 

penting dan menarik. Realita narasumber tidak sesuai yang 
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dibayangkan, perkembangan dilapangan yang jauh lebih 

menarik, dan hambatan eksternal (alami) yang tak terduka. 

Maka seorang jurnalis harus memiliki alternative rencana, 

sehingga proses produksi bisa berjalan sesuai rencana. Serta 

memastikan ketersediaan materi berita tidak kehilangan 

momentum apalagi dengan competitor kuatnya. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini antara lain   

 • Persiapan produksi, sebelum melaksanakan tugas kru 

diharuskan persiapan:  

1) Reporter beserta kru lainnya mengadakan koordinasi, 

dan membahas materi yang akan diliput.   

2) Menyiapkan peralatan shooting (kamera, microphone, 

tape cassete, tripod, lampu, dan sebagainya).   

3) Menyiapkan transportasi (apakah menggunakan pesawat 

terbang, kendaraan umum atau kendaraan dinas, paspor, 

tanda pengenal, dan akomodasi lainnya).   

4) Checking perawatan khususnya kamera dan microphone, 

kondisi alat tersebut apakah layar pakai. 

  

• Pelaksanaan produksi:  

1) Melaksanakan shooting sesuai dengan persiapan 

produksi sebelumnya.   

2) Sekembalinya dari lokasi melaksanakan shooting di 

lapangan, reporter dan camera person melakukan 

preview atau checking hasil shooting.  
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3. Tahap Pascaproduksi;  

Menjelang berita on air, rapat redaksi (istilahnya: 

budgeting) menyusun komposisi berita berdasarkan 

kebijakan redaksi dalam sebuah  

“rundown program berita”. Rapat final mengevaluasi urgensi 

berita dalam rundown (akan ditayangkan), apakah sesuai dengan 

rapat redaksi di awal serta mensinkronkan dengan situasi 

terakhir. Editing naskah oleh produser dan editing gambar oleh 

editor diproses bersamaan. Dalam tahap ini, segala aspek teknis 

naskah dan gambar yang akan hadir ke pemirsa diperhitungkan. 

Gambar biru (bluis), tidak focus, goyang sedapat mungkin tdak 

dipergunakan kecuali memiliki nilai berita besar (karya 

jurnalistik televisi) dan gambar yang standar broadcast belum 

diterima.  

Adapun narasi harus menghindari “12 hal jangan untuk 

berita televisi” (pada bab 3 akan dibahas). Editor visual perlu 

didampingi oleh reporter/produser agar membantu laporan 

menjadi akurat (memadukan yang terbaik) baik secara narasi 

maupun visual. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu ;  

1) Camera person dan reporter menyerahkan kaset atau card 

hasil shooting kepada news editor dengan data shooting 

(shooting list).   

2) Proses editing.   

3) Membuat grafik untuk mendukung materi berita.   

4) Reporter membuat naskah berita yang disesuaikan dengan 

gambar atau suara yang di shooting(disinkronisasi).   
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5) Proses dubbing.   

6) Naskah diserahkan kepada pimpinan redaksi (editor in 

chief).   

7) Naskah yang sudah di cek oleh pimpinan redaksi 

selanjutnya diserahkan kepada editor atau penata gambar 

atau disebut editor berita. Dalam pelaksanaan editing, 

reporter dan juru kamera sebaiknya mendampingi editor 

untuk memberitahukan gambar dan statement yang 

ditampilkan  

  

F. ALUR KERJA PENULISAN BERITA PADA 

TELEVISI  

  

Kunci suksesnya tayangan berita televisi adalah karena 

kerjasama yang baik antara reporter dengan juru kamera. 

Reporter menulis naskah, juru kamera merekam gambar. 

Hasilnya setelah melalui proses editing merupakan gabungan 

hasil naskah yang dibuat reporter dengan gambar yang dibuat 

juru kamera. Di Indonesia memang belum mengenal yang 

namanya VJ (Video Journalist) bertugas sebagai reporter 

sekaligus juru kamera. Di lokasi kejadian peristiwa, yang harus 

dilakukan kru televisi (reporter dan juru kamera) adalah sebagai 

berikut:  

1. Merekam wawancara dengan orang-orang yang dimintai 

keterangan.  

2. Merekam general shot yaitu kumpulan gambar peristiwa 

tersebut.  
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3. Merekam stand up atau on screen (rekaman gambar reporter) 

yang bisa dilakukan atau tidak tergantung situasi di lapangan 

apakah peristiwa yang diliput itu penting atau tidak.  

4. Reporter membuat catatan-catatan di lapangan yang 

dipergunakan untuk sebuah naskah pada saat melakukan 

penulisan.  

Setelah kembali ke studio, beberapa hal yang dilakukan:  

1. Reporter dan juru kamera me-review tape hasil rekaman 

dengan sequences yang tepat dan sesuai urutan peristiwa. 

Biasanya pemutaran ini dibarengi dengan proses capture 

gambar ke komputer. Dalam tahap ini seorang reporter akan 

mengingat kembali peristiwa di lapangan sebagai bekal 

untuk menulis.  

2. Reporter menyusun naskah berita.  

3. Take voice. Pembacaan naskah (narasi) berita yang telah 

siap, bisa dilakukan dengan 2 versi yakni secara live (pada 

saat on air berita) atau pada saat proses editing. Pembacaan 

naskah - voice over di rekam di editing, kemudian editor 

menyelaraskan antara suara narasi dengan gambar yang 

diperoleh di lapangan. Tentu saja faktor durasi menjadi 

pertimbangan pada tahap ini. Berita televisi yang ideal tidak 

lebih dari 3 menit dalam penyampaiannya. Di sinilah peran 

editor untuk mengedit berita, agar tak berkesan bertele-tele, 

ringkas tetapi tidak mengurangi isi berita.  

4. Redered. Proses menyatukan gambar, narasi dan sound 

effect (bila di perlukan) ke dalam suatu file, lalu dikirim ke 

master control. Sementara di studio blue screen telah siap 

news reader (presenter) yang akan membaca lead melalui 
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sebuah telepromter, sebagai pengantar berita yang akan 

disajikan  

  

G. STRUKTUR  ORGANISASI DEPARTEMEN 

BERITA DI TELEVISI 

 

Kemasan berita yang terdiri dari sekumpulan paket berita 

dengan durasi yang tetap disebut news bulletin. Buletin berita 

berisi berbagai informasi berdasarkan jenis, area liputan yang 

disiarkan pada waktu yang telah ditentukan secara teratur. 

Nama buletin berita setiap stasiun televisi juga beragam, sesuai 

minat pemirsa, yaitu memiliki nilai jual. Ada nama yang 

menitikberatkan pada wilayah jangkauan liputannya, area 

coverage siarannya, berkaitan profesi jurnalis, menyerupai 

istilah news itu sendiri. Contoh: Dunia Dalam Berita, seputar 

Indonesia, liputan6, reportase, dan lintas 5.   

Setiap program berita juga harus menetapkan target 

audience, sebagai bagian penting untuk menyesuaikan dengan 

tampilan kemasan berita. Dalam persaingan memperebutkan 

audiensi setiap program berita harus realistis memfokuskan 

pada target audiencenya saja, yaitu meliputi isi siaran (program 

content), waktu tayang (program lay-out), struktur acara 

(program structure), kemasan acara (program montage), 

promosi acara (program promotion), kualitas video dan audio 
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acara (program audio-video quality), serta kecanggihan dan 

perkembangan teknologi (program technology).   

Faktor-faktor kompetisi pemograman siaran berita tersebut 

sangat fleksibel serta ditinjau dan dievaluasi terusmenerus 

melihat perkembangan pasar (tren), terutama untuk mengukur 

dampak, efektivitas, gratifikasi dan manfaat siaran berita 

kepada masyarakat. Maka, siaran berita harus mengutamakan 

kemurniaan fakta, kebenaran, keakuratan, penetralan, 

keseimbangan, kecepatan, kecermatan, dan relevansi. Dengan 

demikian, beberapa fungsi dari Departemen berita dapat 

dijabarkan sebagai berikut:  

• Pelaksanaan tugas di bidang produksi dan operasional 

siaran berita baik di dalam maupun di luar negeri.   

• Pelaksanaan tugas di bidang riset yang berkaitan dengan 

bidang siaran berita serta pendokumentasiannya.   

• Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang siaran 

berita di seluruh satuan kerja stasiun televisi baik di pusat, 

daerah maupun jaringannya.   

• Pelaksanaan tugas di bidang pengadaan penyiaran materi 

bahan berita baik dari dalam maupun luar negeri.   

• Pelaksanaan tugas pendokumentasian dan pemeliharaan 

dokumen program berita di seluruh lingkungan stasiun 

televisi yang bersangkutan.   



114  

  

• Penetapan standar operasional prosedur untuk produksi 

dan penyiaran berita.   

• Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan seluruh 

pelaksanaan tugas-tugas program berita secara periodik 

dan menyampaikannya pada dewan direksi.  

 

1. Executive producer  

Adalah seseorang yang mempunyai wawasan dan mengerti 

tentang program televisi secara keseluruhan dan memiliki 

kemampuan menuangkan ide atau pemikirannya dalam 

pembuatan program televisi, selain itu mampu mengelola dan 

melakukan koordinasi, konstribusi dan distribusi produksi 

secara keseluruhan, sistematis, dan efisien. Eksekutif produser 

bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pengembangan 

ide untuk program siaran.  

  

2. Produser  

Adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap 

perencanaan suatu program siaran dan harus mempunyai 

kemampuan berpikir dan menuangkan ide dalam suatu tulisan 

atau proposal untuk suatu program acara secara baik dan 

sistematis, serta mempunyai kemampuan untuk memimpin dan 
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bekerjasama dengan seluruh kerabat kerja dan unsur-unsur 

terkait.  

  

3. Pengarah acara  

Adalah seseorang yang bertanggung jawab secara teknis 

pelaksanaan produksi program televisi, pengarah acara bertugas 

dilapangan untuk mengendalikan produksi yang ditanganinya. 

Menurut Maxine & Reed (1982), pengarah acara dalam proses 

produksi mempunyai kewajiban mengubah konsep atau ide 

dalam naskah menjadi program yang terpadu, menarik, kreatif, 

dan efektif.   

Menurut naratama (2004), pengarah acara identik dengan 

sutradara televisi, yaitu seseorang yang menyutradarai program 

acara televisi yang terlibat dalam proses kreatif dari mau pra 

hingga pascaproduksi, baik untuk drama maupun non drama 

dengan lokasi di studio (indoor) maupun alam(outdoor), dan 

menggunakan sistem produksi single dan/ atau multikamera.  

  

4. News writer (Penulis berita)  

Adalah seseorang yang menulis, menyunting berita, 

menyusunnya ke dalam naskah berita, serta menyampaikan 

suatu pemikiran/ide terhadap suatu peristiwa yang kreatif. 
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Keahliannya harus mampu menggunakan bahasa yang efektif, 

kalimat yang singkat, dan menarik.  

  

5. Script writer (Penulis naskah)  

Adalah seseorang yang bekerja membuat naskah untuk 

bahan siaran, ia memiliki kemampuan merubah ide ke dalam 

bentuk naskah yang merupakan hasil imajinasi dari sebuah 

proses pengindraan terhadap stimuli menjadi suatu bentuk 

tulisan yang menarik dan memiliki pesan bagi pemirsa.  

  

6. Unit manager  

Adalah seseorang yang bertugas menyediakan kebutuhan 

logistik yang diperlukan untuk setiap elemen produksi dan 

mengawasi setiap penggunaan dana produksi, 

mengkoordinasikan semua aktivitas produksi dan penyiaran, 

menyusun dan mempertanggungjawabkan administrasi 

keuangan.  

  

7. Art director (Penata artistik)  

Adalah seseorang yang ahli dalam menata ruang/lokasi 

pengambilan gambar sesuai dengan yang dikehendaki dalam 

skenario/floor plan dengan menyiapkan gambar/visual untuk 

produksi siaran televisi dalam bentuk tercetak.  
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8. Graphic artist  

Adalah seseorang yang memiliki keahlian dibidang grafis 

dengan kemampuan menciptakan, mendesain, dan menentukan 

variasi bentuk-bentuk untuk keperluan program, termasuk 

mengkreasikan bagan, grafis, title card.  

  

9. Penata cahaya  

Adalah seseorang yang mampu mendesain dan 

menentukan pencahayaan untuk produksi televisi baik di dalam 

atau di luar studio.  

  

10.  Audio/video engineering  

Adalah seseorang yang mengoperasikan peralatan 

audio/video di stasiun televisi, bertanggung jawab terhadap 

porsi suara termasuk bunyi-bunyian, musik, dan special effect.  

  

11. Technical director  

Adalah seseorang yang bertanggung jawab berkaitan 

dengan teknik peralatan produksi Ketika suatu program 

dieksekusi, sekaligus penghubung atau perantara yang prinsip 

antara pengarah acara dan kru teknik dalam proses produksi.  
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12. Reporter  

Adalah seseorang jurnalis/wartawan aktif yang bertugas 

mencari, mengumpulkan, dan mengolah bahan berita dari 

berbagai sumber informasi, untuk ditulis serta melaporkannya 

melalui stasiun televisi tempatnya bertugas.   

  

13. Camera person (Juru kamera)  

Adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk 

pengoperasian kamera televisi selama rehealsals dan produksi 

program televisi. Mengoperasikan kamera dengan 

menggunakan tripod dan dolly baik jenis kamera mini atau 

electronic news gathering yang digunakan di luar studio.  

  

14. Sportscaster  

Adalah seorang penyiar olahraga yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang sama sebagai seorang reporter, tetapi 

penyiar olahraga harus memiliki pengetahuan hingga tingkat 

internasional tentang spesialis olahraga yang dibawakannya.  

  

15. Anchor  

Adalah seseorang yang membawakan siaran berita, dimana 

tugasnya hanya merangkai dari satu topik berita ke topik berita 

yang lain dengan membacakan lead. Selengkapnya akan 

dibacakan reporter langsung. Anchor yang memiliki populer 
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popularitas tinggi akan meningkatkan daya tarik program berita 

yang dibawakannya.  

  

16. Newscaster  

Adalah seseorang yang melakukan tugas meliputi berita, 

menyeleksi, mengolah, dan menyajikan nya sendiri pada waktu 

tertentu sesuai jadwal siaran berita yang spesial dipandunya 

secara rutin. Karakter individu yang profesional seorang 

newscaster  sangat menonjol dalam menyajikan setiap 

beritanya. Kelebihannya newscaster harus memiliki 

kemampuan dalam berbagai bidang pengetahuan.  

  

17. Newsreader  

Adalah seseorang yang bertugas membacakan berita dari 

hasil liputan para jurnalis yang telah dirangkum redaksi. Ia 

boleh menambah atau mengurangi kalimat yang akan 

dibacakan seizin dari produser berita. Karier seseorang 

newsreader sebaiknya dari reporter yang berpengalaman, 

sehingga menjiwai dan memahami karakter berita ketika 

tengah dibacakannya.  
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18. News presenter  

Adalah seorang penyiar berita akan tetapi stasiun televisi 

yang bersangkutan memberikan spesialisasi ulasan berita 

tentang topik dan bahasan khusus yang sedang aktual. Jadi, dia 

bekerja berdasarkan keahliannya untuk mengolah suatu 

peristiwa.  

  

19. Editor redaktur  

Adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk 

memutuskan kebijaksanaan umum yang berkaitan dengan 

editorial dan memproyeksikan jangka panjang.  

  

20. Comprompter/teleprompter  

Adalah sebuah sistem peralatan yang merupakan alat bantu 

penyiar dalam membacakan lead berita, sehingga penyiar 

berita tanpa harus melihat naskah (menunduk) atau 

menghafalnya. Karena seluruh naskah yang diketik dalam 

software di komputer dapat ditampilkan pada layar baca di 

sekitar lensa kamera di studio. Untuk beberapa hal, telepromter 

digunakan juga oleh sutradara/PD atau produser untuk 

memberikan isyarat pada penyiar.  
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H. JENIS LIPUTAN  

Menurut Arifin S Harahap dalam buku Junalistik Televisi: 

Teknik Memburu Dan Menulis Berita, setidaknya ada empat 

jenis liputan. Keempat jenis liputan itu adalah 1) liputan berita 

momentum (moment news), 2) liputan berita terencana (event 

news), 3) liputan berita fenomena, dan 4) liputan berita lanjutan 

(follow-up news).  

1. Liputan Berita Momentum  

Berita momentum adalah berita yang tak teragendakan, 

berita yang berasal dari peristiwa yang secara tiba-tiba atau 

yang termasuk dalam jenis berita ini antara lain kecelakaan, 

gempa, banjir, kebakaran, kriminalitas. Peliputan berita 

momentum membutuhkan jaringan yang luas dengan 

sumber-sumber infomasi seperti polisi, penjaga kamar 

mayat, pemadam kebakaran, serta masyarakat luas. 

Peliputan berita omentum juga mengharuskan pekerja-

pekerja televisi melakukan pemantauan pada media lain 

seperti radio dan internet  

2. Liputan Berita Terencana (Event News)  

Berita terencana atau teragendakan dibuat berdasarkan 

peristiwa yang disengaja, direncakan, atau diagendakan. 

Yang termasuk jenis berita ini antara lain jumpa pers, unjuk 

rasa, kegiatan olahraga, hari-hari besar. Meliput berita ini 

relative tidak sulit karena narasumber biasanya 

menghubungi wartawan. Wartawan tinggal  merencanakan 

sudut (angle) liputannya.  
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3. Liputan Berita Fenomena  

Berita jenis ini berasal dari peristiwa yang sudah menggejela 

atau menjadi fenomena (kemiskinan, pengemis, tradisi, dan 

lain-lain). Berita fenomena memerlukan perencanaan yang 

panjang serta riset mendalam. Berita jenis ini biasanya 

diliput untuk membuat laporan panjang (feature, 

documenter, in depth report).  

4. Liputan Berita Lanjutan (Follow- Up News)  

Ide berita jenis ini berasal dari berita yang telah 

ditayangkan. Berita ini merupakan lanjutan atau follow-up 

dari berita yang telah ditayangkan sebelumnya. Hari ini 

misalnya, ada tayangan berita tentang perkelahian antara 

preman dan mahasiswa IKIP Mataram yang menyebabkan 

satu mahasiswa tewas. Sebagai follow-up dari peristiwa itu, 

beberapa saat esok harinya meliput acara pemakaman 

mahasiswa korban tewas. 

 

I. SUMBER DAYA PADA SAAT LIPUTAN  

Stasiun televisi membutuhkan wartawan atau reporter 

televisi untuk program beritanya. Profesi sebagai wartawan 

televisi tidak diperuntukan bagi mereka yang berjiwa lemah. 

Pekerjaaan ini membutuhkan stamina yang baik serta motivasi 

yang tinngi. Seorang reporter harus memiliki kegigihan dalam 

mengejar berita, mau bekerja keras, bersedia masuk kantor 

pada hari libur dan siap berangkat setiap saat ke lokasi liputan. 

Jadi, profesi ini tidak cocok bagi orang yang bermental pegawai 

kantoran, dengan jadwal kerja yang teratur, masuk kantor jam 

8 pagi dan pulang jam lima sore.     
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 Wartawan televisi bekerja secara cepat mengumpulkan 

informasi, menentukan lead berita, menulis berita dan 

melaporkannya, baik secara langsung (live) atau direkam 

dalam bentuk paket yang akan disiarkan kemudian. 

Perkembangan teknologi yang cepat dalam pengiriman gambar 

dan suara (electronic news gathering techniques) 

mengharuskan wartawan televisi untuk bekerja lebih cepat 

pula, ia harus secara cepat berangkat ke lokasi liputan, 

mengumpulkan informasi dilapangan dan melaporkannya 

langsung di depan kamera. Dalam hal ini, wartawan yang 

memiliki ingatan yang kuat dan dapat langsung tampil on air,  

berbicara lancar dan teratur di depan kamera, walaupun tanpa 

persiapan yang cukup harus mendapatkan kredit poin 

tersendiri.   

  

Seorang wartawan terkadang meliput berita-berita kriminal 

atau bencana dan harus mengunjungi lokasi musibah atau 

tempat terjadinya tindak kejahatan. Lokasi seperti ini terkadang 

dipenuhi dengan mayat yang berserakan dan darah yang 

berceceran di mana-mana. Dalam hal ini wartawan televisi 

harus memiliki emosi dan psikis yang stabil, sehingga ia dapat 

menghadapi semua itu dan dapat melaporkannya. 

   

 Wartawan televisi terkadang ditempatkan di suatu pos 

tertentu untuk liputannya, misalnya kantor polisi, pemerintah 

daerah, pengadilan, dan lain-lain. Wartawan lain ditugaskan 

khusus meliput berita-berita yang terkait dengan ksehatan, 

ekonomi, olahraga, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.  semunya 

merupakan liputan dari peristiwa yang langsung jadi (on-the-

spot news coverage). Namun, beberapa wartawan ditugaskan 

untuk melakukan investigative reporting  yang biasanya 

membutuhkan waktu beberapa hari atau bberapa minngu untuk 

mengumpulkan informasi, tergantung dari topik yang dibahas. 

Tugas penyelidikan semacam ini terkadang dapat menimbulkan 

bahaya.     
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 Stasiun televisi terkadang mengirimkan wartawannya 

untuk meliput kawasan yang bergolak, misalnya perang atau 

kerusuhan sosial. Wartawan terkadang harus menghadapi 

bahaya ketika melakukan laporan langsung di wilayah yang 

tidak aman. Dalam hal ini wartawan harus belajar bagaimana 

untuk bermanuver melewati berbagai situasi sulit untuk 

menemukan informasi yang berharga.   Efektifitas dari suatu 

liputan berita sebagian besar tergantung kepada mereka yang 

bekerja dilapangan. Ujung tombak dari suatu program berita 

stasiun televisi adalah tim liputan berita yang terdiri atas 

reporter dan juru kamera. Kerja sama yang baik antara reporter 

dan juru kamera akan menentukan kualitas berita yang 

disampaikan. 

     

 Wartawan televisi, sebagaimana wartawan radio adalah 

wartawan penyiaran (broadcast reporter). Mengenai wartawan 

penyiaran ini, Mark W. Hall dalam bukunya Broadcast 

Journalism mengatakan bahwa wartawan penyiaran adalah "... 

a newsperson who works for a radio or television" (seseorang 

yang bekerja untuk stasiun radio atau televisi). Jadi, seseorang 

yang membuat suatu karya yang akan disiarkan melalui media 

radio dan televisi.   

 

 Jadi, jelas disini bahwa yang dimaksud dengan wartawan 

televisi adalah seseorang yang profesinya di bidang 

pemberitaan dan bekerja pada stasiun televisi ( reporter dan juru 

kamera) yang hasil liputannya akan disiarkan melaui media 

televisi.  

  

 Sebagai wartawan penyiaran, khususnya untuk televisi, 

maka seseorang wartawan harus membekali diri dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang luas melalui latihanlatihan 

yang intensif (mendalam) dan juga mengetahui benar mengenai 

sifat-sifat media televisi.  Menurut Mark W. Hall, sebelum 

seseorang menjadi wartawan televisi sebaiknya ia memiliki 
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pengalaman lebih dahulu sebagai wartawan media cetak yang 

baik. Dikatakan oleh Hall, seseorang menjadi wartawan 

penyiaran yang baik harus diawali dengan wartawan tulis yang 

baik dahulu dan selanjutnya baru menjadi wartawan televisi 

dalam arti sebenarnya. Sebagai reporter, ia harus memahami 

ilmu jurnalistik, di samping itu ia juga harus kreatif, dalam arti 

mengetahui benar peristiwa-peristiwa yang mempunyai nilai 

jurnalistik.   

 Wartawan televisi yang baik adalah seseorang yang 

mampu menjadi penyaji berita yang baik, dalam hal ini ia tidak 

saja dituntut untuk dapat menulis berita dengan baik dan benar, 

namun ia juga dapat menyampaikan berita dengan ucapan kata-

kata yang baik di depan kamera, lengkap dengan mimik dan 

ekspresi yang menunjang (memiliki body language). Jadi, 

seseorang reporter televisi juga dituntut untuk dapat menjadi 

seseorang penyiar (news caster).     

 

Reporter dan juru kamera harus bekerja sama sebagai satu 

tim kerja, namun pada akhirnya reporterlah yang akan 

bertanggungjawab atas hasil liputan yang dilakukan. Reporter 

harus mengarahkan juru kamera agar ia mendapatkan semua 

gambar yang dibutuhkan untuk mengilustrasikan berita yang 

akan disajikan. Pada saat liputan dilapangan, maka reporter 

adalah produser dan juga sutradara bagi juru kamera.     

 Reporter harus memastikan bahwa juru kamera 

mendapatkan semua  shot  (gambar) yang dibutuhkan untuk 

penyampaian berita serta mengumpulkan informasi faktual 

selngkap-lengkapnya sebagai bahan untuk menulis berita.     

 Seseorang reporter harus memahami tugas juru kamera, 

demikian pula sebaliknya. Seorang reporter harus memahami 

kemampuan dan keterbatasan kamera agar ia dapat bekerja 

secara efektif. Komunikasi antara reporter dan juru kamera 

adalah kunci bagi efektifitas liputan ketika melakukan shooting 

di lokasi. Seiring dengan kemajuan teknologi dewasa ini, 



126  

  

beberapa stasiun televisi telah menjajaki jurnalisme foto 

dimana reporter merekam gambarnya sendiri-artinya seorang 

reporter juga mampu mengoprasikan kamera dan melakukan 

pengambilan gambar secara baik dan benar.     

J. TES FORMATIF  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !  

1. Dalam membuat sebuah berita untuk televisi hendaknya 

seorang reporter untuk menulis berita yang menarik 

Mendapatkan ide  

A. Compelling   

B. Cliche Free   

C. Concice  

D. convensional  

  

2. Dalam menulis berita televisi Gunakan kalimatkalimat 

yang bersifat pernyataan (deklaratif). Kalimat-kalimatnya 

pendek, menurut hasil riset, kalimat pendek lebih mudah 

di pahami dan lebih kuat,  

ketimbang kalimat-kalimat Panjang  

A. Compelling  

B. Cliche Free   

C. Concice  

D. convensional  

  

3. Dalam kalimat berita TV batasi untuk satu gagasan saja. 

Hal tersebut akan memudahkan para pemirsa untuk 

menangkap dan memahami isi berita. Jangan 

menggunakan bahasa jargon atau slang, yang hanya 

dikenal di kalangan tertentu.   

A. Compelling  

B. Cliche Free   

C. Clear  
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D. convensional  

  

4. Di lokasi kejadian peristiwa, yang harus dilakukan kru 

televisi (reporter dan juru kamera) adalah sebagai berikut, 

kecuali  

A. Membuat shoot list  

B. Merekam wawancara dengan orang-orang yang 

dimintai keterangan  

C. Merekam general shot yaitu kumpulan gambar 

peristiwa tersebut.  

D. Merekam stand up atau on screen  

  

5. berita yang tak teragendakan, berita yang berasal dari 

peristiwa yang secara tiba-tiba   

A. Berita terencana  

B. Berita momentum  

C. Berita fenomena  

D. Berita lanjutan  

  

6. Berita ini memerlukan perencanaan yang panjang serta 

riset mendalam. Berita jenis ini biasanya diliput untuk 

membuat laporan panjang   

A. Berita terencana  

B. Berita momentum  

C. Berita  fenomena  

D. Berita lanjutan  

  

7. Bahasa yang formal akan melelahkan dan membosankan 

bagi permisa karena jauh dari sifat akrab. Sebaliknya, 

bahasa yang non-formal akan membatasi penyebaran 

permisa pada kelas tertentu. Jadi, ragam yang dianut oleh 

berita televisi adalah ragam semi-standar. Ragam semi-

standar ditandai oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali  
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A. Penggunaan Kalimat lengkap  

B. Penggunaan kosa kata lisan, seperti bias, Cuma, tapi 

dsb nya  

C. Menghilangkan konjungsi dan posisi di bagian bagian 

tertentu  

D. Paragraph boleh terdiri atas sebuah kalimat  

  

8. Sejumlah karakteristik bahasa jurnalistik televisi adalah 

sebagai berikut, kecuali :  

A. Sederhana tidak bercampur aduk dengan katakata 

asing  

B. Kaliat-kalimat hendaknya dibuat lengkap dan Panjang, 

langsung pada sasaran  

C. Hindari penggunaan kalimat terbalik  

D. Subyek dan predikat berdekatan letaknya  

  

9. Berita yang disusun untuk media televisi haruslah 

berdasarkan fakta peristiwa dan fakta pendapat secara 

objektif. Oleh karena itu, berita harus dapat dipercaya dan 

memenuhi kaidah etika  

A. Sincerity  

B. Simplicity  

C. Clarity  

D. Breivity  

  

10. Setiap kata yang ditempatkan menjadi sebuah kalimat 

haruslah kata yang tepat dan mudah dipahami, hindari 

penggunaan kata yang mubazir.  

A. Sincerity  

B. Simplicity  

C. Clarity  

D. Breivity   
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Kunci Jawaban :  

1. A  

2. C  

3. C  

4. A  

5. B  

6. C  

7. A  

8. B  

9. A  

10. D  
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PROSES PRODUKSI NON-BERITA TELEVISI  

Tahapan produksi televisi dalam arti yang luas dengan tujuan 

mencari keuntungan sebesar-besarnya adalah meliputi aspek 

pemasaran, yaitu: segmentasi (struktur audiensi), target 

(seleksi/menjangkau), positioning (pencitraan produk pada otak 

audiensi), diferensial (focus kekuatan pada suatu program), 

parameter rating, share dan strategi penetapan tarif (rate card). 

Untuk membuat acara (program) televisi, hal pertama yang harus 

diakukan adalah pengalihan ide atau gagasan kreatif dengan 

merancang konsep program. Tentunya ide-ide yang akan 

dilahirkan juga harus mempertimbangkan berbagai hal.  

 

A. BATASAN DALAM MERANCANG PROGRAM   

1) Hukum  

Program harus dibuat seorisenal mungkin untuk menghindari 

pelanggaran hak cipta dan menaati undangundang yang berlaku 

di Indonesia.  

2) Kultur  

Televisi sebagai media yang mempunyai pengaruh sosiologis 

yang kuat, tentunya acara-acara yang dihasilkan juga memiliki 

kewajiban dab tanggung jawab terhadap pembentukan nilai-nilai 

positif di masyarakat. Pada pembuat program pun juga harus 

menghormati nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia juga 

menghindari hal yang dapat menyinggung SARA. 
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3) Pasar (Market)  

Program yang dibuat untuk tujuan bisnis, para pembuat 

program harus mengenal pasar yang dituju. 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. Untuk membidik calon pemirsa, para 

pembuat acara televisi biasanya melakukan pengamatan sendiri 

atau mempelajari data-data yang akan diuat oleh AGB Nielsen 

Media Research, mengenal calon pemirsa yang dituju untuk 

kemudian menyeleksi pasar potensialnya. Penyelesaian pasar 

potensial dilakukan dengan penggologan berdasarkan jenis 

kelamin, umur, status sosial, ekonomi, gaya hidup, dan 

sebagainya.  

4) Trend  

Persaingan program televisi akan memunculkan trend format 

program, trend content cerita, dan trend pengisi acara serta 

orang-orang yang berada dibalik layar produksi televisi. Setiap 

menajemen stasiun televisi, produser, sutradara, hingga pengisi 

acara akan focus untuk menciptakan trendd atau mengikuti trend 

yang sedang digandrungipemirsa televisi. Tahapan dekade 

perubahan trend sangat tergantung pada kehidupan sosial 

masyarakat yang dinamis. Pada saat buku ini ditulis misalnya, 

trend berita televisi mengacu pada jurnalisme perasaan berbasis 

teknologi convergence, trend program dengan rating tinggi 

adalah reality showdan sinetron dengan content cerita 

keberhasilan orang biasa yang secara mengejutkan menjadi 

populer karena sesuatu yang semula disepelekan seketika 

disanjung masyarakat.  
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5) Budget  

Jika untuk tujuan profit, 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.  

6) Teknis   

Sebuah ide kreatif harus juga mempertimbangkan apakah ide 

tersebut mungkin untuk dieksekusi dengan peralatan, sumber 

daya manusia, dan waktu yang tersedia. Misalnya 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.  

Seorang perancang program yang tidak mengerti teknis, 

nantinya akan membuat perencanaan yang buruk sehingga terjadi 

kesalahpahaman dengan eksekutor, intinya yang harus paling 

mengenal program tersebut dan bisa memberikan gambaran 

sejelas-jelasnya bagaimana program tersebut akan dieksekusi 

adalah pembuat konsep program itu sendiri. Semakin jelas dan 

lengkap dalam memberikan gambaran dan uraian teknis, semakin 

kecil tingkat kesalahan dalam pengeksekusiannya. Bentuk desain 

program yang dapat bervariasi berdasarkan kebutuhan dan 

pengalaman dari perancang yang mendesain, serta pihak yang 

berkepentingan. Adapun kerangka desain program bisa terdiri 

dari beberapa bagian berikut ini:  

• Dasar pemikiran (latar belakang program).  

• Tujuan dan manfaat program (dampak terhadap pemirsa).  
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• Segmentasi program (synopsis, informasi, dan penjelasan 

content per segmen).  

• Deskripsi program (data detail program).  

• Rundown program (segmen per segmen, content per item, 

durasi per item, grafis, paket materi/set, deskripsi content, 

dan total durasi).  

• Floor plan studio/panggung (set design).  

B. PROSES KREATIF   

1) Membuat Proposal Program Televisi  

Proposal merupakan hal yang sangat penting, karena 

proposal mempunyai pengaruh besar untuk disetujui atau 

tidaknya sebuah konsep untuk dilaksanakan. Selain itu, proposal 

nantinya akan dijadikan bahan presentasi bagi pihak marketing 

di stasiun televisi untuk mendapatkan sponsor. Proposal harus 

dibuat semenarik mungkin dan dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai konsep program tersebut. Selain itu, 

proposal juga sebaiknya menampilkan keunggulan program 

tersebut dan dapat memberi keuntungan baik untuk 

sponsor/advertiser maupun pemirsanya.  

Untuk menyusun anggaran sebuah program televisi, 

sebelumnya kita mengetahui peralatan apa saja yang akan 

digunakan, berapa unit, lama pemakaian di dalam kota atau luar 

kota, hinggaperlengkapan pendukung lainnya seperti solar jika 

menggunakan generator listrik, tape, lampu dan baterai cadangan 

dan sebagainya. Kemudian apakah peralatannya telah tersedia 

atau harus menggunakan jasa rental.  
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Selain peralatan dan perlengkapan, kita juga harus 

menhitung jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, 

seperti crew, talent, helper, dan security, terutama jika 

menggunakan tenaga kerja outsource. Hal ini yang tidak 

berkaitan secara langsung dengan produksi, kita juga harus 

memperhatikan biaya-biaya seperti perizinan, keamanan, saluran 

komunikasi, dan hal-hal administrative, dan sebaginya. 

Sebaiknya budget disesuaikan dengan kemampuan program itu 

sendiri dalam memperoleh keuntungan, kecuali jika program 

tersebut memang bukan bertujuan untuk memperoleh profit.  

2) Membuat Rundown  

Rundown merupakan susunan detail program per segmen 

yang dibagikan kepada setiap pendukung acara yang 

memrlukannya, 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.  

Walaupun demikian, rundown dapat sewaktu-waktu berubah 

saat pelaksanaan, terutama untuk program yang ditayangkan 

langsung (live). Jika terjadi perubahan karena adanya sesuatu di 

lapangan yang sangat menarik dan perlu dilakukan keputusan 

dalam waktu singkat agar program semakin bagus, bukan karena 

konsep yang tidak matang.  

Bentuk rundown setiap program sangat bervariasi sesuai 

dengan kompleksitas produksi program televisi, jumlah kru 

produksi dan pengisi acara serta format program tersebut. Tujuan 

kepentingan dari tersedianya rundown program adalah 

terciptanya teamwork yang solid demi kelancaran produksi 

televisi.  
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Secara professional, rundown program akan lebih 

menjangkau kepentingan setiap profesi yang terlibat dalam 

proses produksi apabila dilengkapi oleh breakdown profesi yang 

mendukung profesi yang bersangkutan. Pada halaman berikut, 

ditunjukkan beberapa breakdown profesi yang biasanya 

dibutuhkan dalam setiap format progam.    

C. JENIS PRODUKSI  

a) Produksi Lapangan  

1) ENG (electronic news gathering – produksi berita 

elektronik). Proses rekaman video jenis berita dengan 

menggunakan peralatan yang mudah dibawa (portable), 

misalnya kamera VCR portable dan satu mikrofon, dengan 

kru seorang juru kamera disertai seorang sutradara yang 

sekaligus merangkap sebagai reporter.  

2) EFP (electronic field production–produksi lapanngan 

elektronik). Sama dengan ENG, hanya jenis program yang 

diproduksi adalah documenter, sinetron (film style). 

3) MCR (multi camera remote). Produksi lapangan dengan 

menggunakan kamera lebih dari satu, dengan switcher, 

beberapa monitor, sound audio system. Produksi yang 

direkam adalah sinetron, musik, olahraga, event, dan 

sebagainya.  

b) Produksi Studio  

1) Live – Program disiarkan secara langsung, tahap produksi 

merupakan tahap akhir dalam proses. Kebanyakan 

program-program berita, olahraga, upacara kenegaraan 

disiarkan secara langsung.  
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2) Video Taping – (direkam dalam pita video).  

3) Live On Tape – Produksi berlangsung tanpa terhenti, 

sampai akhir program. Seperti format live, namun sebelum 

ditayangkan dilakukan editing hanya dalam hal-hal khusus 

(insert editing). Program direkam per bagian (segmen). 

Dan program ditayangkan segera pada lain waktu.  

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  DALAM 

PROSES PRODUKSI   

a) SDM Saat Pelaksanaan Pra-produksi  

• Produser. Produser merupakan pemimpin tertinggi yang 

bertanggung jawab atas semua aktivitas pembuatan 

program. Untuk kebutuhan tertentu, terdapat sebuah 

computer dengan system online seperti New Q Pro yang 

terhubung langsung dengan di telepromper sehingga 

produser atau scriptwriter dapat melakukan perubahan 

atau penambahan script yang muncul yang akan 

dibacakan oleh anchor. System tersebut juga secara 

online dapat meghitung durasi per materi sehingga 

produser dapat informasi yang akurat saat membatalkan 

(drop) atau menambah materi di dalam segmen agar 

sesuai dengan durasi dan kebutuhan.  

• Team kreatif. Bertugas untuk mencari ide-ide kreatif 

dalam ekseskusi program.  

• Scrip writer. Bertugas untuk menulis narasi yang 

diperlukan, script writer berbeda dengan reporter. 

Umumnya script writer digunakan lebih untuk tulisan 

yang menitikberatkan pada kemahiran dalam permainan 

kata.  
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• Reporter. Bertugas untuk mengumpulkan berbagai 

informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut bisa 

diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan 

narasumber, investigasi atau dari berbagai sumber lain. 

Reporter bisa menyampaikan informasi langsung kepada 

pemirsa atau menulisnya untuk dibacakan oleh presenter 

sebagai bahan untuk voice over.  

• Production asistant. Bertugas untuk membantu segala 

kegiatan produksi mulai dari perencanaan hingga 

postproduksi.   

b) SDM Saat Pelaksanaan Produksi  

- Master Control Room (MCR) Crew  

• Program director (PD –sutradara televisi). Dibawah 

producer program (PD) yang bertanggung jawab 

terhadap teknis pelaksanaan dan melakukan pemilihan 

gambar dan suara sesuai rundown. PD seperti layaknya 

video editor yang dituntut mengerti tentang komposisi 

gambar, kontinuitas, dan sebagainya, hanya saja semua 

proses dilakukan pergerakan kamera, talent, audio, 

mengoreksi lighting, make-up, wardrobe, property, dan 

sebagainya. Berbeda dengan video editor yang harus 

menyusun gambar lewat materi yang sudah terekam, 

dibeberapa stasiun TV, PD juga mengoperasikan 

switcher agar keputusan pemilihan gambar dan 

pengeksekusian melalui switcher tidak mengalami 

keterlambatan.  
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• Switcherman (pengoperasi switcher). Swticherman 

bertanggung jawab untuk mengoperasikan mesin 

switcher. Switcher merupakan alat untuk memilih satu 

gambar dari berbagai macam source untuk disiarkan atau 

direkam. Switcher memiliki fitur yang beraneka ragam 

tergantung produsennya, diantaranya mampu berperan 

seperti layaknya software editing, seperti melakukan 

chroma key dan super impose.  

• Character generic (CG – penata aksara). Character 

generic bertugas untuk menampilkan teks berupa 

informasi seperti nama presenter, narasumber dan 

informasi lainnya. Biasanya teks tersebut muncul dengan 

latar belakang grafis yang sebelumnya telah dibuat oleh 

desainer grafis.  

• Audioman (penata suara). Audioman bertugas untuk 

memilih sumber suara yang akan dimunculkan. Suara 

(audio) tersebut berasal dari berbagai macam sumber, 

seperti microphone di studio yang digunakan talent, 

peralatan musik, VTR, music player hingga audio yang 

disimpan di dalam komputer.  

• Pengoperasi VTR (VTR-man). Petugas yang 

mengoperasikan VTR (video tape recorder) selama 

proses pembuatan acara televisi. Pengoperasi VTR 

bertugas untuk memutar kaset video sesuai rundown dan 

melakukan perekaman.  

• Pengoperasi virtual set, bertugas memunculkan latar 

belakang virtual yang sebelumnya telah dibuat oleh 

virtual set designer dan mengatur posisinya agar sesuai 

dengan blocking kamera.  

• Arahan program director terhadap juru kamera  
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o Gerakan kamera Pan Left/Right (juru kamera 

menggerakkan kamera kearah kiri dan kanan secara 

horizontal, bila gerakan panning dilakukan beberapa 

saat diarahkan ke beberapa objek bisa disebut 

panoramic shot).  

o Gerakan kamera tilt up/down (gerakan bidik kamera 

yang mengarah keatas kebawah, bila kamera tilt up 

maka gambar dilayar bergerak kearah bawah, 

sebaliknya bila tilt down gambar yang dihasilkan 

tampak bergerak keatas, gerakan-gerakan kamera ini 

dapat digunakan untuk membangkitkan kesan gedung 

yang menjulang tinggi atau menggambarkan 

kedalaman yang mengerikan).  

o Gerakan kamera tracking/dolly in/out (juru kamera 

menggerakkan kamera mendekati objek atau menjauhi 

objek, dalam konteks gerakan kamera ini program 

director sering menggunakan aba-aba approach, 

maksudnya kamera bergerak dari posisi LS/MLS 

kearah shot close).  

o Stop motion (juru kamera mengoperasikan kamera 

sekali setiap satu bingkai, secara normal gerakan 24 

bingkai per detik).  

  

• Arahan program director terhadap petugas audio  

o Stand by gram atau stand by tape/reel (penata audio 

siap mengoperasikan piringan hitam, tape atau open 

reel tape).  

o Go grams/tape (arahan untuk mulai memainkan 

piringan hitam atau tape).  

o Fade outsound (arahan untuk menghentikan aspek 

audio).  
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o Talk back (program director merekam tombol tertentu 

agar dapat berbicara langsung dengan kerabat 

kerja yang ada didalam studio).  

• Arahan program director terhadap VTR-man  

o Stand by VTR (operator VTR siap mengoperasikan VTR 

untuk merekam atau mem-play back tape).  

o VTR stard recording (arahan untuk mulai merekam).  

o VTR play back tape (operator VTR mulai mem-play back 

tape yang sudah disiapkan sebelumnya).  

o CUT VTR (arahan program director ke operator VTR untuk 

menghentikan rekaman dari studio).  

• Arahan program director terhadap vision mixer  

o Coming to one (arahan program director kepada juru kamera 

satu agar bersiap-siap mengambil gambar, artinya objek akan 

segera direkam atau ditayangkan).  

o Cut to one atau take one (tekan tombol kamera satu agar hasil 

liputan kamera satu direkam atau ditayangkan).  

o Mix to one/dissolve to two (gambar yang sedang ditayangkan 

liputan kamera satu dicampur dengan kamera hasil liputan 

kamera dua secara halus, visual pertama menghilang secara 

pelan-pelan bersamaan dengan munculnya visual kedua).  

o Super impose, disingkat supers (perpaduan antara dua 

gambar atau lebih ke dalam satu bingkai, penempatan gambar 

baru diatas gambar yang sedang direkam atau ditayangkan 

tetapi gambar yang lama tidak hilang).  

o Wipe (perintah untuk menghapus gambar dilayar dengan cara 

menumpukkan gambar baru diatas gambar yang sedang 

direkam atau ditayangkan).  
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o Inlay (perintah untuk menampilkan dua gambar salah satu 

gambar hanya tampak sebagian dilayar).  

o Fade to black/fade sound and vision (arahan untuk 

menghentikan tampilan gambar dan suara diakhir suatu 

program secara perlahan-lahan).  

 

- Studio Crew  

• Floor director (FD). Bertugas untuk meneruskan instruksi 

program director dan mengatur segala suatu di floor/ruang 

studio agar berjalan sesuai rundown. FD bertanggung jawab 

membantu mengomunikasikan keinginan sutradara dari master 

control room ke studio produksi.  

• Anchor (presenter). Bertugas membawakan acara, menggali 

narasumber sesuai dengan rundown.  

• Camera person (juru kamera). Bertugas mengatur posisi 

blocking kamera dan mengambil gambar yang dibutuhkan. 

First cameraman sering disebut sebagai penata fotografi 

(director of photography) atau kepala juru kamera, bertanggung 

jawab terhadap pergerakan dan penempatan kamera dan juga 

pencahayaan dalam suatu adegan. Kecuali dalam unit produksi 

yang kecil, penata fotografi tidak melakukan pengoperasian 

kamera selama shooting yang sesungguhnya. Second 

cameraman sering disebut sebagai asisten juru kamera atau 

operator kamera, berindak sesuai instruksi dari kameramen 

utama dan melakukan penyesuaian pada kamera atau 

mengoperasikan kamera selama shooting. First assistant 

cameramen sering disebut kepala asisten pada operator kamera. 

Sering kali bertanggung jawab untuk mengatur focus kamera 

(untuk kamera film), sedangkan second assistant cameraman, 

menjadi asisten operator kamera.  
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• Lightning-man (penata cahaya). Bertugas untuk menata 

pencahayaan serta artistiknya.  

 

• Make-Up. Bertugas untuk merias talent agar tampil lebih 

menarik atau sesuai dengan tema program.  

 

• Wardrobe. Bertugas untuk menyediakan kebutuhan pakaian 

dan aksesoris sesuai dengan tema program serta bertanggung 

jawab atas pemilihan kostum yang akan dipergunakan untuk 

produksi televisi.  

  

E. 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 (multicam), VTR (video tape recording), CG 

(character generic), satelit, dan sebagainya. Contoh:  

• Switcher.  

• Character generic (CG).  

• Video mixer.  

• Audio Mixer.  
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2. Peralatan dan Perlengkapan Studio  

• 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.  

• 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. Untuk beberapa hal teleprompter 

ini bisa juga digunakan director (PD) atau produser 

untuk memberikan “isyarat” tertentu pada pembawa 

acara tadi.  

• 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.  

• Microphone, merupakan alat untuk menangkap 

gelombang suara. Contoh serta pengunaan microphone, 

sebagai berikut:  

o Hand held mic, dipakai untuk aktivitas wawancara ENG 

(electronic new gathering).  
o Dynamic mic. Kelebihan: tidak datar, murah, tidak perlu 

power sendiri. Kelamahan: kurang sensitive, besar dan 
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berat, respons yang lambat, bukan pilihan baik untuk 

kualitas maksimal.  
o Condenser mic. Kelebihan: sensitif, kualitas audio yang 

baik, kecil. Kelemahan: self noise, ringkih, mahal, 

dipengaruhi kondisi cuaca.  
o Personal mic atau clip on, mic berukuran kecil ini dipakai 

oleh presenter TV, dijepit di busana sekitar dada (35cm dari 

mulut). Saat memakai clip on, perhiasan metalik harus 

dijauhkan karena dapat menimbulkan noise. Selain itu 

pergerakan yang berlebihan juga harus dihindari.  
o Headset mic. Mic ini biasa dipakai oleh komentator 

program TV sport. Pada headset-nya terdapat dua sumber 

suara yang berbeda, yaitu audio program dan cue (aba-aba) 

dari director.  
o Shootgun mic. Mic ini dipakai untuk mengatasi 

permasalahan acoustic ruang seperti refleksi dari tembok 

yang tidak punya peredam dan lantai yang tidak berkarpet. 

Mic ini menangkap suara secara directional (satu arah) 

sehingga harus diarahkan dengan benar.  

o Wireless mic. Mic tanpa kabel ini dapat mengatasi 

permasalahan yang biasa dijumpai pada mic dengan kabel, 

yaitu:  
o Konektor harus terhindar dari air, jika terpaksa 

upayakan untuk menutupi area yang mungkin terkena 

air dengan plastic electrical tape. Terkadang kabel 

harus melewati rumput yang basah, genangan air dan 

sebagainya. Untuk itu pastikan karet kabel yang 

melintasinya tidak bocor atau rusak.  

o Meletakan posisi kabel sejalur dengan kabel listrik 

akan menimbulkan hum mic wireless dynamic atau 

condenser terhubung dengan miniatur FM (frequency 

modulated) radio transmitter, sebagai alat converter 

sinyal audio ke sinyal frekuensi audio dan 
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memancarkan ke area yang sesuai dengan 

toleransinya.  

Ada dua tipe wireless mic:  

• Self contained (all in one). Unit mic, transmitter, baterai, 

dan antenna menjadi satu kesatuan.  

• Twopiece wireless. Transmitting unitnya biasa 

disangkutkan di pinggang. Problem wireless mic 

biasanya adalah gangguan sinyal.  

F. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERALATAN PASCA 

PRODUKSI 

1. Audio  

• Pengisi suara (voice over). Merupakan SDM yang 

bertugas membaca script, narasi, tag on, dan sebagainya 

yang direkam untuk mengiringin gambar. Pengisi suara 

harus mempunyai artikulasi yang jelas, power suara yang 

kuat serta berkarakter.  

• Music scorer. Sebagai media audio visual, music 

merupakan instrumen pendukung program televisi yag 

penting. Pemilihan music harus dilakukan dengan tepat, 

apakah diperlukan sebagai merebut perhatian, 

mendramatisir atau hanya sebagai dekorasi agar scene 

tidak terasa kering. Music untuk keperluan program 

televisi bisa didapat dari soundtrack bank, lagu populer 

dengan persetujuan pihak label atau membuat sendiri 

yang dilakukan oleh music scorer.  

• Penata suara (audio operator). Tugas penata suara atau 

mixing VO dan musik bisa dilakukan oleh seorang 

penata suara atau music arranger itu sendiri.  
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• Selain melakukan proses mixing penata suara juga dapat 

menambahkan sound effect bila diperlukan suara-suara 

tambahan, seperti suara mesin mobil, kerumunan, hujan, 

dan sebagainya.  

2. Video  

• Desain grafis. Merupakan SDM yang bertugas memberi 

dekorasi, informasi text dan sebagainya yang dibuat 

dengan bantuan computer.  

• Video editor. Merupakan SDM terakhir dalam proses 

produksi untuk hamper semuajenis program televisi 

kecuali siaran langsug. Tugas video editor secara 

sederhana adalah menyatukan segala elemen audiovisual 

yang telah dibuat berbagai pihak tim produksi menjadi 

satu kemasan program yang layak disiarkan. Untuk 

program televisi siaran langsung yang bertindak sebagai 

video editor adalah program director yang dibantu oleh 

video switcher.  

3. Peralatan pascaproduksi (Postproduction)  

• Video editing. Hampir seluruh produksi TV di lapangan 

maupun di studio melalui tahapan pascaproduksi atau 

proses editing, bahkan tidak hanya departemen news 

serta departemen produksi saja yang memiiki kebutuhan 

editing, departemen promosi serta departemen marketing 

dan sales juga memiliki kebutuhan yang sama. Beberapa 

hal yang mempengaruhi kualitas editing:  

o Ketersediaan stock shot yang cukup baik dari juru kamera, 

sesuai dengan kebutuhan sebuah program.  

o Content program yang menarik dari penulis naskah atau 

tim kreatif.  
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o Voice over yang sesuai atau memadai, sehingga dapat 

dipisahkan dari atmosfer.  

o Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan sebuah 

proses editing program.  

• Software audio, untuk pengolahan audio digital 

diperlukan software pembantu. Ada bermacammacam 

software pengolah audiodigital, seperti Adobe Audition, 

Soundforge, Pro tools, Sonar Cakewalk, dan Neudo. 

Adobe Audition adalah satu satu software yang paling 

banyak digunakan untuk pengolahan data audio, 

sedangkan Sonar Cakewalk adalah satu software yang 

banyak digunakan untuk pengolahan data audio dan 

MIDI.  

• Audio editing. Umumnya televisi sudah meninggalkan 

format analog atau pita karpet dan beralih ke format 

digital. Ini dilakukan untuk menyederhanakan 

pengoperasian dan penyimpanannya. Selain itu, 

format digital audio juga memudahkan kita untuk 

melakukan penggandaan tanpa menurunkan 

kualitas, menambahkan sound effect dan 

menggabungkannya dengan beberapa file audio 

lain. Dilihat dari sumber inputnya jenis format file 

audio terbagi dua macam:  

 

1) Audio  

 File suara yang berasal dari gelombang suara yang 

ditangkap atau terekam melalui alat perekam suara dan 

soundcard computer yang kemudian di-convert menjadi file 

digital audio. Extention file audio ini untuk windows adalah 

(wav), adapun Apple Computer mengembangkan audio 

interchange file format (AIFF).    
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 Isi file audio, wav sendiri mempunyai beberapa codec 

(compressor decompressor). Codec adalah pengkompresian 

untuk mengubah ukuran file, beberapa tipe codec untuk file 

audio:  

• Windows media audio (WMA).  

• ADPCM (Microsoft adaptive differential pulse code 

modulation).  

• PCM (pulse code modulation), file audio yang tidak 

terkompres.  

• Mpeg Audio Layer III (MP3).  

Format populer ini merupakan teknologi kompresi audio 

dengan menggunakan perceptual audio coding yang 

dikembangkan oleh Institusi Fraunhofer di Jerman. 

Kelebihannya adalah dapat merampingkan file audio dengan 

kualitas kompresi yang layak. 

2) CD Audio Track (CDA)  

o File ini hanya dapat dijalankan pada layar tertentu. CDA 

tidak memuat informasi pulse code modulation (PCM) 

yang actual, sehingga tidak bisa dicopy begitu saja ke 

hard disk.   

o MIDI (Music Instrument Digital Interface), 

adalah protocol standar untuk penukaran informasi 

music antara instrument musik, synthesizer dan 

computer. Suara dari MIDI berasal dari pengertian 

kode dari bahasa digital yang diterjemahkan 

menjadi suara, misalnya penekanan tuts pada 
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o synthesizer diartikan sebagai perintah untuk 

mengeluarkan suara dengan pitch (pola titiknada) 

tertentu.   

G. DESAIN GRAFIS  

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. Bentuk rumusannya adalah Element + principle = 

Compotition. Komposisi dalam desain merupakan kesatuan 

antara elemen desain dengan prinsip-prinsip dalam desain.  

1) 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.  

 Garis bisa menunjukan arah bagaimana proses itu terjadi 

dan sebagai pedoman mengarahkan gerakan mata. Garis juga 

digunakan sebagai pemisah antara dua bagian publikasi yang 

berbeda atau memberikan penekanan, contohnya garis 

horizontal diterapkan memisahkan informasi dalam iklan 

sebuah buku. Dibagian atas garis adalah informasi buku, 

sedangkan dibawahnya adalah informasi mengenai penulis. 

Garis bisa berupa garis lurus, lengkung, tebal atau tipis. Garis 
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dapat mengarahkan pandangan mata serta membuat “sense 

of motion” (a diagonal line looks more active than a 

horizontal).  

• Shape (bentuk)  

 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. Bentuk bisa berupa wujud alam (non-

figur). Bentuk memiliki perubahan wujud berupa stilisasi, 

distorsi, dan transformasi. Makna ini dikonstruksi dalam 

grafis dua dimensi, lazim juga disebut area. Adapun dalam 

grafis tiga dimensi bentuk disamaartikan dengan massa. 

Bentuk sesuatu yang memiliki tinggi dan lebar: bentuk 

geometrik (segi tiga, segi empat, lingkaran dan sebagainya), 

bentuk natural (binatang, manusia, tumbuhan dan 

sebagainya), bentuk abstrak (penyederhanaan dari bentuk 

natural) dengan shape.  

• Texture (tekstur)  

 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. Adapun menurut Kusmiati dalam teori 

dasar desain komunikasi visual, “tekstur adalah sifat dan 

kualitas fisik dari permukaan suatu bahan (material), seperti 

kasar, mengkilap, pudar, kusam, yang dapat diterapkan 

secara kontras, dan serasi.”  
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•  Space (ruang)  

 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). Ruang kosong berarti ketidak beradaan teks taupun 

gambar, benar-benar kosong, dan bukan berarti tempat yang 

terbuang dan sia-sia, bukan sama sekali. Ruang kosong itu 

adalah bahasa tersendiri dari desain yang sengaja dibuat. 

Biasa dikenal juga bidang yang tersedia atau jarak diantara 

elemen yang ada.  

• Huruf  

 Jenis huruf tentu saja ada disekitar kita. Dalam desain 

grafis, tujuannya adalah untuk tidak hanya menempatkan 

teks saja pada artwork, tetapi lebih untuk lebih memahami 

dan menggunakannya secara efektif untuk komunikasi. 

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.  
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• Color (warna)  

 Sama seperti bentuk, warna memberikan kesan pesan 

yang lebih sangat mendalam. Warna merah misalnya 

mengesankan semangat, kegairahan, dan panas api. Atau 

warna ungu mengesankan kepucatan, layu, dan tidak 

semangat. Kombinasi antar warna memberikan kesan visual 

yang bervariasi, yang tentu saja berdampak pada kerja desain 

grafis, seperti dikemukakan pakar desain grafis David 

Dahner dalam design and layout: Understanding and using 

graphics, “warna yang anda pilih menimbulkan efek yang 

luar biasa pada kesan desain dan cara orang meresponnya 

(feedback).” Sedangkan pada hakikatnya, sebuah objek 

terlihat bersinar karena memantulkan cahaya ke mata. Objek 

akan terlihat transparan karena cahaya menembus 

permukaannya, menyentuh objek dbelakangnya dan 

dipantulkan kembali ke permukaan.   

 Panjang gelombang/spectrum warna berikut ini 

merepresentasikan warna-warna yang dihasilkan cahaya 

putih. Warna yang bisa dilihat oleh mata manusia adalah 

warna dalam rentang 400nm. Adapun di atas 700nm adalah 

sinar infra merah, sedangkan dibawah 400nm adalah sinar 

ultra violet, sinar x dan sinar gamma. “Warna ditimbulkan 

oleh perpedaan kualitas cahaya yang direfleksikan atau 

dipancarkan oleh objek. Pada saat kita melihat warna, 

sebenarnya kita melihat gelombang cahaya yang dipantulkan 

atau dipancarkan oleh objek yang kita lihat”. (Wartmann, 

2004).  

2) Prinsip dalam Desain  

  Demi mencapai hasil akhir yangbaik, prinsip-prinsip 

desain yang akan dijelaskan berikut ini, bukanlah harga mati 

bahwa desain yang paling baik adalah seperti yang dikandung 
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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. Seperti 

yang kemukakan pakar desain grafis Danton Sihombig dalam 

majalah cakram edisi Januari 2011, “penilaian karya grafis 

sesuhguhnya adalah menguji tingkat kelayakannya, artinya 

tidak ada karya desain grafis yang benar ataupun yang salah.”  

• Balance (keseimbangan)  

Keseimbangan adalah keadaan atau kesamaan anatara 

kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya 

kesan seimbang secara visual. Prinsip keseimbangan pada 

desain grafis ada dua, yaitu: keseimbangan formal (simetris) 

dan keseimbangan informal (asimetri). Keseimbangan formal 

memberikan kesan sempurna, resmi, kokoh, yakin dan 

bergengi. Keseimbangan formal juga menyinggung mengenai 

konsistensi dalam penggunaan berbagai elemen desain, 

misalnya: warna dan logo. Dalam desain kartu nama dibuat 

dengan full color (F/C). Tetapi dengan pertimbangan agar 

desain lebih variatif dan tidak membosankan, maka pada media 

desain yang berbeda logo akan dibuat dengan warna duotone. 

Konsistensi juga sangat diperlukan sebagai kesan identitas 

yang melekat pada sebuah merek produk. Produsen tidak ingin 

konsumennya sampai lupa pada produk yang dijual, sedangkan 

kesimbangan informal bermanfaat menghasilkan kesan visual 

yang dinamis, bebas, lepas, pop, meninggalkan sikap kaku dan 

post modernis.   
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• Focus/emphasis  

Fokus dimaksudkan untuk menarik perhatian pemirsa, 

sehingga mau melihat dan membaca bagian desain yang 

dimaksud. Kalau dalam konteks desain grafis televisi 

dilakukan dengan film fotografi atas suatu pesan, hal ini akan 

mengesankan pentingnya informasi itu untuk disaksikan 

pemirsa atau juga dengan membesarkan huruf pada judul acara 

televisi, sehingga terlihat jauh berbeda dengan program TV 

lainnya. Fokus perhatian juga dilakukan melalui perulangan 

ukuran, tekstur yang kontras, nada warna, garis, bentuk atau 

motif.  

• Unity  

  Kesatuan adalah kohesi, ketunggalan atau keutuhan, yang 

merupakan isi pokok dari komposisi. Contohnya adalah 

ilustrasi, garis dan teks diberi raster (pecah kaca begaris halus 

saling menyilang) sehingga memberikan kesan kesatuan 

terhadap pesan yang dimaksud. Prinsip unity semua elemen 

akan terlihat sebagai satu kesatuan.  

• Rhythm (irama)  

Irama merupakan pengulangan unsur-unsur pendukung 

karya seni. Irama merupakan seisih antara dua wujud yang 

terletak pada ruang, serupa dengan interval waktu antara dua 

nada music beruntun yang sama.   

  Desain grafis memetingkan interval ruang atau 

kekosongan atau jarak antar objek, misalnya jarak antarkolom, 

jarak anatar teks dengan tepi kertas, jarak antar 10 foto dalam 

satu halaman dan lain sebagainya. Sebagai seni dekat dengan 

apa yang disebut sebagai keindahan (estetika). Keindahan 
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sebagai kebutuhan setiap orang, megandung nilai-nilai 

subjektivisme. Oleh sebab itu, kualitas rasa seni seseorang pasti 

berbeda pula, sehingga pemahaman terhadap elemenelemen 

atau unsur-unsur dasar desain grafis adalah wajib bagi desainer. 

Desain grafis untuk televisi pada umumnya dikerjakan oleh 

desainer grafis atau animator dalam suati departemen yang 

dapat berdiri sendiri untuk melayani permintaan dari berbagaai 

departemen lainnya seperti news, produksi, promo, marketing, 

sumber daya manusia dan seagainya, atau memiliki divisi 

gravis khusus pada masing-masing departemen.   

Adapun kebutuhan desain untuk TV Broadcasting pada 

umunya digunakan oleh:   

• On Air master control (Station ID, super impose ID, 

running text template, agenda, next on, template still 

grapich/slide).  

• Program (OBB, bumper in, bumber out, lowerthird, credit 

title, ending credit, title background for information 

template, looping motion backdrop, virtual set)  

• News (Headlines, over the shouldher, beeper, window 

template, simulasi, ramalan cuaca, peta lokasi)  

• Sport – football special case (bumber kick off, template 

score, head to head, substitution, strategy)  

• Promo/trailer (promo program), (template, super impose 

dan running text untuk promo image, generik, episodic, 

special dan thematic)  

• Advertising (Running text, super impose, squeeze frame, 

looping motion backdrop, tag on.)  

• Print (Cue card, backdrop, print ad, merchandise.)  
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H. TES FORMATIF  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !  

1. Didalam merancang proses produksi non-berita televisi 

harus mempertimbangkan hal-hal berikut, kecuali ;  

A. hukum   

B. Kekayaan intelektual  

C. kultur  

D. market  

  

2. Proses rekaman video jenis berita dengan menggunakan 

peralatan yang mudah dibawa  

(portable),  

A. Ekektronik field production  

B. Multi kamera remot  

C. Elekctonic news gathering  

D. Video taping  

3. Jenis Produksi lapangan dengan menggunakan kamera 

lebih dari satu, dengan switcher, beberapa monitor, sound 

audio system. Produksi yang direkam adalah sinetron, 

musik, olahraga, event, dan sebagainya.  

  

A. Ekektronik field production  

B. Multi camera remot  

C. Elekctonic news gathering  

D. Video taping  

  

4. Sumber daya manusia dalam proses pra produksi yang 

bertugas untuk membantu segala kegiatan produksi mulai 

dari perencanaan hingga post produksi ialah A. Production 

asistant B. Team kreatif  

C. Sript writer.  
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D. reporter  

  

5. bertugas untuk menampilkan teks berupa informasi seperti 

nama presenter, narasumber dan informasi lainnya   

A. switcherman  

B. Character generic (CG)  

C. Audioman  

D. VTR-man  

  

6. Bertugas untuk meneruskan instruksi program director 

dan mengatur segala suatu di floor/ruang studio agar 

berjalan sesuai rundown   

A. Camera person  

B. Anchor  

C. Floor director (FD)  

D. Studio crew  

  

7. Bertugas untuk menyediakan kebutuhan pakaian dan 

aksesoris sesuai dengan tema program serta bertanggung 

jawab atas pemilihan kostum yang akan dipergunakan 

untuk produksi televisi   

A. Wardrobe  

B. anchor  

C. Make-up  

D. Flor director  

  

8. Peralatan dan perlengkapan studio untuk membantu 

anchor atau pembawa acara membaca naskah :  

A. kamera  

B. Telepromter  

C. Hand held mic  

D. Dynamic mic  

  



 

158  

  

9. susunan detail program per segmen yang dibagikan kepada 

setiap pendukung acara yang memrlukannya, 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.  

A. Rundown  

B. shootlist  

C. sinopsis  

D. skenario  

  

10. Jneis produksinya sama seperti electronic news gathering, 

hanya jenis program yang diproduksi adalak documenter, 

sinetron.  

A. Live on Tape  

B. ENG (electronic news gathering )  

C. MCR ( multi camera remote)  

D. EFP (elektronik field production)   

Kunci Jawaban :  

1. B  

2. C  

3. B  

4. A  

5. B  

6. C  

7. A  
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8. B  

9. A  

10. D  
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PROSES PRODUKSI PROGRAM TELEVISI 

PEMBELAJARAN 

A.  TELEVISI PEMBELAJARAN  

Televisi sebagai salah satu media massa memiliki 

potensi besar sebagai media yang dapat digunakan untuk 

mendidik masyarakat, karena media komunikasi massa ini 

tengah digandrungi masyarakat.   

Televisi mempunyai banyak kelebihan yang akan 

menjadi kekuatan. Kekuatan televisi adalah menguasai jarak 

dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan 

elektromagnetik. Sasaran untuk menjangkau massa cukup 

besar. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan 

sangat cepat. Daya rangsang seseorang terhadap media televisi 

cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan suara dan 

gambar yang bergerak (ekspresif) sehingga pemirsa mudah 

menangkap isi pesannya.  

Kemampuan televisi dalam menarik perhatian massa 

menunjukkan bahwa media tersebut telah menguasai khalayak 

secara geografis dan sosiologis. Media televisi pun pada 

akhirnya melahirkan istilah baru dalam pola peradaban 

manusia yang lebih dikenal dengan mass culture (kebudayaan 

massa). Manusia cenderung menjadi konsumen budaya massa 

melalui  

“kotak ajaib” yang menghasilkan suara dan gambar. Individu 

juga dihadapkan kepada realitas sosial yang tertayang di 

media massa. Evaluasi diri, mental, moral perilaku, wawasan, 

cita-cita, dan  sebagainya, kesemuanya itu adalah dampak dari 

media televisi yang menampilkan realitas sosial.  
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Daya tarik media televisi semakin besar, sehingga pola-

pola kehidupan rutinitas manusia sebelum muncul televisi 

berubah total, media televisi menjadi panutan baru (news 

religius) bagi kehidupan manusia.  

B. KARAKTERISTIKTELEVISI PEMBELAJARAN  

1. Karakteristik Televisi pendidikan  

Sebagai sebuah media pembelajaran, televisi mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan media lain. Adapun 

karakteristik media video agak berbeda dengan media televisi. 

Perbedaan itu terletak pada penggunaan dan sumber. Media 

video dapat digunakan kapan saja dan kontrol ada pada 

pengguna, sedangkan media televisi hanya dapat digunakan 

satu kali pada saat disiarkan, dan kontrol ada pada pengelola 

siaran. Namun secara umum kedua media ini mempunyai 

karakteristik yang sama, yaitu:  

a. Menampilkan gambar dengan gerak, serta suara secara 

bersamaan.  

b. Mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke 

dalam kelas karena terlalu besar (gunung), terlalu kecil 

(kuman), terlalu abstrak (bencana), terlalu rumit (proses 

produksi), terlalu jauh (kehidupan di kutub) dan lain 

sebagainya.  

c. Mampu mempersingkat proses, misalnya proses 

penyemaian padi hingga panen.  

d. Memungkinkan adanya rekayasa (animasi).  

  



162  

  

Adapun media video/televisi pembelajaran ini juga mempunyai 

kelebihan dan kekurangan.  

•   Kelebihan  

- Dapat menstimulir efek gerak  

- Dapat diberi suara maupun warna  

- Tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya  

- Tidak memerlukan ruangan gelap dalam penyajiannya  

- Dapat diputar ulang, diberhentikan sebentar, dan sebagainya 

(video) control pada pengguna.  

•   Kekurangan  

- Memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya  

- Memerlukan tenaga listrik  

- Memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam 

Pembuatannya  

- Tidak dapat diputar ulang (siaran televisi)  kontrol pada 

pengelola.  

- Sulit dibuat interaktif (khusus siaran langsung siaran televisi 

interaktif melalui telepon/sms).  

- Dan lain sebagainya.  
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2. Prosedur Pengembangan Video   Pembelajaran  

Saat ini banyak kita temukan media video pembelajaran. 

Pembuatan media ini tidaklah terlalu sulit, yang penting ada 

kemauan dan semangat untuk berkarya. Hampir setiap orang 

dapat membuat media video pembelajaran, yang membedakan 

yaitu kualitas dan kebermanfaatan dari hasilnya. Untuk 

membuat media video pembelajaran secara umum ada tiga 

tahap yaitu:  

a. Praproduksi  

Tahap praproduksi melalui tahap yang panjang dan menentukan 

keberhasilan pada tahap selanjutnya. Tahap ini merupakan 

perencanaan dari kegiatan selanjutnya dan hasil yang akan 

dicapai. Tahap ini meliputi:  

• Penentuan Ide/Eksplorasi Gagasan  

• Penyusunan Garis Besar Isi Media Video (GBIMV)  

• Penyusunan Jabaran Materi Media Video (JMV)  

• Penyusunan Naskah  

• Pengkajian Naskah  

Hasil akhir dari tahap praproduksi yaitu naskah video 

pembelajaran yang telah disetujui oleh pengkaji dan dinyatakan 

kebenarannya, sehingga naskah tersebut laik produksi.  

b.   Produksi  

 Produksi merupakan tahap selajutnya setelah naskah diterima 

oleh Produser dan Sutradara. Untuk menghasilkan gambar dan 
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suara sesuai dengan keinginan penulis naskah, maka pada tahap 

ini harus dilakukan berbagai kegiatan, meliputi:  

• Rembuk Naskah  

• Penentuan Tim Produksi  

• Casting (Pencarian Pemain)  

• Hunting (Pencarian Lokasi Shooting)  

• Cru Metting (Rapat Tim Produksi)  

• Pengambilan Gambar  

Hasil akhir dari kegiatan produksi yaitu sekumpulan 

gambar dan suara dari lapangan yang siap diserahkan kepada 

editor untuk dipilih sesuai naskah  

c. Pascaproduksi  

Setelah sekumpulan gambar dan suara diterima oleh editor, 

maka langkah selanjutnya yaitu tahap pemilihan gambar dan 

suara yang terbaik. Gambar dan suara tersebut kemudian 

disambung-sambung. Tahap ini cukup panjang, yaitu meliputi:  

• Editing (Penggabungan dan Pemilihan Gambar)  

• Mixing (Pengisian Musik)  

• Preview  

• Ujicoba  

• Revisi  

• Distribusi/Penyiaran  

Hasil akhir dari kegiatan ini yaitu sebuah media video 

pembelajaran yang siap dimanfaatkan oleh siswa dan guru 

dalam pembelajaran di kelas.  



165  

  

 

C. TAHAP PRAPRODUKSI  

Pembuatan program televisi pembelajaran berbeda dengan 

pembuatan program televisi secara umum. Pembuatan program 

video/televisi untuk pembelajaran selalu didahului dengan 

serangkaian kegiatan yang panjang. Media televisi merupakan 

salah satu media massa yang populer di masyarakat.  Untuk 

menyiapkan materi pembelajaran (praproduksi) baik dalam 

bentuk media video maupun siaran televisi harus melalui 

tahapan-tahapan:  

1. Penentuan Ide/Eksplorasi Gagasan  

Untuk memulai suatu karya apapun dimulai dengan sebuah 

ide/gagasan. Demikian juga pembuatan media video 

pembelajaran. Untuk menemukan ide, dapat dari mana saja, 

misalnya pengalaman mengajar di kelas, lingkungan, 

permasalahan, buku, siaran TV, siaran radio, surat kabar, dan 

lain sebagainya.   

Khusus pembuatan media video/televisi pembelajaran 

sebaiknya ide diambil dari kurikulum yang berlaku saat itu. 

Misalnya media tersebut akan digunakan oleh siswa 

SD/SMP/SMA, maka idenya sebaiknya dari kurikulum 

SD/SMP/SMA, sesuai sasaran yang akan memakai media 

tersebut.   

Kurikulum di sini merupakan acuan utama di dalam 

pemilihan kompetensi yang akan diajarkan kepada siswa 

melalui media video/televisi. Di dalam penelaahan kurikulum 

harus dilakukan oleh guru dan dikaji oleh ahli materi dan ahli 

media. Guru yang menelaah harus sesuai dengan materi yang 

diajarkan dan sesuai dengan jenjangnya. Maksudnya materi SD 



166  

  

harus ditelaah oleh guru SD, materi SMP oleh guru SMP, dan 

seterusnya.  

Peranan ahli materi adalah untuk menjaga agar materi tetap 

harus benar dan sesuai dengan sasaran tidak lebih dan tidak 

kurang. Di samping itu ahli materi juga harus 

menginformasikan perkembangan ilmu tersebut yang terkini. 

Sedangkan ahli media harus mengkaji agar di dalam pemilihan 

materi yang akan diangkat ke dalam media video/televisi sesuai 

dengan karakteristik media tersebut, karena tidak semua materi 

yang ada di kurikulum dapat dibuat ke dalam media 

video/televisi secara menarik. Dengan demikian ahli media 

harus menjaga agar nantinya setelah materi tersebut dibuat 

dalam media video/televisi menarik untuk dilihat  siswa dan 

menambah pengetahuan.  

Di dalam penelaahan kurikulum ini biasanya untuk seluruh 

media dan hasilnya disebut Pola Dasar Kegiatan Belajar 

Mengajar (PDKBM). PDKBM merupakan acuan tahapan 

selanjutnya yaitu penyusunan GBIM.  

Langkah-langkah pembuatan PDKBM yaitu, pertama 

semua kompetensi dan indikator untuk satu jenjang harus 

masuk, kemudian untuk mencapai kompetensi tersebut 

diperlukan indikator apa saja. Dari indikator inilah akan 

ditentukan media yang akan dipakai dalam pembelajaran 

selama satu tahun atau satu jenjang. Media yang biasa 

digunakan yaitu media cetak, video, audio, presentasi, 

multimedia, dan internet.  

 2. Analisis Sasaran  

Dalam proses komunikasi, agar komunikasi berjalan 

dengan lancar, kita perlu mengenali sasaran dengan baik. Untuk 

mengenali sasaran dapat dilihat dari psikologis.  
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Dari aspek ini dilihat berkaitan, antara lain:  

• Usia (Paud, anak, remaja, umum)  

• Pengalaman  

• Pendidikan (Formal, informal, atau nonformal)  

• Ekonomi (bawah, menengah, atau atas)  

• Geografi (kota besar, kota kabupaten, pinggiran, pedesaan, 

pegunungan, pantai, dsb).  

3. Penyusunan Garis Besar Isi Media Video (GBIMV)  

Di dalam PDKBM sudah tampak jelas standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, serta jenis media yang akan 

dikembangkan untuk mencapai pembelajaran selama periode 

tertentu. Dalam PDKBM tersebut juga sudah ditentukan ada 

jenis media video/televisi, sehingga standar kompetensi, 

kompetensi dasar, serta indikator tersebut dipilih untuk 

dikembangkan menjadi media video, sedangkan media lain 

dikembangkan lain waktu.   

Penyusunan Garis Besar Isi Media (GBIM) untuk media video 

dilakukan oleh guru dan dikaji oleh ahli materi dan ahli media. 

Ahli materi mengkaji kebenaran dan kecukupan materi, 

sedangkan ahli media mengkaji kemenarikan materi tersebut 

untuk divideokan. GBIM merupakan acuan tahapan selanjutnya 

dalam penyusunan JM.  

4. Penyusunan Jabaran Materi (JM)  

Setelah GBIM selesai disusun, maka langkah selanjutnya 

yaitu penyusunan Jabaran materi (JM). JM disusun oleh guru 

dan dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Di dalam JM harus 

diuraikan secara lengkap materi yang akan diangkat dalam 

media video serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bagi 
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siswa. Pemilihan aplikasi ini harus disesuaikan dengan 

lingkungan siswa. Salah dalam pemilihan aplikasi akan 

menyebabkan materi tersebut sulit dipahami oleh siswa.   

5. Penulisan Naskah  

 Setelah JM selesai disusun, langkah selanjutnya yaitu 

penulisan naskah. Naskah disusun oleh orang yang dianggap 

mampu untuk menulis naskah. Seseorang dianggap mampu 

menulis naskah salah satu syaratnya yaitu pernah mengikuti 

pelatihan penulisan naskah video/televisi pembelajaran dan 

dinyatakan lulus, atau pernah menulis naskah video/televisi lain 

dan diproduksi.  

 Tahapan yang harus dilakukan untuk menulis naskah 

video/televisi pembelajaran yaitu:  

• Mempelajari GBIMV dan JMV  

• Mencari buku referensi yang dianjurkan serta sumber lain 

yang barkaitan.  

• Melakukan riset lapangan, untuk menemukan aplikasi 

atau penerapan konsep yang dibahas, sebagai ilustrasi dan 

adegan yang akan diambil dalam naskah.  

• Menyusun identifikasi naskah, sinopsis, dan treatmen 

(urutan sajian naskah), kemudian dikonsultasikan kepada 

ahli materi dan ahli media agar mendapatkan masukan dari 

kebenaran aplikasi atau penerapan konsep serta 

kemenarikannya.  

• Visualisasi ide: sinopsis dan treatmen yang sudah disetujui 

kemudian dikembangkan dalam uraian visual dan audio 

menjadi sebuah naskah. Langkah awal penulisan naskah, 
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sebaiknya dimulai dari uraian visual dari detik awal hingga 

akhir dan sebisa mungkin juga sudah digambarkan durasi 

dari visual tersebut. Setelah uraian visual lengkap kemudian 

dilengkapi dengan audio. Dalam audio meliputi musik, 

narasi, sound efeks, direct sound, dll, mulai dari pembuka 

sampai penutup program.  

• Memilih format penulisan Naskah. Format penulisan 

naskah secara umum ada dua macam yaitu satu kolom dan 

dua kolom. Untuk program pembelajaran yang dianjurkan 

adalah format dua kolom.   

• Menentukan format sajian: format sajian secara umum ada 

banyak, misalnya: dokumenter, feature, kuis, news, 

presenter, naratif, dsb. Pilihlah yang tepat sesuai materi dan 

kemenarikan  

• Metode pembelajaran: Naskah video/televisi 

pembelajaran sebaiknya ditulis dengan memperhatikan 

metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang secara 

umum digunakan  

• Pengemasan secara edutainmen: Hal lain yang harus 

diperhatikan di dalam menulis naskah adalah kemenarikan 

program. Istilah umum untuk program pembelajaran 

penyajiannya yaitu secara edutainmen, artinya mendidik 

dan menghibur (perlu dan menarik). Untuk membuat 

menarik ada beberapa cara, misalnya adanya konflik, lucu, 

human interes (menyentuh perasaan), bintang, terkenal, 

berbeda, mutakhir, dsb.  
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Langkah Praktis (Tip) Menulis Naskah:  

• Lihat indikator dan materi yang akan disajikan.  

• Pilih format sajian sesuai karakteristik materi yang disajikan 

(misalnya; game, kuis, dll)  

• Bumper Tune dibuat animasi tiga dimensi yang mewakili 

identitas program.  

• Teaser (pembuka) berupa adegan yang menggambarkan 

materi yang akan dibahas atau montage shot (cuplikan 

gambar), dan bisa juga dalam bentuk komedi atau tragedi 

untuk menarik perhatian penonton.  

• Isi bagian visual dengan perintah deskripsi atau gunakan 

istilah teknis pertelevisian.  

• Utamakan visual gerak, berwarna, kalau bisa tiga dimensi, 

dan detail sesuai narasi  

• Penulisan Caption harus sesuai kaidah bahasa dan singkat, 

tidak lebih dari lima baris.  

• Sajikan materi dengan menarik, jelas, dan mudah diingat 

penonton.  

• Repetisi atau pengulangan tidak persis sama dengan sajian 

materi.  

• Latihan dibuat dalam bentuk soal tertutup (pilihan ganda), 

sebagai bentuk penguatan sajian materi.  

• Kolom audio diberi musik, sound effect, dialog, presenter, 

direct sound, embience, narator sesuai dengan kebutuhan. 
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Audio sebagai penguat atau penjelasan visual yang masih 

belum jelas.  

• Narasi sebaiknya tidak menggurui, kalimat tidak terputus-

putus, bersifat memotivasi, dialog disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi, kalau presenter sebaiknya komunikatif, 

singkat, dll.  

• Dan lain sebagainya.  

- Pengkajian Naskah  

Setiap naskah harus dikaji oleh ahli materi,  ahli media, dan 

ahli bahasa. Ahli materi mengkaji aspek sajian materi dan aspek 

pembelajaran. Dari aspek materi misalnya: kesesuaian materi 

dengan kurikulum (standar isi) kebenaran, kecukupan, dan 

ketepatan pemilihan aplikasi atau contohnya.   

Ahli media mengkaji dari aspek penyajian (media), 

misalnya: kemenarikan penyampaian materi tersebut sesuai 

karakteristik media video, karakteristik pemain, perwatakan, 

animasi, adegan, konflik, musik, sound effect, format program, 

alur program dll. Sedangkan ahli bahasa mengkaji kaidah dan 

pilihan kata sesuai dengan karakteristik sasaran.   

Ahli bahasa mengkaji dari aspek kebahasaan. Aspek ini 

meliputi: pilihan kata, penggunaan kalimat, hubungan antar 

paragraf, tanda baca, ejaan, dsb.  

Khusus untuk naskah bagi pendidikan informal, misalnya 

berupa sinetron, kartun, dan sebagainya, perlu juga dikaji oleh 

ahli psikhologi.  

Naskah dinyatakan final dan siap untuk diproduksi apabila 

sudah disetujui dan ditandatangani oleh ketiga pengkaji 
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tersebut. Di sinilah kegiatan akhir dari praproduksi. Naskah 

yang sudah dinyatakan final/laik produksi selanjutnya 

diserahkan kepada Sutradara untuk diproduksi.  

D. TAHAP PRODUKSI  

Setelah naskah diterima oleh Sutradara, untuk melakukan 

kegiatan produksi, maka langkah-langkah kegiatan yang 

dilakukan yaitu :  

1. Rembuk Naskah (Script Conference)  

Setelah Sutradara menerima dan mempelajari naskah, 

maka Sutradara meminta kepada Produser untuk  

dilakukan rembuk naskah dengan penulis naskah, ahli 

materi dan ahli media. Rembuk naskah diperlukan untuk 

menyamakan persepsi pemahaman terhadap naskah, 

sehingga apabila diproduksi diharapkan tidak terjadi 

kesalahan yang fatal. Hasil dari rembuk naskah adalah 

Sutradara memahami naskah dengan baik sesuai dengan 

kemauan penulis, pengkaji materi, media, dan bahasa. 

Dengan demikian Sutradara akan mengubah naskah 

menjadi bahasa visual dan audio yang terintegrasi 

sehingga menjadi sebuah media pembelajaran yang enak 

ditonton dan bermanfaat.  

2. Pembentukan Tim Produksi (Production Crews)  

Setelah Sutradara memahami naskah dengan baik, 

langkah selanjutnya adalah  membentuk Tim Produksi.  

Tim produksi atau kru produksi, biasa juga disebut kerabat 

kerja merupakan sekumpulan orang yang mempunyai 

profesi atau keahlian berbeda-beda tetapi setelah disatukan 

menjadi sebuah tim yang kompak sehingga menghasilkan 

sebuah karya yang luar biasa.  
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Tim produksi dapat berjumlah besar dan dapat juga 

kecil, hal ini tergantung dari seberapa kompleks naskah 

yang akan diproduksi. Apabila kompleks, rumit, dan besar, 

maka tim produksinya besar dan lengkap, sedangkan 

apabila sederhana dan hanya sedikit yang diproduksi, 

maka tim produksinya kecil.  

Tim produksi yang besar terdiri dari:  

• Produser  

• Sutradara  + asisten  

• Cameraman  + asisten  

• Soundman  + asisten  

• Lightingman + asisten  

• Teknisi + Assisten  

• VTRman (Juru Rekam)  

• Switcherman (Pemadu gambar)  

• Floor Manager  

• Unit Manager/Pimpinan Unit  

• Editor + asisten  

• Animator   

• Penata Musik  

• Penata Artistik + asisten  

• Penata Rias + asisten  

• Pembantu Umum  

• Pengemudi  
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Kolaborasi professi di atas adalah kondisi ideal dalam 

sebuah produksi program video/televisi, hal tersebut 

sifatnya kondisional. Mereka memiliki tugas yang berbeda 

namun harus terintegrasi satu dengan yang lainnya. Oleh 

karena itu mereka harus memiliki kekompakan yang baik, 

saling melengkapi, dan bekerjasama, mengingat semua 

saling ketergantungan agar mendapatkan produk yang 

berkualitas. Jika terjadi kekurangan personel maka kadang 

kala seorang crew bisa memiliki professi ganda agar 

pekerjaan dapat tertangani. Kondisi seperti memang   

dapat dilakukan selama professi rangkap tersebut tidak 

berjalan pada waktu yang bersamaan, sebagai contoh 

cameraman merangkap editor, hal ini karena editor bekerja 

pada waktu paska produksi, Sutradara merangkap Assisten 

atau tidak ada assisten dsb. Selain itu pula sebaiknya 

pemegang rangkap professi tsb benar-benar memiliki 

kapabilitas yang memadai baik dari sisi skil maupun 

kondisi fisik.,.dan  sebagainya. Prinsipnya jumlah tim 

dalam produksi cukup fleksibel, tergantung kondisi 

pekerjaan yang dihadapi. 

3. Membuat Shooting Script  

Setelah tim produksi terbentuk dan masing-masing 

sudah mempelajari naskah, maka mereka melakukan rapat 

untuk membuat  Shooting Script/story board (naskah 

untuk pengambiln gambar) di dalam naskah ini terdapat 

gambaran secara lengkap setiap adegan bahkan shot 

(gambara), misalnya siapa yang muncul, bagaimana 

gerakan, di mana posisi obyek, dan melakukan apa, 

kemudian di mana posisi kamera dan angle camera serta 

bagaimana cara pengambilan gambarnya, apakah secara 

tilt up, tilt down, follow, atau yang lain, kemudian di mana 

lampu dan bagaimana suasana yang ingin diciptakan, dan 
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masih banyak lagi lainnya. Hal ini dilakukan sesuai 

dengan tuntutan naskah.   

4. Penyusunan Anggaran  

Penyusunan anggaran disusun berdasarkan 

pertimbangan berbagai hal yaitu:  

• Lamanya syuting  

• Jumlah tim produksi  

• Lokasi : di studio, di luar studio, jauh dekatnya dan 

berapa tempat  

• Pemain : bintang atau bukan dan jumlahnya  

• Peralatan yang dipakai  

• Setting dan properti yang diperlukan.  

• Faktor kesulitan (stuntman, animasi) -  Musik (buat 

sendiri atau beli hak cipta) -  Dan lain sebagainya.  

 

5. Pemilihan Pemain (Casting)  

Jika suatu program memerlukan pemain, maka 

pemain harus dipilih sesuai dengan tuntutan naskah. 

Kesalahan pemilihan pemain, atau karakter pemain, 

menyebabkan kesalahan penyampaian materi atau menjadi 

tidak menarik. Pemain merupakan salah satu kunci 

keberhasilan, memakai bintang atau tidak harus 

dipertimbangkan dengan matang, sebab ada untung dan 

ruginya. Untungnya yaitu sajian lebih menarik dan orang 

suka menonton bintang, kerugiannya biayanya mahal. 

Bukan bintang harus dipertimbangkan bahwa mereka 

betul-betul dapat menjiwai karakter yang dituntut dalam 

naskah.  
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6. Pencarian Lokasi (Hunting)  

Pemilihan lokasi untuk pengambilan gambar harus 

dilaksanakan sesuai dengan tuntutan naskah. Kalau ingin 

mengubah lokasi syuting demi pertimbangan 

penghematan, perlu dibicarakan ketika rembuk naskah, 

atau jika dimungkinkan karena adanya teknologi (chroma 

key, virtual, dsb). Kalau sebab akan berakibat fatal dan 

ditokal ketika preview. Lokasi syuting dapat dil luar atau 

di studio tergantung dari kemudahan dan efektifitas dari 

pengambilan gambar dan tuntutan naskah. Sebab semua 

yang ada di naskah sudah dipertimbangkan efektifitas 

untuk penyampaian pesan.  

  

7. Rapat Tim Produksi (Production Meeting)  

Di dalam pertemuan ini dilakukan diskusi teknis 

pelaksanaan produksi, masing-masing profesi 

menyampaikan persiapan yang sudah dan sedang 

dilakukan serta mencari solusi permasalahan yang belum 

terselesaikan. Alat, bahan, dll sesuai dengan tugasnya. Di 

dalam pertemuan ini harus sudah ditemukan:   

- Dana;  

- Jadwal Shoting 

- Lokasi;  

- Pemain;  

- Perizinan;  

- Kostum dan make up  

- Kamera;  
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- Jenis lampu;  

- Alat pendukung; 

- Transportasi, konsumsi, dan akomodasi;  

- Keamanan;  

- Properties;  

- Musik;  

- dan lain sebagainya.   

  

8. Setting  Lokasi (Blocking Area /Location Set)  

Sebelum malakukan pengambilan gambar Sutradara 

bersama sama tim produksi mengadakan penataan lokasi 

dan setting properti sesuai yang dibutuhkan dalam naskah. 

Prosedur ini berlaku untuk perencanaan shoting baik di 

dalam  maupun luar studio. Disamping itu pula 

penempatan camera(camera blocking) sudah harus 

tergambarkan dalam areal ini.   

  

9. Pengambilan Gambar  

Setelah semua persiapan telah selesai dilakukan, 

langkah selanjutnya yaitu produksi atau pengambilan 

gambar. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk 

merubah ide dalam bentuk naskah ke bentuk gambar dan 

atau suara. Kegiatan Produksi harus  mencari dan 

mendapatkan gambar dan atau suara dengan kualitas prima 

sesuai yang diinginkan (sesuai Naskah, Shooting Script, 
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Story Board).  Gambar yang kita saksikan di pesawat 

televisi, dihasilkan dari kerja sebuah Video Camera, tetapi 

jika yang kita saksikan hanya gambar saja, maka dapat 

dipastikan tayangan itu  tidak menarik, karena itu 

diperlukan Microphone dan peralatan audio lainnya untuk 

melengkapi gambar tayangan dengan suara atau audio, 

selanjutnya gambar  yang dihasilkan dari Video camera 

dan Suara yang dihasilkan Microphone digabungkan 

dalam suatu media penyimpanan dengan menggunakan 

Recorder.  

a. Prinsip Kerja Kamera  

Secara umum prinsip kerja kamera dapat digambar 

seperti di bawah ini:  

b. Video Kamera  

Prinsip kerja video kamera dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

• Pembentukan gambar melalui scanning  

• Pakai C C D & Electronics circuit  

• Menyimpan gambar & suara pada media 

Magnetic Tape (Video Tape). Kamera produk 

mutakhir media penyimpanan gambar dan suara 

menggunakan Disc dan HardDisc (HDD)   

• Output langsung dapat dilihat pada Video 

Monitor   

• Dilengkapi dengan Video Tape Recorder 

• (VTR) dan Microphone  
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c. Penggunaan Kamera  

Secara umum dalam pemanfaatannya, kamera 

digunakan untuk pencarian berita atau ENG (Electronic 

News Gathering) dan kelompok profesional EFP 

(Electronic Field Production)   

d. Model Kamera Dari Sisi Prosesor  

• TVBE/Tabung  

• CCD (Copel Charger Devise)  

• Digital  

e. Bahasa Visual Kamera  

Gerak Kamera dapat dikelompokkan menjadi :  

• Tilting    ( tilt up , tilt down )  

• Panning (pan left, pan rigth)  

• Tracking (track in, track out)  

• Zooming (zoom in, zoom out)  

• Crabbing/Dollying ( Crab L, Crab R )  

Tipe Shots 

Pengambilan gambar atau gambar yang 

dihasilkan dari sebuah kamera dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:  

• Close-Up  (CU)  

• Big Close-Up (BCU) / Extrim Close Up  

• Medium Close Up  (MCU)  

• Long shot (LS)  
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• Medium Long Shot (MLS)  

• Full Shot (FS)   

Camera Angle :   

Penempatan tinggi kamera sangat menentukan 

titik pandang mata penonton dalam menyaksikan 

suatu adegan, sekaligus membangun kesan 

psikologis penonton terhadap object tersebutLow 

Angle (pengambilan gambar dari bawah objek)  

• High Angle (pengambilan gambar dari atas 

objek)  

• Eye Level (pengambilan gambar sejajar 

dengan objek)  

Komposisi  

• Garis Imaginer  

• Jumping  

• Looking room /Nose room  

• Head room  

• Walking room  

  

MICROPHONE  

Microphone merupakan alat untuk menangkap suara 

yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan naskah. Suara 

yang diambil dapat bermacam-macam, misalnya ambiens 
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(suara sekitar kita), direct sound (suara aslinya), sound effect 

(suara yang mendukung suatu kejadian/ situasi),    

Microphone  

Jenis-jenis mikropon yang biasa digunakan untuk produksi 

video/televisi antara lain :   

• Hand Mic,   

• Clip-On Mic,  

• Gun Mic,  

• Shots Gun  

Karakter  

• Omni direction  

• Bi direction  

Proses kerja Mikropon:  

• Ribbon  

• Dinamic  

• Condensor  

• Digital  
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MEDIA PENYIMPANAN  

Untuk menyimpan hasil pengambilan gambar dapat dalam:  

• Video cassette (Home use , professional, broadcast quality)  

• Video Disk (Hard disc, disc)  

 

MEDIA PEREKAM  

• Video casset recorder (VCR)  

• Video Tape recorder (VTR)  

• Video Disc Recorder  

 

TATA CAHAYA  

Prinsip Tata cahaya  

- Cahaya alam  

- Cahaya buatan  

Konversi cahaya  

- Cahaya alam ke cahaya buatan  

- Cahaya buatan ke cahaya alam   

  



183  

  

- Teknik dasar Tata cahaya  

o Key light   

o Back light  

o Fill Light  

 Hasil dari pengambilan gambar dan suara adalah 

kumpulan gambar dan suara yang jumlahnya sangat banyak 

dan masih bersifat acak. Gambar dan suara tersebut belum 

mempunyai makna dan harus disusun supaya mempunyai 

makna sesuai keinginan naskah  

E. TAHAP PASCA PRODUKSI  

Setelah produksi (pengambilan gambar) sudah selesai 

dilakukan, tahap selanjutnya yaitu pasca produksi. Kegiatan 

pasca produksi langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan 

yaitu:  

1. EDITING   

Editing adalah merangkai gambar dengan gambar, 

gambar dan suara dengan gambar, suara dengan suara 

menjadi satu rangkaian yang kronologis sehingga mampu 

menyampaikan pesan sesuai dengan naskah, dan enak 

ditonton, menghibur. Kegiatan ini adalah gabungan antara 

seni dan teknik dari bahan dasar berupa potongan gambar 

dan suara atau populer dengan nama clip, yang dipadukan 

dan diolah sehingga mempunyai arti dan makna yang jelas.  

Proses seni dalam video editing terdiri dari apa saja 

bagian yang diambil, dihapus atau digabungkan dari 

berbagai sumber agar menjadi satu, masuk akal dan enak 
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untuk dilihat. Sementara proses teknik meliputi 

kemampuan untuk mewujudkan ide dari seni itu sendiri, 

bagaimana hasil seni itu bisa dinikmati oleh orang lain, bisa 

berupam Film, Casset Video maupun piringan Cakram 

(Video CD DVD ).  

Pada dasarnya pengertian editing adalah 

menghubungkan antara shot/visual atau suara dengan 

shot/visual atau suara yang lain dengan menggunakan 

bentuk transisi tertentu agar menjadi kesatuan informasi 

yang  berkesinambungan. Tiga bentuk edit atau 

penyambungan gambar yaitu : Cut. Mix. Fade.   

CUT  

Dipergunakan untuk :  

- Kontinyuitas gerak/action yang relaif cepat.  

- Menunjukkan sesuatu yang saling berkaitan ( impact )  

- Perubahan informasi atau tempat   

- dll     

MIX/ DISOLVING  

Dipergunakan untuk :  

- Perubahan waktu   

- Menyampaikan dua infonnasi dalam satu frame  

- Perubahan waktu setempat secara perlahan   
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- Flashback, bayangan pikiran   

FADE  

Fade in ( From black screen to full image ) Dipergunakan 

untuk:  

- permulaan program  

- permulaan scene  

- perubahan waktu   

- perubahan lokasi   

- dll   

  

FADE  

Fade in ( From black screen to full image ) Dipergunakan 

untuk:  

- Permulaan program  

- Permulaan scene  

- Perubahan waktu   

- Perubahan lokasi   

- Dll   
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Fade out ( From fun image to black screen )  

Dipergunakan untuk:  

- Ending program  

- Ending scene  

- Perpindahan waktu   

- Perpindahan lokasi   

 

Editing yang total mengandung unsur :  

 Motivasi :     

mengapa menggunakan cut" mix" atau fade Informasi :   setiap 

shot adalah informasi sehingga setiap pergantian shot  harus ada  

informasi baru   

Komposisi :    

editing tidak hanya sekedar menyambung visual atau  

suara  saja,tetapi juga menyeleksi komposisi gambar  

yang baik dan layak sebagai bahan editing   

Suara :  

menyambung dialog, menempatkan suara ( Narasi atau  

illustrasi atmosphere) yang tepat, sesuai dengan visual dan 

sesuai tujuan dalam membangun image, dan emosi.  
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Sudut pandang kamera :   

Variasi penyajian visual dengan berbagai sudut pandang, tetapi 

tetap menjaga kesinambungan informasi  yang disampaikan.  

Kontinyuitas :   

o Kontinyuitas pesan,  

o Kontinyuitas,gerak,  

o Kontinyuitas posisi,  

o Kootinyuitas suara.  

 

a. Jenis Editing  

- Linear editing  

Linear editing hanya mengandalkan pada hasil gambar 

yang direkam kamera, dan sangat bergantung pada orang yang 

mengoperasikan kamera, biasanya dalam pengambilan gambar 

mengikuti urutan yang sudah direncanakan, karena dalam 

prosesnya gambar yang diambil berupa duplikat atau copy dari 

master shootingnya sehingga banyak terjadi penurunan 

kwalitas gambar akibat dari proses editing.  

Saat ini linear editing sudah banyak ditinggalkan karena 

sangat mahal, sebaliknya editing non linear sudah sangat murah 

dan kwalitas gambar dan suara yang cukup baik. Adanya standar 

membantu menjaga mutu gambar terutama setelah para pembuat 

komputer mengikuti format gambar DV (Digital Video) yang 

banyak dipakai oleh para pembuat kamera sehingga penurunan 

mutu gambar pada saat proses capturing bisa diminimalisasi.  
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- Non Linear Editing  

Metode editing ini menggunakan komputer untuk 

melakukan proses editing. Proses ini hampir seluruhnya 

dilakukan secara digital dan tidak menggunakan proses 

mekanik terkecuali dalam meng-import dan meng-eksport hasil 

akhir kedalam kaset atau CD. Editing ini pada dasarnya 

menggunakan metode “cut and Paste”  

Pada saat ini proses untuk mentansfer gambar dari kamera 

ke komputer sudah sangat mudah karena adanya interface yang 

kadang sudah terintegrasi pada matherboard komputer bahkan 

notebook yaitu port firewire atau port 1394.  

Perangkat lunak atau sofeware editing sudah sangat banyak 

dan mudah digunakan dan tidak memerlukan hardware kecuali 

untuk external monitor.  

Konsep dan aturan dasar proses editing video adalah sama, 

tetapi bekerja pada lingkungan digital sehingga memungkinkan 

editor menjadi lebih kreatif dan bebas pada setiap langkah 

editing, seperti merevisi dan memperbaiki hasil editan tanpa 

menurunkan mutu gambar.  

Proses video editing menjadi lebih mudah, seperti 

memindahkan scene atau urutan gambar cukup dengan di ”cut 

and paste”  sekaligus menambahkan efek dan judul. Dengan 

editing digital, setelah video selesai bisa disimpan ke kaset 

untuk kemudian di tonton kembali atau di duplikat ke media lain 

seperti CD atau DVD . Komputer non-linear editing harus 

mempunyai kombinasi yang baik antara Ram, Hardisk dan OS, 

adanya konflik antara hardware, software dan komponen 

lainnya, dapat menyebabkan crash, hasil akhir yang direkam ke 

kaset dapat beragam, seperti lompat atau skipped frames 

(adanya frame yang hilang). Kunci dasar untuk menjadi editor 
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video yang sukses adalah waktu, kesabaran, pemahaman pada 

alat yang digunakan, dan selalu mencari ide-ide baru yang 

inovatif, ingat video editing adalah gabungan antara teknik dan 

seni yang dinamis.   

 b. Perangkat Lunak Editing  

Saat ini perangkat lunak (sofware) editing sangat beragam 

dari yang kelas High – end sampai yang Low – end semua 

perangkat lunak ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing, sebagai user kita harus pandai dan tahu apa 

yang kita butuhkan.  Dari sekian banyak perangkat lunak yang 

tersedia, yang mudah penggunaannya adalah Adobe Premiere, 

untuk itu dalam pelatihan ini saya akan menggunakan adobe 

premiere pro karena pada dasarnya kalau kita sudah 

memahami cara kerja perangkat lunak editing satu saja maka 

yang lain pasti akan mudah dipelajari.   

2. MIXING  

Mixing merupakan kegiatan memadukan gambar dan suara 

agar menjadi satu kesatuan program yang enak dilihat dan 

didengar. Dalam memadukan gambar dapat memadukan 2 atau 

lebih gambar agar dapat tampil dalam satu frame, di samping 

itu juga memadukan suara dengan suara agar menjadi satu 

kesatuan yang enak didengar.  

3. PREVIEW  

Setelah editing dan mixing selesai dilakukan, maka media 

video/televisi  dinyatakan  siap  dipreview. Preview 

melibatkan Sutradara, ahli materi, ahli media, dan penulis. 

Kegiatan preview atau istilah di alam evaluasi disebut expert 

judment untuk melihat apakah media yang dibuat sesuai dengan 

perencanaan (naskah).   
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Aspek yang dinilai di dalam preview media video/televisi yaitu:  

a. Ahli materi  

- Materi - Pembelajaran b. Ahli Media  

- Media (sesuai karakteristik TV)  

- Teknis (gambar, suara, pemain, tulisan, sudut pengambilan 

gambar, komposisi, seting, propertis, kostum, musik, 

animasi. Dll)  

b. Ahli Bahasa  

- Pilihan kata  

- Penggunaan kalimat -  Hubungan antar paragraf d. 
Ahli psikologi  

- Kesesuaian dengan sasaran  

- Dampak/efek psikologis tayangan.  

Apabila ada kekeliruan atau kekurangan, maka disarankan 

untuk direvisi. Semua ahli bertanggung jawab sesuai dengan 

keahliannya.  

4. UJI COBA  

Program yang sudah selesai diproduksi dan dipreview, 

kemudian diujicobakan ke lapangan. Uji coba sangat perlu, 

karena kadang apa yang dikonsep oleh penulis dan para ahli 

belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini 

terutama yang berkaitan dengan pemilihan aplikasi atau 

penerapan konsep dan pilihan kata atau bahasa. Kadang 
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menurut kita bahasa sudah mudah dipahami, tetapi ternyata di 

lapangan siswa tidak paham dengan apa yang kita makusd. 

Hasil dari uji coba merupakan masukan untuk dilakukan revisi 

atau langsung dapat dipakai untuk media pembelajaran di kelas 

atau disiarkan.  

5. REVISI  

Setelah uij coba dilakukan, kalau ada masukan dari 

lapangan, maka harus direvisi sesuai masukan. Kadang 

masukannya sangat mendasar, dalam kondisi ini kalau perlu 

naskah ditulis ulang atau cukup direvisi bagianbagian yang 

perlu saja.  

6. DISTRIBUSI/SIARAN  

Setelah semua sudah sesuai dengan perencanaan dan cocok  

untuk dimanfaatkan di lapangan, maka tahapan terakhir yaitu 

distribusi atau disiarkan.  

Silahkan perhatikan video berikut untuk melihat program 

televisi pembelajaran mata kuliah metode penelitian  

 

Berikut contoh video pembelajaran tingkat SMP mata 

pelajaran matematika  
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F. TES FORMATIF  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !  

1. Kegiatan memadukan gambar dan suara agar menjadi satu 

kesatuan program yang enak dilihat dan didengar.  

1. Ujicobat  

2. Mixing  

3. Preview  

4. Revisi  

  

2. Khusus pembuatan televisi pembelajaran ide diambil dari  

A. Bahan internet  

B. Hanya buku paket saja  

C. Hasil merenung  

D. Kurikulum  

  

3. Tahapan yang harus dilakukan untuk menulis naskah 
video/televisi pembelajaran yaitu:kecuali  

A. Shooting  

B. Pelajari baris besar isi materi video  

C. Menyusun identifikasi naskah, synopsis dan trearmet  

D. Visuralisasi ide  

4. Selesai dibuat, naskah untuk televisi pembelajaran harus 

dikasi oleh para ahli, yaitu, kecuali  

A. Sutradara  

B. Ahli media  

C. Ahli bahasa  

D. Ahli materi  

  

5. Jika suatu program memerlukan pemain, maka 
pemain harus dipilih sesuai dengan tuntutan 
naskah. Kesalahan pemilihan pemain, atau 
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karakter pemain, menyebabkan kesalahan 
penyampaian materi atau menjadi tidak menarik,   

A. Hunting  

B. Casting  

C. Reading  

D. Production meeting  

  

6. Bentuk editing mix/disolve dipergunakan untuk a. 
Menyampaikan dua informasi dalam satu frame.  

B. Perubahan informasi/tempat  

C. Kontinuitas gambar  

D. Kontinuitas gerak  

  

7. Setelah editing dan mixing dilakukan, maka media 

televisi dinyatakan siap…  

A. Preview  

B. Mixing  

C. Revisi  

D. Distribusi  

  

8. Aspek yang dinilai di dalam preview televisi 

pembelajaran yaitu  

A. Ahli media : pilihan kata, penggunaan kalimat  

B. Ahli psikologi teknis gambar.suara, pemain music, 

animasi, kostum dll  

C. Ahli materi ; materi, aspek pembelajaran  

D. Ahli bahasa kesesuaian dengan sasaran  

  

9. Fade out (from fun image to black screen ) dipergunakan 

untuk.  

A. Permulaan program  

B. permulaan scene  

C. Perubahan lokasi  
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D. Perpindahan lokasi  

  

10. Fade in dipergunakan untuk  

A. Ending scene  

B. Perpindahan waktu  

C. Ending program  

D. Permulaan program  

  

Kunci jawaban tes formatif   

1. B 

2. D 

3. A 

4. A 

5. B 

6. A 

7. A 

8. C 

9. D 

10. D  
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PRODUKSI PROGRAM FEATURE DI TELEVISI  

Dengan bertambahnya jumlah setasiun televisi, untuk 

mengisi slot waktu siaran setiap hari, setasiun televisi 

membutuhkan banyak program acara, salah satu diantaranya 

adalah program future.  

Kehadiran program future dalam siara televisi dibutuhkan 

untuk mengisi slot waktu siaran ditengah gempuran program 

siaran lainnya. Keberadaan future harus bisa menekan cost 

tetapi juga harus dapat menarik simpati pemirsa  

Program features adalah salah satu cara menghadapi 

persaingan program televisi yang bergemilang artis populer, 

dekorasi yang fantastik, serta menyuguhkan kecanggihan 

teknologi. Program future dapat menjadi counter program 

Karena features menyuguhkan kegiatan manusia sehari- hari 

pada umumnya yang membutuhkan interaksi, rekreasi, 

pengetahuan, pemecahan masalah, atau sekedar informasi 

makanan lezat.  

 Program features yang dikemas TransTV telah 

membuktikan keberhasilan menarik perhatian audiensi karena 

keberbedaan tadi. Salah satu program futures yang sampai 

sekarang masih tetap digemari antara lain  kick andy, hitam 

putih, my trip my adventure, dan masih banyak lagi.  

Silahkah perhatikan video berikut untuk melihat program 

futures my tryp my adventures 
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A. PROGRAM FEATURE TELEVISI  

Proses pembuatan feutures sangat fleksibel karena 

informaso yang disajikan  tidak harus sesegera mungkin 

disampaikan.. Features hamper sama dengan sofnews, begitu 

pula caya membuatnya tidak jauh berbeda dengan membuat 

berita televisi. Beberapa bentuk kemasan features di televisi  

yang dapat diproduksi adalah sebagai berikut  

1. Features/ berita ringan dengan durasi singkat satu sampai 

2 menit, dapat disisipkan pada program berita 

berdampingan dengan hardnews. Features jenis ini 

dikategorikan softnews karena tidak terikat dengan waktu 

penayangan. Proses produksinya dimulai dari  

ide, premis dasar pemikiran, riset, sipnosis, treatment 

script (laporan/ catatan tertulis), proses produksi, dan 

pasca produksi.  

2. Features yang terikat dengan peristiwa penting atau 

berdekatan dengan jadwal penayangan hard news yang 

menjadi pusat perhatian, durasinya cukup panjang sesuai 

kebutuhan.   

3. Features sebagai program reportase yang dikemas lebih 

mendalan dan lebih luas disertai sedikit sentuhan aspek 

human interest agar memiliki dramatika. Features ini 

bertujuan untuk menghibur dan mendidik melalui 

eksplorasi elemen manusiawi (human interest). Features 

dapat disiarkan kapan saja, sehingga memproduksinya 

dapat disesuaikan dengan kesiapan tim produksi dan 

kebutuhan slot program.   
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 Features memiliki perngertian juga suatu jenis berita yang 

membahas satu pokok bahasan, satu tema yang 

diungkapkan lewat berbagai pandangan yang saling 

mekengkapi, mengurai, menyoroti secara kritis dan 

disajikan dengan berbagai kreasi.   

Biasanya futures disajikan dengan informasi yang ringan, 

laporannya bersifat investigasi maka future biasanya disebut 

sebagai bagian dari liputan yang mendalam. Dapat dikatakan 

bahwa futures adalah gabungan dari unsur opini,, documenter 

dan ekspresi.  

Unsur opini merupakan uraian pernyataan seorang tokoh, 

vox pop, dan wawancara yang diharapkan saling memperkaya 

pandangan dan mempertajam pokok bahasan yang disajikan. 

Adapun kejadain dan fakta- fakta adalah unsur dokumenter 

yang memberikan bukti dan memperkuat argumentasi 

mengenai pokok bahasan itu. Ungkapan ekspresi dari pokok 

pembahasan yang disajikan merukapan karya musik, puisi, 

dan nyanyian dalam informasi yang tidak aktual. Unsur 

ekspresi biasanya dipakai untuk menciptakan suasana rileks 

dan fun.  

Features di televisi bersifat ringan dan menyenangkan bagi 

pemirsanya. Gambar dan atmosfer yang terekam dalam 

kamera lebih memberikan gambaran yang sesungguhnya. Ciri 

features televisi lebih luwes pendekatannya dibandingkan 

dengan hardnews. Struktur features tidak terikat dengan 

bentuk piramida terbalik, dimana pokok pikiran utama bisa 

disajikan di tengah atau di akhir, karena kesimpulan cerita bisa 

saja tercapai sebelum cerita itu berakhir.  

Dengan demikian program features dapat diartikan sebagai 

dasar dari suatu paket/ program televisi. Hal ini terjadi karena:  
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1. Perencanaan, praproduksi, produksi hingga finishing kecuali 

editing) dapat dikerjakan oleh seorang produser/ reporter dan 

juru kamera.  

2. Tidak memerlukan peralatan yang banyak karena SDM hanya 

dua orang sehingga sangat efisien dan efektif.  

3. Kemurnian materi cerita/ realita atau fakta menjadi bahasan 

cerita sehingga tidak ada manipulasi makna dan tujuan 

program ini.  

Sehingga program feature sangat tepat sebagai dasar 

bagi jurnalis untuk mulai berkarya dan selanjutnya akan lebih 

mudah menjiwai dalam bentuk program yang lain 

(dokumenter, kuis, drama musik, dan lain sebagainya) sebagai 

program unggulan mereka.  

Di Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya, 

makanan tradisional, religius, alam, wilayah yang luas sangat 

tepat bagi objek sasaran membuat features. Setiap 

kerumahnya negara yang datang ke Indonesia selalu 

memanfaatkan  keanekaragaman  dan  keindahan  

Indonesia untuk disiarkan di negaranya. Apalagi stasiun 

televisi di tanah air, tentu harus lebih aktif lagi untuk indonesia 

mengeksplorasi kekayaan Indonesia di layar televisi.  

Program futures syarat dengan pengetahuan, hanya 

pengemasannya secara popular, sehingga menarik perhatian. 

Berikut ini karakteristik program features, sebagai berikut:  

• Kreativitas. Features digambarkan sebagai cerminan 

karya kreatif seorang jurnalis. feature memungkinkan 

jurnalis menciptakan sebuah cerita. walaupun masih diikat 

etika bahwa features harus akurat, karangan fiktif dan 
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khayalan tidak diperbolehkan, Jurnalis bisa mencari 

features dalam pikirannya. Kemudian setelah 

mengadakan penelitian terhadap gagasannya itu   

• Informatif. Informasi kepada masyarakat mengenai situasi 

atau aspek kehidupan yang mungkin terabaikan dengan 

dikemas oleh jurnalis yang berpengalaman features dapat 

menjadi alat ampuh untuk membawa pesan moral tertentu 

yang ingin disampaikan.   

• Menghibur, ditengah gempuran program sinetron dan 

acara lain yang kurang mendidik, features menjadi 

alternative untu mengkounter karena memili segmentase 

audiensi yang berbeda. Bagi stasiun televisi, 

menayangkan features membutuhkan biaya yang relatif 

terjangkau, namun menghadirkan sentuhan perasaan 

manusia. Cerita features biasanya eksklusif, seorang 

jurnalis bisa menggarap cerita berwarna- warni perasaan 

dan suasana dari sebuah peristiwa. Dalam setiap kasus, 

sasaran utamanya adalah bagaimana menghibur pemirsa 

dan memberikan kepadanya hal- hal yang baru dan segar.  

• Awet. Berita mudah sekali punah dimakan waktu, tetapi 

features bisa ditayangkan kapan saja Bahkan berkali- kali 

di siarkan pun masih tetap menarik perhatian pemirsa. 

Nilai cerita features tidak akan musnah dimakan waktu 

karena memberikan variasi liputan tanpa tekanan 

deadline, sehingga ia bisa punya waktu cukup untuk 

mengadakan riset secara cermat dan menuliskannya 

kembali sampai mempunyai mutu yang tertinggi.   

• Subjektivitas. Beberapa features ditulis dalam bentuk aku, 

sehingga memungkinkan pada program feature jurnalis 

memasukkan emosi dan pikiran sendiri. Meskipun banyak 

jurnalis yang dididik dalam reporting objektif. Hanya mau 
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memakai teknik ini bila tidak ada pilihan lain, yang bisa 

enak ditonton.   

Pada hakikatnya features berbeda dengan program berita, 

program features memberikan penekanan yang lebih besar 

pada fakta- fakta yang unik, fakta-fakta yang mungkin 

merangsang emosi (menghibur, memunculkan empati, 

disamping tetap tidak meninggalkan unsur informatifnya). 

Karena penekanan itu, program features sering disebut kisah 

human interest atau kisah yang berwarna.  fungsi program 

features televisi mencakup lima hal berikut :  

1. Sebagai pelengkap sekaligus variasi program berita. 

Mengikuti format peaks and valleys dalam berita, sangat 

jelas program berita membutuhkan features untuk 

meningkatkan daya tarik program berita itu sendiri.   

2. Memberikan informasi tentang suatu situasi, keadaan atau 

peristiwa yang telah terjadi dari perspektif jurnalis dengan 

pendekatan human interest yang dominan. Informasi yang 

disajikan berita sangat formal dan hanya menunjuk pada 

hal- hal yang sifatnya penting sekali.   

3. Memberikan hiburan atau sarana rekreasi (yang hadir 

dilayar kaca) dan pengermbangan imajinasi yang 

menyenangkan (pemirsa- enjoy).   

4. Sebagai wahana pemberi nilai dan makna terhadap suatu 

keadaaan atau peristiwa unik terlewatkan atau belum 

diketahui secara luas. Program features selain melihat dari 

dimensi kuantitatif tetapi sekaligus memberi makna 

terhadap dimensi kualitatif. Features merupakan program 

yang didasari hati nurani, yaitu memandang sesuatu 

peristiwa dalam perspektif kemanusiaan (kejiwaan, 

perasaan, gagasan, harapan, kasih sayang, dan kecemasan).  
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5. Sebagai saran ekspresi yang paling efektif dalam 

mempengaruhi pemirsa televisi. Dengan program berita, 

pemirsa akan mendapatkan aspek kognitif, yaitu 

mendapatkan informasi pengetahuan, pemahaman, dan 

kesadaran. Dengan program features, pemirsa televisi akan 

dipengaruhi dari aspek afektif, yaitu empati, perasaan, hati 

nurani, dan ketenangan.  

  

B. CURENT AFAIRS PROGRAM  

Current affairs programme merupakan program berita 

yang sedang terjadi atau berlangsung. Pengertian program 

current affairs adalah program tentang peristiwa- peristiwa 

yang sedang atau masih berlangsung sebagai pelengkap dari 

berita aktual yang sebelumnya disiarkan, durasi 10'-60'.  

Bentuknya bisa berupa penyajian laporan yang secara panjang 

lebar dan mendalam (in lenght and in depht report), dialog, 

dan talk show berita. Program ini lebih detail mengupas 

analisa dan latar belakang berita tersebut.   

Materi peristiwa yang menarik untuk dikemas dalam 

program current affairs ialah seluruh peristiwa yang terjadi 

dalam kehidupan sehari- hari, seperti permasalahan penyakit 

masyarakat, konflik kepentingan kelompok dan suku, gejolak 

ekonomi, masalah politik, sensitifitas budaya. Paling penting 

harus mengikuti kaidah atau rumusan berita, (Accuracy + 

balance + clarity = Credible), setidak- tidaknya merupakan 

hal hal yang menjadi perhatian publik, dimana informasi 

dasarnya tetap pada hard news yang pengolahan dan 

penyajiannya mengungkapkan pada perspektif yang memiliki 

daya tarik pemirsa.  
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Direktorat pemberitaan pada umumnya memiliki divisi 

current affairs khusus karena proses membuatnya 

membutuhkan persiapan yang lebih mendalam seperti beberapa 

produser, juru kamera, audioman, script writer, reporter, editor, 

penerjemah bahasa, dan lain-lain. Karena program current 

affairs termasuk mata acara televisi yang membutuhkan biaya 

besar, tetapi akan menghasilkan pengaruh mengkonstruksi 

informasi yang besar pula. Media televisi yang ingin 

mempengaruhi konflik kepentingan secara nasional maupun 

internasional akan gencar menyajikan program current affairs 

sebagai kelanjutan pendalaman dari hardnews yang disiarkan 

sebelumnya.  

Dengan demikian, program current affairs sesungguhnya 

laporan mendalam atau berita yang diperluas. Selain 

penggabungan unsur berita, pernyataan, dokumentasi, dan 

analisis latar belakang peristiwa, tentunya terdapat juga 

penilaian- penilaian. Penilaian yang diungkapkan dalam 

program current affairs harus berdasarkan fakta- fakta yang 

objektif. Penilaian tidak boleh berdasarkan pandangan redaksi 

stasiun televisi, tetapi harus pandangan yang berdasarkan fakta 

atau kenyataan (kredibel).   

Bagian pemberitaan juga biasa memproduksi current 

affairs programme yang digabung dan disiarkan dengan 

terjadwal seperti halnya majalah, yaitu dikenal dengan 

magazine TV atau majalah televisi. Apabila suatu kejadian 

yang memiliki nilai berita berkelanjutan, dimana pemberitaan 

televisi menyiarkan mulai dari berita, current affairs dan 

majalah televisi, setelah itu masih memiliki banyak data dan 

menarik untuk disiarkan maka kreasi program selanjutnya 

disebut features yang tidak terikat aktualitas tetapi harus 

realita bukan rekaan atau ilusi.   
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Durasi features bervariasi tergantung jurnalis televisi yang 

ingin memproduksinya. Features yang menjadi program 

spesial (brand sendiri) memiliki durasi tayang sesuai slot 

program televisi, yaitu 30 menit. Pembawa acara/ host selalu 

menjadi pengiring dalam program feature. Karena informasi 

yang ingin disampaikan memiliki nilai emosional bagi sang 

jurnalis ataupun produser, selain itu karena features 

merupakan berita kisah, maka format pembawa acara ataupun 

reporter package menjadi ciri khas program ini.  

  

C. JENIS FEATURES TELEIVISI  

Ide membuat program features televisi bisa diperoleh dari 

berbagai hal. Bisa dari kelanjutan berita- berita aktual, bisa 

mendompleng sehari- hari tertentu, atau profil tokoh yang 

sedang ramai dibicarakan, yang penting ada newspeg 

(cantelan berita). Karena features bukan fiksi. Iya fakta yang 

ditulis dengan gaya mirip fiksi. Kita bisa menggali ide dengan 

menengok beberapa jenis features yang akan dijelaskan 

berikut ini.  

1. Features Kepribadian (Profil)  

Profil mengungkap riwayat perjalanan hidup seorang tokoh 

yang menarik, misalnya tentang seorang yang secara dramatik 

melalui berbagai lika- liku kemudian mencapai karir yang 

istimewa sukses atau menjadi terkenal karena kepribadian 

mereka yang penuh warna..  

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, 

penggambaran features tentang pribadi seperti ini sering kali 

harus mengamati subjek mereka ketika bekerja, mengunjungi 

rumah mereka dan mewawancarai temanteman, kerabat dan 
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kawan bisnis mereka. Profil yang komplet sebaiknya disertai 

kutipan- kutipan si subjek yang bisa menggambarkan dengan 

pas karakternya. Profil yang baik juga semestinya bisa 

memberikan kesan kepada pemirsannya bahwa mereka telah 

bertemu dan berbicara dengan sang tokoh.  

2. Features Sejarah  

Features sejarah memperingati tanggal- tanggal dari 

peristiwa penting, seperti proklamasi kemerdekaan, 

pemboman hiroshima atau pembunuhan jendral- jendral 

revolusi. Program features juga sering menyiarkan features 

peringatan 100 tahun lahir atau meninggalnya seorang tokoh 

pahlwan nasional.   

Kisah features sejarah juga bisa terikat dengan peristiwa-

peristiwa mutakhir yang membangkitkan minat pemirsa. Jika 

musibah bencana alam terjadi (tsunami, gunung meletus) 

program televisi akan bersaing menyiarkan features peristiwa 

tersebut yang serupa dimasa lalu.   

3. Features Petualangan  

Features petualangan melukiskan pengalaman- 

pengalaman istimewa dan mencengangkan, mungkin 

pengalaman seseorang yang selamat dan sebuah kecelakaan 

pesawat terbang, mendaki gunung, berlayar berkeliling dunia 

hingga pengalaman ikut dalam peperangan. Dalam features 

jenis ini, kutipan dan deskripsi sangat penting. Setelah 

bencana, misalnya, produser sering menggunakan saksi hidup 

untuk mengkonstruksikan peristiwa itu sendiri.  
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4. Features Musiman  

Program televisi selalu mencoba menghadirkan informasi 

yang seluas- luasnya hingga yang mendetail karena informasi 

yang sangat tinggi (masyarakat informasi) termasuk layanan 

hiburan. Maka seluruh fenomena rutin atau hal baru yang 

menjadi tren tak akan luput dari cengkraman media yang 

paling berpengaruh ini dengan bidikan yang fantastik.  

Berdasarkan situasi yang berkembang, seorang jurnalis 

sering kali ditugaskan untuk features tentang aktifitas 

musiman yang berdasarkan budaya atau gaya hidup suatu 

masyarakat. Seperti hari raya, natal, musim libur sekolah, dan 

musim kemarau.  

5. Features Interpretatif  

Features jenis ini berusaha memberikan deskripsi lebih 

detai terhadap topik- topik yang telah diberitakan. Features 

interpretatif menyajikan sebuah organisasi, aktivitas, tren atau 

gagasan tertentu yang sedang menjadi buah bibir masyarakat. 

Misalnya, setelah informasi berita menggambarkan aksi 

terorisme, features interpretatif bisa mengkaji identitas, dan 

tujuan terorisme yang mungkin tidak masuk akal bagi 

sebagian orang.  

6. Features Kiat (Petunjuk Praktis)  

Features ini berkisah pada permirsa bagaimana 

menuntun, mengajarkan dan melakukan sesuatu hal; 

bagaimana membeli rumah, menemukan pekerjaan, bertanam 

dikebun, beternak hewan peliharaan, mereparasi mobil atau 

mempererat tali perkawinan. Kisah seperti ini sering kali 

singkat ketimbang jenis features lain dan lebih sulit dalam 

menggarapnya.  
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7. Features Ilmiah (Science)  

Features ilmiah merupakan features yang mengungkapkan 

sesuatu yang berkaitan dengan dunia ilmu pengetahuan 

(science). Seorang produser/jurnalis yang menggarap features 

ini harus menyukai perkembangan teknologi dan mempelajari 

ilmu pengetahuan yang teoteris dan alat bantunya. Bila perlu 

terlibat langsung, agar mendeteksi seluruh perangkat yang 

berkaitan dengan teknologi yang menjadi objek 

penggarapannya. Aspek audiovisual akan sangat membantu 

secara instruksional, sehingga dapat mendramatisir kisah yang 

diangkat hingga mengeksploitasi luapan emosi kekuatan.  

8. Features Perjalanan (Traveloque)  

 Features yang mengajak permirsa televisi untuk 

mengenali lebih jelas tentang suatu kegiatan perjalanan wisata 

yang dinilai memiliki daya tarik karena objeknya yang populer, 

budayanya yang eksotik, masyarakatnya yang bersahabat dan 

biayanya yang terjangkau. Sesuai dengan namanya, features 

perjalanan merupakan kisah perjalanan jurnalis atau seorang 

berserta kelompoknya ke objek wisata, yang detail memperinci 

seluruh persiapan yang dibutuhkan dengan konsekuensinya 

yang diperoleh dalam sejumlah biaya.  

Alokasi waktu yang diberikan untuk features traveling 

setiap stasiun televisi sangat banyak dan beragam. Karena 

respons pemirsa yang sangat antusias. Dana besar pun 

dipertaruhkan untuk memilih host (artis terkenal) agar 

mengantar program tersebut secara khusus. Host bukan saja 

pembawa acara, narator atau penutur kisah tetapi jugas 

sekaligus pemain atau bintangnya. Karen asik host ikut 

bermalam ditenda, pergi ke hutan, naik kendaraan rongsokan, 

dan lain sebagainya. Lokasi liputannya pun menantang bahkan 

fantastik, selain jauh keluar negri terkadang medannya berat 
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tetapi gambar yang berhasil ditayangkan sangat excellence. 9. 
Features Kuliner  

Features tentang makanan tradisional atau makanan khas 

apapun yang patut diketahui pemirsa seperti: bentuk teksturnya, 

kandungan rasa dari beragam masakan, bagaimana cara 

membuatnya, serta kenikamatan menggugah selera makanan 

yang disajikan. Kemasannya disesuaikan dengan gaya berbeda 

dan lokasi penjual/ asal makanan tersebut mudah dijangkau 

(disesuaikan dengan jangkauan siaran televisinya).  

10. Features Minat Insani  

Features yang menyentuh kebiasann dan kebutuhan 

hidup manusia sehari- hari beserta mahkluk hidup yang berada 

disekelilingnya, features ini memberikan informasi, motivasi, 

merangsang emosional, dan sekaligus kesabaran yang menjadi 

kelebihan dan kekurangan manusia. Kisah ketabahan 

seseorang yang mengalami musibah, kesalehan para ulama 

dalam menjalankan siar agama, keuletan para wiraswasta 

dalam menekuni dunia usaha, hingga sesuatu yang luar biasa 

dari flora dan fauna.  

  

D.MEMBUAT FEATURES TELEVISI  

Features adalah artikel yang kreatif, kadang- kadang 

subjektif, yang terutama dimaksudkan untuk membuat 

pemirsa nyaman, menghibur, dan memberi informasi tentang 

suatu kejadian, keadaan atau aspek kehidupan. Features 

merupakan bagian dari laporan mendalam (indeph report), 

sehingga perlu diketahui beberapa hal penting dalam menulis 

feature berikut ini:  
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1. Features menekankan aspek penyajian yang 

menyentuh hati, bukan hanya informasi. Sebuah 

features yang baik adalah laporang yang disusun 

berdasarkan konsep untuk membuat appeal terhadap 

pemirsa. Nasib naas seorang pemulung yang 

meninggal ditabrak mobil mewah dimana ternyata dia 

meninggalkan keluarga yang ditinggalkannya. 

Sentuhan terhadap perasaan pemirsa ini bisa dimulai 

dari sequence opening misalnya, canda dan tawa dua 

anak dari korban tabrakan itu seolah melupakan duka 

ayahnya yang tidak bisa ditemui lagi esok harinya, 

sudut pandang jurnalis melihat nasib keluarganya 

ditambah data statistik mengenai jasa pemulungyang 

membersihkan atau mencoreng keindahan Kota 

Jakarta, features ini akan menarik.  

2. Sajikan fakta- fakta yang kuat. Jurnalis harus membuat 

features yang menyentuh perasaan pemirsa, tetapi 

faktanya dalam konteks yang kuat. Seorang pemulung 

yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas bisa 

diangkat sebagai kisah ketidak berdayaan fakir miskin 

dijalanan. Beberapa korban tabrakan di Jakarta per 

bulan atau per tahun? Features akan meiliki nilai 

tinggi, meskipun hanya dikemas dalam beberapa menit 

saja (beberapa sequence). Seperti pembahasan berapa 

jumlah pemulung di jakarta menurut taksiran, angka- 

angka statistik dengan analisa yang mendalam akan 

menambah bobot features.  

3. Selain menempatkan kasus dalam konteks yang lebih 

luas, features juga sebaiknya penuh dengan warna. 

Percakapan, cerita dan penuturan yang mengalir 

merupakan kunci penting menuangkan sebuah karya 

jurnalistik dalam bentuk features. Dalam kasus 

pemulung yang meninggal tadi, jika reporternya turun 
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kejalan berbincang dengan kerabat serta rekan- 

rekannya, maka percakapan itu akan berarti banyak 

dalam mengekspresikan kesedihan mereka. Si 

pemulung yang meninggal misalnya seorang yang 

jujur dan sopan, dia tidak pernah ceroboh di jalan. 

Beberapa pertanyaan dari lokasi kejadian akan 

meningkatkan kualitas features.  

4. Selain membuka dengan sequence yang menyedot 

pemirsa masuk ke dalam program. Jalinlah ceritanya 

untuk tetap mendorong pemirsa mengikuti sampai 

akhir. Dengan menuliskan features mengikuti faedah 

cerita, maka pemirsa dihadapkan pada sebuah kisah 

kehidupan yang nyata tetapi berwarna didalamnya. 

Opening yang kuat ditambah dengan tubuh features 

yang berwarna, disertai penutup yang 

mengguncangkan pemirsanya akan memberikan daya 

tarik tersendiri dalam features tersebut. Seorang 

jurnalis tak perlu menuangkan dengan kata- kata yang 

superlatif, cukup menulis fakta, menyampaikan 

ekspresi keluarga dan kerabat korban dan diakhiri 

dengan beratnya perjuangan hidup pemulung di tengah 

bahaya lalu lintas, akan menjadikan features tersebut 

layak diikuti pemaparannya sampai tuntas.     

  

1. MENCARI IDE  

Setelah mengetahui jenis- jenis features televisi yang dapat 

diproduksi, selanjutnya bagaimanakah seorang jurnalis/ 

produser mendapat bahan- bahan untuk membuat features? 

Materi features berasal dari realitas objektif yang harus 

semaksimal mungkin oleh jurnalis setiap saat tanpa harus 



211  

  

menunggu kehadirannya. Berikut adalah kategori mendapat 

ide features:  

1. Pengalaman diri sendiri. Ide yang ada dalam pikiran setiap 

manusia ketika melangkahkan kaki kemanapun akan 

menjadi pengalaman yang berharga, karena hanya orang 

yang bersangkutanlah yang mengetahuinya. Jurnalis yang 

memiliki tingkat mobilitas tinggi dan kemungkinan 

bersentuhan langsung dengan realita di alam terbuka. Akan 

mengumpulkan sejuta ide yang menunggu siap dipetik 

menjadi features yang menarik.  

2. Jaringan dan informan. Kemampuan pancaindera dan 

observasi setiap manusia pasti ada batasnya, tetapi 

kekuatan jaringan (networking beberapa orang) akan 

sangat luar biasa dalam menangkap setiap informasi unik, 

aneh, menimbulkan kejutan dimanapun juga tanpa harus 

bersusah payah. Dengan demikian, cara kerja seorang 

jurnalis sangat di topang oleh keberhasilan menciptakan 

jaringan dan menjaga hubungan baik dengan informan 

sebagai sumber informasi yang sangat berharga.  

3. Menelaah media rutin (media lain). Kemajuan industri 

media menghasilkan beragam cerita melalui informasi- 

informasi yang rutin setiap hari mengalir bagaikan air 

terjun tak terbatas dengan kata lain tak terhingga. Setiap 

item berita/ rubrik yang disuguhkan memiliki potensi 

dikemas menjadi features yang istimewa dari berbagai 

sudut pandang beragam.  

4. Ide dipinggir jalan. Segala sesuatu yang ditemukan di 

pinggir jalan bisa membuahkan ide dan kemungkinan tidak 

diperhatikan oleh orang banyak. Maka seorang jurnalis 

harus peka terhadap apapun yang ada dihadapannya.   
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Setelah mendapatkan ide barulah menentukan tema. 

Semua masalah bisa diangkat menjadi features televisi. 

Mulai dari masalah sosial, personal, politik, ekonomi, 

budaya, dan lain-lain. Tidak ada batasan tema apa yang bisa 

atau tidak bisa dijadikan bahan features, bisa disajikan 

dengan sangat menarik.  

Tentukan sudut pandang (angle), sebuah tema bisa diulas 

dari 1001 macam sudut pandang. Kreativitas pembuatan 

features berawal dari pemilihan tema dan penentuan sudut 

pandang berdasarkan pengamatan jurnalis yang 

bersangkutan. Pastikan data- data pendukung dikumpulkan 

melalui riset. Riset ini menjadi salah satu kunci keberhasilan 

sebuah liputan. Apalagi features yang berdurasi lebih rata- 

rata 24 menit untuk mengisi slot waktu 30 menit. Tujuan 

pengemasan features juga beragam, untuk digabungkan 

dengan hard news, digabungkan beberapa features dalam 

magazine, dan berdiri sendiri menyajikan in depht report 

pada setiap peristiwa yang difokuskannya.  

Setelah mengetahui cara mendapatkan ide membuat 

program features, selanjutnya seorang produser/ jurnalis harus 

menggali kelengkapan informasi data dan membuat konsep 

perencanaan liputan di lapangan dengan teliti agar 

mendapatkan kemudahan saat dieksekusi, yaitu melalui:   

a. Riset dan melibatkan diri dengan subjek   

Setiap jurnalis harus mendapatkan informasi, 

mengevaluasi, dan menganalisisnya, dan 

mengkomunikasikannya dengan cara memberitahukan dan 

membangkitkannya ke banyak orang. Maka harus mencari 

ketepatan jenis informasi, dari sejumlah besar sumber dan 
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media, seperti traditional print, televisi, dan radio, serta media 

online.  

Setelah melacak berbagai informasi tersebut, selanjutnya 

pekerjaan jurnalis adalah penyeleksi informasi ke dalam angle 

yang diinginkannya dan dikembangkannya ke berbagai 

bentukan yang diinginkan. Pelacakan dokumen sangat 

mendukung kelancaran meliput dan mengembangkan materi 

features yang berkualitas dan kredibel.  

b. Riset primer ( Pengalama Pribadi)  

Riset melalui pengalaman pribadi terkait dengan 

pencatatan segala rincian yang dialami diatas kertas. Libatkan 

diri anda dalam pekerjaan- pekerjaan yang akan dibuat kisah 

ceritanya. Betapa pentingnya peristiwa dialami dan dilaporkan 

kembali, karena riset yang terbaik adalah yang umumnya 

muncul dari pengalaman- pengalaman pribadi.  

c. Observasi  

Observasi ini terkait dengan pekerjaan memahami 

prosedur, rincian proses, gambaran yang terjadi, serta detail- 

detail kejadian yang berlangsung. Hal ini berarti 

memanfaatkan daya amatan diri terhadap berbagai objek yang 

terkait dengan kisah yang akan diceritakan. Melihat dan 

memperlihatkan segala sesuatu secara fresh, dari sudut 

pandang amatannya, jangan mengacu pada apa yang telah 

ditulis orang sebelumnya, harus orisinal dan bersifat langsung. 

Melakukan peninjauan ke berbagai laboratorium, anggota 

masyarakat yang sedang berkumpul dan lain sebagainya. Bila 

perlu lakukan wawancara yang mendalam dengan pihak- 

pihak yang terkait dengan tokoh maupun mereka yang bisa 

memberikan background dengan topik bahasan.  
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d. Para Petugas (Tenaga Volunteer)  

Staff kehumasan umumnya bertugas sebagai penyedia 

informasi para jurnalis. Para staf humas harus dimanfaatkan, 

melobi mereka agar memberikan beberapa data, latar 

belakang, salinan dokumen yang terkait dengan press realease 

yang mereka sampaikan. Selain itu, bisa juga orang- orang 

yang dengan kemauannya sendiri ataupun dibujuk, untuk 

bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan, para 

petugas intuisi, perusaan , dan lain sebagainya.\ 

e. Riset Sekunder (Riset buku)  

Muatan materi buku memberikan kelengkapan 

pemahaman, baik secara teoretis dan pragmatis terhadap 

kisah yang dibuat features.   

Tahapan riset secara seksama akan membantu 

mengumpulkan informasi, data dan wawasan yang luas 

terhadap suatu peristiwa yang akan diangkat.   

  

2.  MEMBUAT PERENCANAAN  

Rujukan riset dilakukan untuk membuat kerangka 

rancangan cerita/ proposal, treatment/ skrip, structure 

(sequence/scene), daftar pertanyaan, jadwal rencana peliputan 

pelaksaan shooting, wawancara, editing, mixing dan lain 

sebagainya. Perencaan features yang sederhana bisa dimulai 

dari rapat redaksi sebelum berita on air, untuk memberitakan/ 

membahas informasi yang masu ksebagai bahan liputan berita.  

Rapat biasa memperkirakan, informasi mana yang layak 

menjadi hardnews serta softnews. Koordinasi antara redaksi 
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dengan kru dilapangan juga dapat merubah format berita 

berdasarkan perkembangan peristiwa di lokasi. Ketika suatu 

peristiwa sekejap harus diliput menjadi features atau terkait 

deadline, perencanaan bisa dilakukan dengan membuat 

coretan treatment, skrip, atau sekadar daftar harapan gambar 

yang harus direalisasikan dari ide. Tahapan proses membuat 

features yang berawal dari meja redaksi dapat diperinci 

sebagai berikut :   

 Rapat redaksi memutuskan informasi atau ide yang 

diteriam redaksi untuk di tidaklanjuti dengan membuat 

program features (features singkat/ nespeg atau berkaitan 

dengan peristiwa hangat)  

 Mendata/ melakukan riset kecil dan membahas seluruh 

informasi yang masuk ke dalam ruang produksi tentang 

materi features yang akan diproduksi.  

 Memebuat wishlist, menentukan tokoh utama, dan 

narasumber yang berkompeten lainnya. Daftar harapan 

gambar yang direncanakan akan menjadi dasar 

pengambilan gambar dengan skala prioritas, sehingga 

gerakan dilapangan efisien.  

 Membuat daftar pertanyaan, dibutuhkan untuk 

mengembangkan informasi yang didapat dari berbagai 

perspektif, agar jurnalis menguasai materi peristiwa yang 

sedang dieksekusi.  

 Membuat rencana shooting dengan coretan- coretan yang 

jelas, untuk didiskusikan dengan rekan kerja agar kompak 

dan memiliki konsep berpikir yang seirama dengan features 

yang akan digarap.  
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 Menyiapkan perlengkapan shooting yang dibutuhkan serta 

mengurus transportasi yang akan digunakan agar 

memperlancar pelaksanaan shooting.  

 Melaksanakan evaluasi berita- berita yang telah disiarkan, 

yang akan disiarkan sehingga dapat mengetahui 

/menentukan berita mana yang harus diikuti perkembangan 

beritanya.  

 Sekembalinya dari lokasi melaksanakan shooting 

dilapangan, reporter dan juru kamera melakukan preview/ 

checking hasil shooting.  

 Reporter dan juru kamrea menyerahkan kaset/ card hasil 

shooting kepada news editor dengan data shooting 

(shooting list), karene format features lebih fleksibel 

formatnya, terkadang materi features setelah selesai diedit 

baru diserahkan ke editor redaksi untuk disetujui serta 

plotting on-airnya.  

 Proses editing  

 Membuat grafik dan efek untuk pendukung materi features.  

 Reporter membuat naskah features yang disesuaikan 

dengan gambar/ suara yang di shooting (disinkronasikan).  

 Proses dubbing dan mixing  

 Menyiapkan materi untuk on- air dan menjadwalkan siaran 

features berkaitan dengan  event yang berlangsung atau 

berdasarkan kebutukan untuk mengisi sisipan program 

berita. Features newspeg sangat dibutuhkan sebagai 

strategi redaksi mengatur tempo isi berita, agar menarik dan 

variatif.  
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 3.  STRUKTUR (SEKUEN DAN SCENE)  

Struktur membentuk kerangka features agar alur cerita 

menjadi jelas dan tersusun dengan baik. Apabila features berkaitan 

dengan event besar dengan waktu produksi yang sempit, maka 

sekuen dan scene dibuat dengan coretan- coretan dikertas. Hal ini 

menghindari segala sesuatunya yang terlintas dalam ingatan dapat 

ditulis untuk selanjutnya bisa menjadi shooting script.  

Membuat features yang dikejar deadline, jugas 

mengutamakan wishlist/ daftar harapan hambar, narasumber, 

informasi kegiatan tokoh utama, dan footage berita yang telah 

berlalu tetapi memiliki nilai penting. Karena terkait dengan event 

yang sedang berlangsung maka menyusun wishlist harus 

dilakukan sambil melakukan hal lain, atau bahkan langsung di 

lokasi. Seperti membuat features pada atlet asean games yang 

telah selesai merebut medali. Meyusun daftar harapan gambar, 

terpaksa dilakukan sambil mengamati lokasi- lokasi penting yang 

kemungkinan besar di kunjungi para atlet sensasional.  

Merekan setiap adegan dramatis pada lokasi penting yang 

telah diketahui berdasarkan informasi dari redaksi, jaringan, atau 

media lain, diperkirakan akan menghasilkan gambar yang 

maksimal. Setelah mengumpulkan gambar yang maksimal. 

Setelah mendapatkan gambar pendukung tokoh utama, hasil 

wawancara, dan footage berita terkait, barulah merancang 

structure diatas meja sebelum diedit, hal ini terpaksa dibuat 

belakangan agar memudahkan mengatur waktu serta 

memberikan penjelasan ide cerita pada editor.  

Berbeda halnya dengan features yang diperisapkan tanpa 

berkaitan dengan deadline peristiwa, maka membuat tahapan 

structure akan lebih nyaman dilakukan terlebih dahulu. Dimana 

sekuen dan scene sejatinya aakn mendasari setiap langkah 
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produksi yang dilakukan, structure relatif melihat perkembangan 

di lapangan.  

 4.MENYUSUN DAFTAR PERNYATAAN  

Features membutuhkan narasumber sebagai informasi untuk 

mengembangkan cerita pada program. Tanpa narasumber sangtau 

sulit untuk mengandalkan data- data. Keakuratan informasi yang 

dibuat dalam features mengesankan program yang objektif serta 

memuluskan alur cerita yang mengalir alami.  

Jangan sekali- kali meremehkan untuk tidak membuat daftar 

pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber, terutama tokoh 

utama dalam program. Ketika berhadapan dengan mereka, 

suasananya mungkin berbesa dan akan mempengaruhi konsentrasi 

jurnalis yang bisa saja gugup atau bahkan blank tanpa sadar begitu 

saja.  

Apabila narasumber yang kita butuhkan memiliki waktu 

pangjang tentunya relatif aman untuk memulihkan konsentrasi. 

Tetapi kalau mereka sangat sempit waktunya ditambah lagi 

kondisi di sekitar kejadian hiruk pikuk, hal ini sangat 

dipertimbangkan oleh jurnalis yang berpengalaman selakipun.  

Buatlah coretan- coretan tentang inti pertanyaan sebagai 

bahan panduan melakukan pertanyaan berdasarkan referensi 

yang dikumpulkan terlebih dahulu, melalui press release, 

koordinasi telepon, dan konsultasi dengan rekan/ redaksi.  

 5. MENYIAPKAN  HOST/  PRESENTER PROGRAM  

Menyiapkan daftar pertanyaan harus dilakukan oleh jurnalis 

juga untuk kepentingan host yang akan membawakan program 

features. Seseorang host yang cerdas, sangat cekatan untuk 

menyiapkan daftar pertanyaan sendiri. Namun tetap saja seorang 
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jurnalis yang sejati tetap memberikan arahan atau garis besar 

pertanyaan, karena host belum tentu memiliki penguasaan materi 

seluas apa yang ada dibenak seorang creator features yang 

handal.  

Penunjukan host pada setiap program features sangat bebas dan 

kompettitif, mengingat persaingan program di stasiun televisi saat 

ini. Sebagian besar features televisi dipandu oleh host yang khusus 

dikontrak untuk membawakan features tersebut. Kalaupun seorang 

host adalah karyawan stasiun televisi yang bersangkutan, sifatnya 

sangat mendesak serta performance- nya sangat netral dan trendi. 

Seperti: berparas menarik, energik, dan menguasai gaya Bahasa. 

Penampilannya pun menggunakan baju yang netral ditambah 

dengan pergerakan kamera crazy shoot dan lain sebagainya.  

6. MEMBUAT SHOOTING LIST  

Shooting list yang berisi perkiraan gambar yang dibutuhkan 

merupakan penjabaran dari proposal khususnya sinopsis. Maka 

shooting list ini berisi catatan tentang urutan gambar yang akan 

kita rekam dengan kamera, seperti lokasi peristiwa, wawancara 

main character, dan aktivitas keseharian seorang narasumber yang 

berkaitan dengan materi program. Gambar kegiatan harian tersebut 

untuk menunjukkan tokoh utama pada features, dari pagi hingga 

sepanjang hari apa saja aktivitasnya, sesuai riset sebelumnya kita 

telah mengetahui hal yang menarik dan yang perlu direkam. 

Sehingga gambar ini juga menunjukkan apa dan siapa yang fokus 

dalam pengemasan features kita tanpa harus dijelaskan dengan 

kata- kata.  
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7. MENYIAPKAN JADWAL SYUTING  

Setelah membuat shooting list, begitu banyak lokasi, angle, 

komposisi, janjian wawancara, suasana ramai, tenang, cuaca, dan 

lain sebagainya yang harus dijadwal berdasarkan skala prioritas. 

Patokannya adalah berdasarkan gambar yang paling penting 

dengan pertimbangan waktu shooting, suasana yang mendukung, 

dan perjanjian wawancara dengan narasumber features yang akan 

diproduksi.  

  

8. MENYIAPKAN PERLENGKAPAN  

 Berbekal proposal, structure, shooting list, jadwal shooting, 

surat izin, dan lain sebagainya yang dibutuhkan, maka 

mengambil gambar bisa segera dilaksanakan. Adapun untuk 

perlengkapan shooting yang paling penting adalah dimulai dari 

kamera. Jenis kamera apakah yang akan digunakan, lalu dicek 

apakah seluruhnya berfungsi dengan baik untuk merekam 

gambar. Apakah juru kamera yang mengoperasikannya sudah 

terbiasa dengan kamera tersebut? sebaiknya kita minta juru 

kamera mengeceknya peralatan kamera, sistem  perakaniannya 

termasuk kaset, baterai, mikrofon, tripod, kabel, dan lampu 

darurat untuk wawancara. Kaset yang dibutuhkan sesuaikan 

dengan durasi materi yang diinginkan, semakin lama durasi 

program semakin banyak stock kaset yang harus kita siapkan.  

  

9. MENGAMBIL GAMBAR FEATURES  

Melaksanakan shooting features, gaya meliputnya seperti 

jurnalis berita pada umumnya mengandalkan cuaca yang 

bersahabat untuk lighting, peralatan harus mampu mengikuti 
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kebutuhan mobil yang banyak bergerak, serta kadang seperti 

pengintai. Mengambil gambar televisi akan mulus prosesnya bila 

berdasarkan shooting list yang telah dijabarkan.  

Kelincahan, kepekaan mengamatan lokasi yang diliput dan 

kecerdikan dari juru kamera sangat diandalkan untuk 

mengumpulkan kebutuhan gambar. Walaupun berbekal surat 

izin, tidak akan mudah mengambil gambar dengan kamera di 

lingkungan teritorial setiap instansi. Kegigihan yang pantang 

menyerah harus menjadi simbol setiap jurnalis dalam meliput 

features, karena tantangan selalu menghadang di setiap 

kesempatan.  

11. MENYUSUN GAMBAR DAN MENULIS NARASI  

 Alangkah baiknya dalam menyusun gambar setiap jurnalis 

mendampingi editor dan menulis naskah features sendiri, karena 

jurnalis yang meliput adalah orang yang paling mengerti kondisi 

yang sebenarnya. Editor harus diberikan kesempatan mempelajari 

dahulu data- data penting tersebut beberapa saat sambil dijelaskan. 

Menyusun gambar terlebih dahulu dilakukan bila editor telah siap 

di meja editing. Ketika gambar belum bisa disusun, untuk 

mengejar waktu tulisan naskah dapat didahulukan. Buatlah naskah 

berdasarkan tema, sudut pandang, hasil riset, hasil wawancara dan 

suara/ bunyi pendukung. Kadang ada juga features yang sudah 

dibuat naskah (draft/ naskah kasar) terlebih dahulu. Hal ini 

tergantung pada kondisi saat meliput peristiwa, apabila 

memungkinkan dibuat  naskah terlebih dahulu, karena bahan- 

bahannya memadai, bila tidak menyusun gambar diprioritaskan.  

Dapat juga dilaksanakan secara bersamaan bila terjadi script 

writer yang cocok dan mengerti konsep yang ingin dikemas dalam 

program features tersebut. Semakin jelas diskusi yang dilakukan 

di antara jurnalis yang meliput gambar dengan editor yang akan 

merangkainya, semakin cepat target deadline terpenuhi.  
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Pilih efek suara- suara atau bunyi atau musik yang akan 

dijadikan pelengkap features dengan batas kewajaran agar tetap 

alamiah. Pastikan suara/ bunyi dan musi tersebut dapat diperoleh. 

Jangan pernah mencampuradukkan suara/ bunyi yang dibuat- buat 

seolah asli dari narasumber/ peristiwa, misalnya kejadian bom 

Bali, anda memilih bunyi bom yang mudah dicari di internet atau 

dari film. Bila suara bom itu yang anda pilih tanpa memberitahu 

pemirsa bahwa suara itu bukan suara bom Bali, maka Anda telah 

membohongi publik. Demikian pula pemilihan ilustrasi musik latar 

features tersebut, tidak boleh sembarangan. Disesuaikan dengan 

kebutuhan, sebaiknya menggunakan natural sound yang dominan, 

ilustrasi musik hanya pengiring ketika jeda antara setiap scene 

benar- benar diperlukan.  

Kumpulkan seluruh bahan- bahan selengkap mungkin. 

Termasuk footage, teaser dan pilihan insert (potongan suara 

narasumber). Pastikan insert yang terpilih adalah yang terbaik 

(patokkannya: penting atau sangat menarik). Panjang insert harus 

dibatasi. Patokannya: begitu kuping merasa bosan mendengar 

suara itu, segera potong. Biasanya paling panjang satu menit. 

Rata- rata 30 detik saja.  

Bacalah keras- keras naskah yang sudah dibuat. Jangan 

pernah merasa naskah sudah sempurna, seharusnya akan ada 

revisi dan perbaikkan. Dibaca keras berfungsi sebagai editing 

buat telinga karena begitu mengatakkan tidak enak didengar 

berarti naskah itu harus diganti.  

Sharing kepada orang disekitar anda, yang diharapkan akan 

memberikan feedback kalau naskah anda keliru. Rekam suara 

(voice over), pilih suara yang cocok untuk features tersebut tidak 

semua narrator cocok untuk features dengan tema tertentu 

(misalnya tema yang bersifat sedih, gembira, atau sinis)  
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Gabungan (mixing) voice over dengan insert dan suara 

pendukung, seperti melukis, membuat features televisi juga 

membutuhkan pengarahan daya dan upaya yang kreatif. Tetapi 

ingat,setiap features tersebut selalu dibatasi oleh durasi dan 

deadline.  

E.TES FORMATIF  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !  

1. Features pengertiannya sama dengan    

A. Hardnews   

B. Sofnews  

C. Straight news  

D. foxpop   

2. Karakteristik program futures antara lain  Features 

dicitrakan sebagai cerminan karya kreatif seorang 

jurnalis. Meskipun masih diikat etika bahwa features 

harus akurat, karangan fiktif dan khayalan tidak 

diperbolehkan    

A. Kreativitas  

B. Informatif  

C. Menghibur  

D. Awet  

3. Salah satu karekter program features adalah features bisa 

ditayangkan kapan saja Bahkan berkali- kali di siarkan 

pun masih tetap menarik perhatian pemirsa.   

A. Infoarmatif  

B. Menghibur  

C. Awet  

D. Kreatif  
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4. Program tentang peristiwa- peristiwa yang sedang atau 

masih berlangsung sebagai pelengkap dari berita aktual 

yang sebelumnya disiarkan, durasi 10'- 60'.    

A. Informatif  

B. Harnews  

C. Sofnews  

D. Curent affairs programme  

  

5. Features yang mengungkap riwayat perjalanan hidup 

seorang tokoh yang menarik, misalnya tentang seorang 

yang secara dramatik melalui berbagai lika- liku 

kemudian mencapai karir yang istimewa sukses atau 

menjadi terkenal karena kepribadian mereka yang penuh 

warna-tiba   

A. Features kepribadian  

B. Features sejarah  

C. Feature petualangan  

D. Feature musiman  

  

6. Feature yang  berusaha memberikan deskripsi lebih detai 

terhadap topik- topik yang telah diberitakan.   

A. Features kepribadian  

B. Features interpretatif  

C. Feature petualangan  

D. Feature musiman  

  

7. Features yang menyentuh kebiasann dan kebutuhan 

hidup manusia sehari- hari beserta mahkluk hidup yang 

berada disekelilingnya, features ini memberikan 

informasi, motivasi, merangsang emosional, dan 

sekaligus kesabaran yang menjadi  

Kelebihan dan kekurangan manusia,   

A. Features kepribadian  
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B. Features minat insani  

C. Feature petualangan  

D. Feature musiman  

  

8. Pelacakan dokumen untuk pembuatan features yaitu 

melalui riset, riset melalui pengalaman pribadi terkait 

dengan pencatatan segala rincian yang dialami diatas 

kertas. Libatkan diri anda dalam pekerjaan- pekerjaan 

yang akan dibuat kisah ceritanya   

A. Riset primer  

B. Riset dan melibatkan diri dengan subyek  

C. Riset sekunder  

D. Riset volunteer  

  

9. Berisi catatan tentang urutan gambar yang akan kita 

rekam dengan kamera, seperti lokasi peristiwa, 

wawancara main character, dan aktivitas keseharian 

seorang narasumber yang berkaitan dengan materi 

program  

A. Rundown  

B. Shootlist  

C. Menulis narasi  

D. Menyusun gambar  

  

10. Salah satu langkah membuat feature televisi adalah 

membentuk kerangka features agar alur cerita menjadi 

jelas dan tersusun dengan baik.    

A. Mencari ide  

B. Riset  

C. Membentuk struktur (sekuen & scene)  

D. Menyusun daftar pertanyaan   
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Kunci Jawaban :  

1. B  

2. A  

3. C  

4. D  

5. A  

6. B  

7. B  

8. A  

9. B  

10. C  
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PENYIARAN RADIO 

30 Oktober 1938, Amerika Serikat (AS) dilanda perang. 

Sepasukan makhluk luar angkasa dari planet mars menginvasi 

bumi. New York adalah sasaran pertama mereka. Melalui radio 

CBS, dilaporkan bahwa kota itu diselimuti gas beracun. 

Pasukan militer gagal menahan serangan makhluk Mars, dan 

siapapun yang mendengarkan siaran ini diharapkan melakukan 

langkah - langkah seperlunya untuk menyelamatkan diri. 

Ini murni serangan radio, drama yang di udarakan adalah 

War of the Worlds karya H.G Wells. Beberapa waktu setelah 

drama berlangsung, dan jeda iklan diudarakan, semua tampak 

baik-baik saja. Tetapi menit - menit menjelang akhir, Davidson 

Taylor, penyelia siaran seketika itu, drama menginjak bagian 

dimana makhluk Mars tengah menyingkirkan siapapun yang 

menghalangi langkahnya menuju New York. Situasi di 

gambarkan sangat genting, terlebih ketika seorang aktor 

bertindak mewakili menteri dalam negeri yang berbicara 

langsung kepada khalayak 

" Citizens of Nation: I shall not try to conceal the gravity of 

the situation that confronts the country, nor the concern of 

your government in protecting the lives and the property of 

its people. however, I wish to impress you upon you- private 

citizens and public officials, all of you- the Argent of calm 

and resorceful action." 

Dengan gaya formal ala pejabat, sang aktor meminta agar di 

tengah kepanikan warga negara hendaknya tetap tenang, 

menaruh kepercayaan pada pemerintah, dan menjalankan tugas 

melayani sesama sambil tetap mengedepankan nilai-nilai 

kemanusiaan ya kan. wow!  

Di penghujung wejangan "menteri Dalam Negeri", Taylor 

menerima telepon yang membuatnya tampak terguncang. 
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Rupanya, Ia di minta pihak berwenang betulan untuk 

menginterupsi siaran tersebut dan mengumumkan bahwa 

semua itu sandiwara belaka. Gelombang kepanikan benar - 

benar melanda warga Amerika Serikat. Kabarnya, gelombang 

panik telah menciptakan rush, yang menimbulkan cedera, 

kematian, bahkan aksi bunuh diri.  

New York - ratusan orang kabur dari rumah masing-masing, 

menyesaki terminal bis. Seorang perempuan menelepon dixie 

bus Terminal untuk mencari informasi dan berbicara dengan 

tidak sabar, "tolong cepat! Dunia akan kiamat dan banyak hal 

yang harus kulakukan!"  

Rhode Island orang-orang yang histeris dengan panik 

menghubungi Providence Journals (Koran setempat) detail 

serangan makhluk Mars. Para pejabat perusahaan listrik lokal 

melaporkan banyaknya telepon yang meminta mereka untuk 

mematikan listrik di seantero kota sehingga kota dapat terhindar 

dari serangan musuh. 

Daftar kepanikan terus berlanjut di pittsburgh, seorang 

suami pulang ke rumah di tengah-tengah dan mendapati istrinya 

berada di dalam kamar mandi, sambil menggenggam sebotol 

racun siap bunuh diri, kalau - kalau Makhluk Mars 

menemukannya di Birmingham, Alabama, ratusan orang 

berkumpul di gereja dan berdoa bersama. Asrama putri 

universitas setempat, disesaki mahasiswa-mahasiswi yang 

berpegangan tangan, panik, menangis, dan berebutan menelpon 

orang tua masing-masing ucapkan kata-kata perpisahan. Dan 

masih banyak puluhan kisah lainnya. Serangan makhluk Mars 

itu cuma sandiwara, alias fiksi belaka, namun gelombang panik 

ini benar-benar nyata!  

Ilustrasi tersebut agaknya sangat tepat menggambarkan 

kekuatan radio untuk Maaf bukan untuk menimbulkan 

gelombang panik melainkan untuk menciptakan Apa yang 
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disebut sebagai theater of Mind, semacam kesan kekuatan 

dalam benda orang ihwal apa yang terjadi. Dengan kekuatan 

suara musik, narasi, dan bunyi yang lain, radio punya 

kemampuan untuk membuat semua itu seolah-olah nyata, dan 

tak ada yang lebih dipercaya oleh pendengar, selain 

pendengarannya sendiri 

A. SEJARAH RADIO 

Radio adalah buah perkembangan teknologi yang 

memungkinkan suara ditransmisikan secara serempak melalui 

gelombang radio di udara. Tahun 1896, Guglielmo Marconi 

menciptakan Wireless Telegraph yang menggunakan 

gelombang radio, untuk membawa pesan dalam bentuk kode 

morse. Marconi lantas mendirikan perusahaan pengirim pesan 

kedatangan dan keberangkatan kapal, mendirikan stasiun 

pemancar dan penerima, terutama di kawasan yang tidak 

terjangkau kabel telegraf, dan belakangan bahkan mendirikan 

pabrik perakit penyedia perlengkapan radio. Pada tahun 1913, 

Marconi telah mendominasi kan bisnis radio di Eropa dan 

Amerika Serikat. Bisnis radio yang dimaksud disini bukan 

bisnis Stasiun Radio, tetapi lebih pada pemanfaatan radio untuk 

keperluan-keperluan perdagangan, dan transportasi.  

Tragedi tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912 

memunculkan potensi radio yang lain: menjadi media 

jurnalistik yang menggambarkan potensi radio yang lain 

menjadi media jurnalistik yang mengabarkan peristiwa-

peristiwa penting.  

Ketika menabrak gunung es di Atlantik Utara, Titanic 

mengirim pesan SOS dalam bentuk kode morse ke seluruh 

stasiun yang bisa menerimanya, banyak nyawa terselamatkan, 

lebih dari itu para jurnalis mendapat berita pertama tentang 

kecelakaan dari radio. Kini banyak pihak tertarik untuk 

memanfaatkan potensi baru radio, hingga pemerintah AS pun 
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akhirnya turun tangan. Tahun itu juga dikeluarkan Radio ACT 

1912, tentang regulasi gelombang udara yang wewenangnya 

diberikan kepada Departemen perdagangan.  

AS memainkan peranan penting dalam sejarah media massa 

termasuk radio bukan saja karena di negara ini teknologi baru 

diciptakan dan disebarluaskan, melainkan karena AS juga 

melahirkan model pertama pemanfaatan radio bagi kepentingan 

komersial, seperti yang kita kenal sekarang ini. Dalam sejarah 

radio, kita juga perlu berkaca pada Eropa, khususnya Inggris. 

Tradisi radio Inggris berbeda dengan radio AS dan karenanya 

perlu diketahui untuk menambah wawasan tentang model 

alternatif mengenai operasionalisasi radio berbasis publik. Mari 

kita telusuri jejak sejarah radio satu persatu.  

Sepanjang perang dunia I, gelombang radio berada di bawah 

penguasaan dan kontrol militer AS pada tahun 1920. Setelah 

keadaan aman dan dunia damai kembali untuk sementara, 

militer AS mengembalikan kontrol radio ke tangan sipil 

seorang teknisi Westinghouse, Frank Conrad mengawali siaran 

radio pertama di dunia dengan jadwal siaran tetap. Siaran ini 

menarik minat publik dengan mendapat liputan luas di surat 

kabar. One thing leads to another. Satu langkah awal untuk 

membuka langkah-langkah berikutnya. Sebuah Department 

Store di Pittsburgh Lantas memutuskan untuk menjual radio 

secara massal agar orang bisa menangkap siaran Conrad. 

Westinghouse yang menyadari potensi ini lalu mendirikan 

Stasiun Radio pertama di dunia KDKA. Perkiraan tersebut 

tidak meleset 100.000 radio terjual pada tahun 1922, melonjak 

menjadi 500.000 unit pada 1923, tidak dibutuhkan waktu 

panjang untuk memasukkan radio dalam kategori barang yang 

harus dibeli pada daftar belanjaan.  

Tujuan awal mendirikan stasiun radio adalah untuk menjual 

pesawat radio sebanyak-banyaknya. Seiring dengan 

beragamnya siaran radio, mata orang terbuka, tokoh-tokoh 
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menggunakan radio untuk mengiklankan diri, wartawan 

melihat peluang media pemberitaan yang baru, sekolah dan 

gereja melihat adanya potensi pendidikan yang luar biasa, 

industri musik melihat peluang hiburan dan potensi ekonomi 

yang baru, pemerintah dan politisi melihat adanya media 

propaganda muktahir yang Powerful.  

Awalnya, pendengar radio diwajibkan membayar pajak 

untuk membiayai Stasiun Radio memproduksi program. Radio 

di AS berhenti memajaki pendengarnya pada tahun 1922, 

setelah ditemukan sistem pembiayaan baru: iklan. Dari sini lah 

muncul sistem jual beli air time bagi pengiklan. Dari sini pula 

muncul tendensi baru dalam operasionalisasi radio: masuknya 

radio AS dalam era komersialisasi. Dan, lahirlah broadcasting.  

Radio Inggris menempuh jalur yang agak berbeda. 

Pendengar tetap membayar pajak untuk radio atau Ada share 

pajak dialokasikan untuk radio. Uang itu digunakan untuk 

membiayai sebuah radio yang diorientasikan untuk pendidikan 

dan budaya. Penggunaan uang diawasi oleh dewan agar radio 

tersebut tetap independen dari kepentingan pemerintah maupun 

swasta seperti pengiklan. British Broadcasting Corporation 

(BBC), yang hingga kini tetap eksis mempertahankan standar 

tinggi dalam pengolahan informasi dengan hiburan dan 

senantiasa menjadi model ideal bagi lembaga penyiaran publik. 

B. FORMAT RADIO 

Namanya saja broadcasting (penyiaran), Broad yang berarti 

luas, maka apapun bisa disalurkan melalui media radio mulai 

dari berita iklan musik sampai diskusi dan drama pada awalnya 

radio memang menyiarkan apa saja yang terpikirkan orang 

untuk disampaikan kepada massa dalam waktu serempak 

sesingkat-singkatnya, secara pelahan - lahan tetepi sering, 

dengan semakin banyaknya stasiun radio yang beroperasi 

muncul format radio yang berbeda - beda. 
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Dalam arti sempit, format berarti susunan item program 

dalam satuan waktu misalkan dalam 1 program waktunya 1 

jam. Format ini disebut juga sebagai format clock, terdiri dari 

unsur-unsur penyiar siklus musik cermin iklan promo radio, 

dan promo program lalu lintas, program laporan cuaca, 

reportase, dan lain - lain. Format Clock membedakan waktu 

siang, sore, hingga malam hari. Susunannya disesuaikan 

dengan prediksi mengenai Lifestyle pendengar pada jam - jam 

tersebut. Dipahami alasannya jika jam pagi, didapati oleh 

laporan lalu lintas ketimbang musik. Sementara menjelang 

sore, program didominasikan oleh isi program musik. Malam 

hari adalah saatnya program bincang - bincang, yang semakin 

menyempit pada penonton dewasa.  

Dalam arti luas, format bisa berarti susunan program secara 

keseluruhan yang menjadi semacam penanda identitas yang 

terkemas dalam berbagai program radio. Mari kita tinjau soal 

format dalam arti luas, format yang menjadi penanda identitas 

radio sejarah radio mencatat di awal kemunculannya, radio 

tidak punya sasaran atau target tertentu early mass 

programming (Vivian, 2006: 159). Dengan kata lain, Radio 

tidak punya format khusus. Radio Pada masa itu tepatnya pada 

dekade 1920 - an, siaran yang hanya pada malam hari, diisi 

dengan musik populer lembut tidak ofensif, atau mengganggu 

siapapun. Bayangkan saja musium musik di dining room, hotel 

- hotel berbintang. Fungsinya memang sekedar pengiring atau 

pengisi atmosfer ruang agar tidak terlalu Hening.  

Talk show radio baru dimulai kira-kira dekade 1930-an, 

ketika sebuah program berjudul Grand ole opry mulai disiarkan 

WSM di Nashville. Musik tidak lagi menjadi atraksi utama, 

Grand ole Opry menggabungkan Musik country yang hangat, 

mengiringinya dengan gosip-gosip "... Front port of 

neighborhood andcourthouse lawn" (Vivian, 2006:160). Ada - 

ada saja. Tapi, inilah formula yang ternyata disukai pendengar. 

Begitu acara ini meroket, maka puluhan acara sejenis 
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diproduksi di tempat-tempat lain. Lalu mulailah era talk show 

radio.  

Pada era Talk Show, radio berhasil meraih masa dalam 

jumlah yang signifikan. Kreatifitas orang-orang mengalir tanpa 

henti. Bob Hope, komedian yang disebut sebagai tokoh 

legendaris perfileman Amerika, ternyata mengawali karirnya 

sebagai raja komedi di Stasiun Radio (Vivian, 2006: 160). 

Demikian juga dengan Jack Berle, dan Milton Benny. Mereka 

adalah host talk show berbasis komedi yang terkenal pada 

zamannya (1930 - 1940). Trend drama radio bermunculan, 

mulai dari cerita Ala opera sabun yang berliku-liku dan 

menguras air mata, hingga kisah misteri dan tragedi horor yang 

seru. Pada awalnya, kisah-kisah superhero dan koboi juga 

disiarkan di radio. Dengan format cerita bersambung pendengar 

dibuat penasaran, dan kini merupakan cara ampuh untuk 

memelihara kalayak. Namun, kondisi ini tidak berlangsung 

selamanya.  

Pada dekade 1950an, ketika TV mulai meraih popularitas, 

format Mass Programming perlahan-lahan ditinggalkan. 

Saatnya kini radio beralih ke format spesifik untuk melayani 

khalayak yang juga lebih spesifik. Di Cleveland, penyiar Alan 

Freed, bereksperimen dengan Rock N Roll. Tak disangka, 

format ini disukai khalayak dan program Freed disiarkan di 

berbagai radio. Awalnya yang bagus ini membuat orang berani 

bereksperimen dengan format spesifik lainnya. Slain Freed, ada 

nama lain yang patut dicatat ketika membincangkan format 

radio. Gordon McLendon dijuluki sebagai 'jenius format' 

karena menciptakan berbagai format yang mendunia. TOP 40, 

yaitu sebuah format yang didedikasikan untuk memutar semua 

musik populer, lahir dari tangan dingin McLendon. Selain TOP 

40, McLendon juga menciptakan format Beautiful Music untuk 

KABL di San Francisco, yang segera diikuti oleh radio lain di 

dunia. Format TOP 40 sendiri pertama kali diuji cobakan di 

KLIF, Dallas, dan saat ini kemungkinan merupakan format 
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yang paling banyak dipakai. Format lain, All News (sepenuhnya 

berita), juga lahir lewat tangan dingin McLendon. Format ini 

dipakai pertama kali oleh XTRA. Tidak cukup bereksperimen 

dengan alat musik dan berita, McLendon kemudian menggagas 

format, All-Ads (sepenuhnya iklan), yang diuji cobakan di 

KADS, Los Angeles. Luar biasa memang sosok yang satu ini. 

Saat ini, sangat sadis makin beragam, karena sasaran 

targetnya juga semakin banyak. Musik radio, out time radio, all 

- news, sport radio, talk radio, religious radio, dan radio 

ramalan cuaca adalah jenis format berdasarkan pilihan konten 

tertentu. Yang paling lazim ditemukan adalah format yang 

disusun berdasarkan genre musik tertentu. (misalnya, TOP 40, 

country, jazz, new Age, adult contemporary, oldies, adult 

standarts, hispanic, dangdut, campursari, dan lain-lain). Tetapi, 

tak jarang, radio diformat berdasarkan hobi (misalnya, radio 

otomatis, radio untuk penghobi pemancing, dan lain - lain), 

Gender (misalnya, radio Female dan mustika untuk 

perempuan), isu (misalnya, radio Metro untuk berbagi 

informasi lalu lintas dan hokum), radio komunitas untuk 

aktivisme sosial., profesi, kelas usia, dan lain - lain.  

Tabel berikut ini memperlihatkan format radio yang umum 

dipakai oleh media player atau advertiser, lengkap dengan 

target khalayaknya mencangkup jenis kelamin dan rentang usia 

nya. Sebagai penggambaran, dalam tabel ini diperlihatkan pula 

sosok - sosok khas radio dengan format semacam itu. (lihat: 

typical content). 
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Tabel 8.1: Format Radio dan Khalayaknya. 

Format 
Typical 

Content 
Ex Age 

Country, Classic, New Alan Jackson M/F 18+ 

Religious, Gospel, Christian DR. Dobson F 25+ 

News, talk, sports Dr.Phill M 
25-

55 

Adult Contemporary Eric Clapton F 
25-

44 

Adult standart Frank Sinatra M/F 55+ 

Oldies, 70-80s, rhythmic 

oldies 
Temptations M/F 

25-

65 

Rock, Classic Rock, AOR Mettalica M 
18-

49 

Spanish (Termasuk talk) Ricky Martin M/F 
18-

45 

Contemporary hit (CHR) Shakira M/F 
12-

44 

Alternative, adult 

alternative 
David Gray M 

18-

44 

Urban, urban oldies, urban 

AC 
J. Lo M/F 

12-

45 

Classical, Fine ART Pavarotti M/F 55+ 
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New Adult Contemporary, 

smooth jazz 
Kenny G M/F 25+ 

 

Format yang dipaparkan dalam tabel di atas merupakan 

formula yang diadaptasi dari orbitron radio guide (2002).  Inilah 

format radio yang relatif stabil, karena radio adalah media yang 

sangat bergantung pada trend. Musik alternatif karena sangat 

populer pada tahun 1990-an. Tetapi, popularitasnya menyurut, 

sehingga berdampak ke dunia radio. Radio berformat 

alternative kemudian beralih pada modern Rock, untuk meraih 

audiens yang lebih muda, atau mengubah diri menjadi format 

hot adult contenmporary untuk meraih khalayak yang lebih 

dewasa (Straubhaar & LaRose, 2006:147).  

Format radio yang dihimpun oleh Orbitron diadaptasi oleh 

berbagai radio, termasuk ke radio-radio tanah air dengan 

berbagai modifikasi seperti prosa dengan sasaran target dan 

karakternya. Radio bersifat sangat lokal. Jadi setiap wilayah 

akan ada variasi konten yang berbeda satu dengn yang lainnya. 

Radio yang mengangkat Budaya tradisional di Indonesia, kental 

diwarnai dengan sajian yang menjadi penanda identitas kultur 

tersebut. Radio di Jawa Barat akan bernuansa budaya Sunda, 

dengan tipikal konten diwakili sosok-sosok seperti Doel 

Sumbang. Di Jakarta, nuansa budaya Betawi tampil sangat 

kental yang tipe kontennya diwakili oleh sosok seperti 

Benyamin S yang serba lucu. Varian musik di Indonesia juga 

sangat kas. Dangdut misalnya, punya pangsa pasar yang besar.  

Radio bercorak religius juga punya budaya tersendiri, 

disesuaikan dengan agama atau komunitasnya. Indonesia, radio 

berbasis Islam mengangkat musik musik nasyid. Gaya besaran 

dan pembawaan penyiarnya berada dengan radio Pop.  

Bicara dari segi persaingan bisnis, pasar radio Pop alias 

radio yang mengusung format TOP 40, baik musik lokal 
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maupun mancanegara, merupakan pasar yang paling cepat 

jenuh. Persaingannya juga paling ketat. Di masa depan, Vivian 

meramalkan kalau sport radio yang punya prospek bisnis cukup 

menjanjikan. Di Amerika, sport radio menjadi niche (ceruk) 

yang paling cepat pertumbuhannya. Bagi para pengiklan, video, 

memiliki segmen yang khusus dengan potensi daya beli yang 

kuat. Segmen sport radio terutama laki-laki,  fans olahraga yang 

kerap fanatik. Pada tahun 2000, lebih dari 600 sport station, 

mengudara di Amerika Serikat (Vivian, 2006: 116). Di 

Indonesia, belum banyak radio yang dengan mengambil format 

all sport station. Namun di Bandung, paling tidak ada radio 

paramuda sudah memproklamasikan diri sebagai support radio.

  

Seiring dengan semakin tajamnya segmen yang dilayani, 

format pun menjadi semakin sempit.  Radio dengan format 

musik lawas misalnya, terbagi lagi menjadi beberapa cabang. 

Misalnya,  the sixtiest (60 - an) seventies (70 - an), atau the 

eighties (80 - an). Situs Wikipedia bahkan mencatat kurang dari 

40 format radio yang ada saat ini!  

Format program merupakan salah satu alat pemasaran yang 

ampuh.  Radio dengan format yang tajam dianggap mampu 

melayani segmen yang juga signifikan. Sementara, radio tanpa 

format dianggap sebagai radio tanpa identitas sehingga cukup 

berbahaya tentunya bagi eksistensinya.  

C. REVOLUSI RADIO 

Sejak awal kemunculan, radio telah menjadi media 

komunikasi massa yang powerful, bahkan radio pernah disebut-

sebut sebagai kekuatan kelima setelah koran. Namun, seiring 

dengan perkembangan teknologi, maka radio pun mengalami 

sejumlah perubahan.  



238 
 

Ada masanya radio sama besarnya dengan stasiun TV. 

Inilah masa yang disebut-sebut sebagai The Radio Days. Pada 

tahun 1930an, radio terkenal di Amerika Serikat memiliki 

sejumlah Studio, beberapa di antaranya cukup besar untuk 

menyelenggarakan live konser. Mereka menjalin hubungan 

kontrak dengan para artis kondang, tidak hanya seorang 

perseorangan, terkadang malah dengan Big Band yang 

jumlahnya mencapai puluhan orang.  Berkembangnya media 

komunikasi massa lain, seperti TV dan film, studio besar yang 

dimemiliki radio pun ditutup. Stasiun TV lah yang kemudian 

memelihara para artis dan membangun studio-studio besar.  

Dari perspektif teori determinisme teknologi, 

perkembangan teknologi bukan hal yang sederhana. 

Perkembangan teknologi merevolusi media, membentuk 

individu yang menggunakan (user), bahkan membentuk 

masyarakat dan budayanya.  Sejarah radio menunjukkan bahwa 

perkembangan radio juga tak lepas dari perkembangan 

teknologi yang bukan hanya berdampak pada operasional radio, 

tetapi juga pada pasar, hingga meredefinisi radio itu sendiri dari 

segi fungsi maupun peranannya. Kita akan membahas 

Bagaimana perubahan teknologi mengubah operasi radio. 

Mengubah pasar media dan relasi radio dengan menggunakan 

media komunikasi massa, hingga meredefinisi fungsi dan posisi 

radio. Untuk itu, mari kita cermati pembabakan sejarah radio 

versi Straubhaar & LaRose.  

Tabel 8.2: Sejarah Radio Menurut Straubhaar & LaRose 

1877 
Edison memperkenalkan speaking 

phonograph. 

1896 
Marconi mengembangkan transmitter radio, 

radio menjadi bisnis 
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1906 
De Forest menemukan tabung vakum, 

disempurnakan oleh Howard Armstrong. 

1920 
Frank Conrad mengawali siaran KDKA di 

Pittsburgh. 

1926 
RCA mengawali NBC radio Network; AT&Tt 

menerjuni dunia penyiaran. 

1933 
Howard Armstrong mengembangkan Global 

FM (frequency modulation) 

1934 
Pendirian Federal communication 

commission di Amerika Serikat 

1949 Dimulainya era radio DJ 

1950 – an 

Transistor ditemukan, disusul integrated 

circuit, gantikan tabung-tabung radio. Radio 

berukuran Pocket yang mungil dan cantik 

menggantikan radio radio yang besar 

ukurannya dan makan tempat. 

1970 
Stasiun FM meningkat, menjadi stereo, 

membidik karakter segmen 

1996 
Undang-undang tarik memicu demam merger 

radio. 

1997 

Radio berbasis digital pertama mulai on air di 

Eropa. Amerika Serikat, dab (digital audio 

broadcasting). 

2000 
Situs internet napster diperintahkan 

mengakhiri pembagian arsip tanpa izin 
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2002 

Stasiun Radio berbasis web setuju 

memberikan proposi pendapatannya untuk 

musisi dan label untuk musik yang telah 

memiliki hak copyright. 

 

Berlandaskan pada tabel ini, kita bisa mengevaluasi 

perkembangan teknologi yang akhirnya mengubah wajah 

industri dan regulasi menyangkut radio. Pada awalnya, tadi 

dimaksudkan sebagai alat telekomunikasi yang menjalankan 

fungsi sosial melayani masyarakat. Setelah didapati bahwa ikan 

bisa menjadi salah satu pendapatan radio yang signifikan 

(bahan utama), maka berkembangnya industri radio radio 

sebagai industri media baru dimulai pada saat KDKA didirikan 

di Pittsburgh, 1920. Namun, bisnis radio baru ramai ketika 

raksasa-raksasa telekomuni industri tersebut - inilah yang 

dilakukan oleh AT&T dan RCA.  

Sistem radio pada awalnya terintegrasi, dimiliki oleh 

perusahaan-perusahaan. Belakangan, ketika memasuki ranah 

bisnis, dan teknologinya juga semakin memungkinkan untuk 

dioperasikan secara sederhana, tidak diubah menjadi 

terdesentralisasi. Kepemilikannya jatuh ke tangan individu-

individu yang. kecenderungan pasar radio berkembang kembali 

ke bentuk bentuk jejaring dan sindikasi. Sindicator adalah 

organisasi yang memproduksi program untuk dijual kembali 

pada outlet media lainnya. Misalnya, seluruh Stasiun Infinity 

(AS) akan menyiarkan Show Howard Stern yang merupakan 

program sindikasinya. Ada sekitar 20 - 25 indikator utama di 

Amerika Serikat, seperti media Amerika, New York 

(Straubhaar & LaRose, 2006:145). Indonesia, gejala sindikasi 

dan jejaring perusahaan media juga terjadi. Grup-grup media 

membuka Pegadaian media, radio. Contohnya JDFI (Jaringan 

Delta Female Indonesia) yang dimiliki oleh Malik Syafei, 

dahulu dikenal sebagai Direktur radio Prambors.  
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Iklan adalah buat dari inovasi yang tidak disengaja 

memunculkan peluang pengeksploitasi aspek ekonomi radio, 

tetapi perkembangan Industri atau pasar radio tidak lepas dari 

perubahan teknologi. Teknologi radio juga mengalami 

perkembangan pesat, dan mengucilkan gelombang revolusi 

tersendiri, yang paling nyata adalah perubahan gelombang 

siaran dari AM (amplitudo modulation) menjadi FM (frequency 

modulation). Berapa diantara gelombang eksodus radio-radio 

AM ke gelombang FM yang dinilai lebih bersih, lebih jernih. 

Belakangan, popularitas AM mulai muncul kembali karena 

terbukti gelombang ini mempunyai daya jangkau (coverage) 

yang lebih luas.  

Gelombang AM dan FM mempunyai keterbatasan, terutama 

jika sudah menyangkut ketersediaan kanal-kanal frekuensi. 

Berapa banyak radio yang bisa bermain dalam rentang 

frekuensi 100 hingga 109 FM ?. Jika jarak frekuensinya terlalu 

dekat, tentu bisa mengganggu penerimaan karena suara yang 

tumpang tindih. Selain itu, daya Pancar gelombang radio 

bagaimanapun sangat terbatas.  Keterbatasan daya Pancar 

gelombang FM menyebabkan radio hanya mampu bermain di 

ruang lokal., tetapi semua keterbatasan itu menghilang berkat 

sistem Digital Audio Broadcasting (DAB), atau sistem 

penyiaran radio berbasis digital. Sejak 1997, DAB mulai 

memperkenalkan di Eropa, diikuti oleh Amerika Serikat. Tidak 

butuh waktu lama bagi DAB untuk mencapai negara-negara 

ASIA, termasuk Indonesia. Sistem digital mengatasi masalah 

keterbatasan daya pancar, karena begitu dihubungkan ke 

internet, siapapun bisa mengaksesnya.  Softwarenya juga relatif 

murah, sehingga radio yang tidak kebagian frekuensi bisa 

bermain di tanah digital dengan radio streaming.  

Kini, segmen radio kian menyempit dan terfokus pada niche 

atau ceruk segmen tertentu. Maka, radio sekarang bukan lagi 

broadcasting, tetapi narrowcasting. Perbincangan tentang 
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format telah memperlihatkan perubahan Broadcasting menjadi 

Narrowcasting memunculkan format radio yang lebih spesifik.  

D. TEORI DAN MODEL 

Radio dikategorikan sebagai media komunikasi massa. 

Kalau praktisi berupaya memanfaatkannya, sedangkan 

industrialis berupa yang mengeksploitasi aspek ekonominya, 

maka cendekiawan dan khususnya para periset studi yang 

terkait dengan komunikasi untuk menyusun teori-teori guna 

menjelaskan dan mengaktualisasikan media massa.  

1. Teori  

Teori akan menjelaskan suatu fenomena komunikasi dan 

mencoba menjelaskan implikasi konsekuensi atau prediksi jika 

fenomena serupa terulang kembali. Sejauh yang dapat 

ditelusuri, teori-teori khusus mengenai radio sangat sedikit atau 

bahkan tidak ada. Kalaupun ada akan sangat sempit dan terbatas 

penggunaannya. Menjelaskan fenomena radio sebagai media 

komunikasi massa, para cendekiawan lebih banyak mengacu 

pada teori teori komunikasi massa, teori-teori sosial. Dengan 

cara itu, semua fenomena komunikasi terkait dengan radio 

dapat dianalisis dan di jelaskan merujuk pada teori-teori 

tersebut.  

a. The Magic Bullet Theory  

Teori-teori seni mencoba mengaitkan proses atau alur 

komunikasi dengan efek atau dampaknya. Cara menunjukan 

keperkasaan media massa melahirkan teori peluru ajaib (the 

Magic Bullet Theory). Teori ini mengasumsikan bahwa media 

memiliki kekuatan yang tidak terbatas untuk menembus 

seseorang sehingga mampu menciptakan efek yang diinginkan 

media.  Tetapi, sejumlah ahli menyampaikan pandangan yang 

berbeda. Setiap orang memiliki pandangan dan pola pikir yang 
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berbeda-beda. Debat tentang efek media tidak dapat berhenti 

sampai disini. Sandiwara radio CBS, War of the Worlds, yang 

legendaris, oleh Hadley Cantril, bersama timnya menjadi 

sebuah penelitian masih (1940). Benarkah media punya 

kekuatan sebesar itu, film kasus War of the World, bukan 

kepanikan massal dan mengguncang politik dalam negeri? 

Penelitian chandra mendapati bahwa kalayak media pada saat 

itu punya perilaku yang berbeda - beda. Mereka yang 

mendengarkan tidak tahu bahwa saat itu mereka sedang 

mendengar siaran radio. Mereka tidak terpengaruh dan 

menikmati acara tersebut dengan gembira sampai selesai. 

Berbeda dengan pendengar instan, yang punya kebiasaan putar-

putar channel, ada pula yang menyimak di pertengahan 

program. Tidak tahu kalau acara tersebut adalah sebuah drama, 

apa itu mereka panik ketika 'serangan' alien' perang' mulai 

'pecah' dalam War of the Worlds.  

Hasil penelitian Chang trail mengawali penelitian yang 

berfokus pada limited effects. Paradigma efek terbatas media 

massa bersandar pada asumsi:  

1. Peran media massa di tengah masyarakat pada dasarnya 

terbatas media terutama meneguhkan stres sosial yang 

sudah ada lebih dulu.  

2. Peran media massa dalam kehidupan individu bersifat 

terbatas, bahkan beberapa tidak punya pengaruh apa-apa 

untuk mengisi waktu luang, sangat memungkinkan diisi 

dengan aktivitas lain, artinya media harus bersaing dengan 

aktivitas lain untuk memenuhi kebutuhan khalayak.  

3. Pada kondisi masyarakat plural, atau masyarakat yang 

memelihara pluralisme budaya, media berfungsi sebagai 

pemelihara tatanan sosial. Demikian, efek-efek media 

yang berupa deteksi sejak awal, dan bisa dicegah agar 

tidak keluar.  

4. Penelitian mengenai efek media pada dasarnya bersifat 

empiris. Teori efek termasuk dalam lingkup middle range 
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Theory, bukan untuk menghasilkan generalisasi melalui 

proses riset induktif.  

Dalam wacana teori seputar dampak, teori peluru ajaib 

terbilang kuno. Teori yang muncul pada 1920 an, ini 

dipengaruhi oleh paradigma behaviorisme dan freudianisme. 

Herannya masih ada saja yang memakai hingga kini sebagai 

landasan analisis ilmiah. Teori ini sudah lama dipertanyakan, 

bahkan dipersoalkan sendiri oleh para pendukung awalnya. 

Dinamika perdebatan seputar teori peluru ajaib, merefleksikan 

debat tak berkesudahan mengenai teori - teori. Bagaimanapun, 

tentang efek tidak pernah hilang dan timbul tenggelam. 

b. Spiral of Silence theory 

Perang Dunia II, dengan kekuatan propaganda Nazi Jerman, 

kembali membuka mata ihwal potensi luar biasa yang dimiliki 

media untuk mempengaruhi atau membentuk opini publik. Satu 

teori yang banyak di sisir untuk membincangkan ini adalah 

Spiral of Silence theory dari Elizabeth Noelle-Neumman.  

Spiral of Silence theory digagas pada tahun 1973, 

kembalinya teori - teori media digempur habis - habisan pada 

teori sebelumnya. Teori ini mengasumsikan bahwa orang - 

orang yang punya pandangan berbeda dengan pendapat 

dominan di media, berdiam diri karena takut ditolak atau tidak 

diterima lingkungannya. Selanjutnya teori ini menghasilkan 

adanya perspektif selektif (selective exposure). Persepsi selektif 

mengandaikan bahwa orang mempersepsi pesan media sesuai 

dengan sikap dan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Kalau 

opini media tidak sesuai dengan opini publik, alih-alih 

mendiskusikan atau memperdebatkannya, publik cenderung 

untuk mengabaikan, mengecualikan, dalam wacana mereka. 

Sebuah isu yang tidak disentuh publik, akan hilang dan akan 

mempengaruhi keputusan politik. Inilah konsekuensi jangka 
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panjang dari persepsi publik terhadap media dalam proses 

komunikasi massa.  

Kita beralih pada teori dampak atau efek media yang lebih 

mutakhir. Pada dekade 1980-an, termasuk paling ramai 

dibicarakan menyangkut media adalah tingginya ekskalasi dan 

frekuensi muatan kekerasan di televisi. George Gerbner yang 

pada awalnya difokuskan pada drama TV, NYPD blue, nash 

brights, millenium, dan lain-lain, memperlihatkan akumulasi 

potret kekerasan yang relatif tidak berubah dari tahun ke tahun. 

Setelah menyusun proposal, bukan analisis isi sehingga 

menghasilkan kesimpulan mengenai tingginya muatan 

kekerasan, Gerbner mencapai konklusi bahwa pada saat siswa 

SMA lulus dari sekolahnya, Ia sudah menonton tidak kurang 

dari 13.000 tayangan dengan cara yang sadis.  

c. Teori Kultivasi 

Teori ini mengasumsikan adanya dua macam realitas: 

Realitas faktual atau kejadian sesungguh, realitas simbolik yang 

ditampilkan media dalam program-programnya. Penonton atau 

khalayak media menjadi sasaran kultivasi atau penanaman 

realitas simbolik yang disampaikan media. Jika mengonsumsi 

media, didominasikan muatan keras, dalam intensitas tinggi 

(Gerbner mengategorikan heavy viewer sebagai penonton yang 

menghabiskan waktu setidaknya 4 jam di depan TV), maka 

dipercaya akan timbul sejumlah efek, mind word syndrome 

(sindroma dunia nan kejam), yaitu:  

1. Meningkatkan peluang terlibat dalam kekerasan.  

2. Takut berjalan sendirian di malam hari.  

3. Salah persepsi mengenai aktivitas penegak hukum.  

4. Secara umum, tidak percaya pada orang lain. (Gerbner, 

dalam Griffin, 2003; 384)  
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Teori kultivasi memicu sejarah teori efek lainnya. Mulai dari 

mainstreaming theory, katarsis narsis, share effect, 

desentralisasi atau penumpulan kepekaan (Bryant & Zillmann. 

2002). Walaupun didasarkan pada kajian terhadap program TV, 

teori Gerbner adaptasi untuk menjelaskan pengaruh media 

komunikasi massa lain, termasuk radio ketika program yang 

populer dan dikonsumsi khalayak secara intens terus-menerus. 

d. Teori Tentang Peran.  

 Teori seputar peran mencoba memperlihatkan peran media 

di tengah khalayak baik dalam lingkup makroskopik maupun 

lingkup mikroskopik. Dalam lingkup makroskopik atau level 

sosialnya, teori semacam ini diturunkan dari prinsip-prinsip 

sosiologi, karena berakar dari paradigma tentang masyarakat. 

Dalam lingkup mikroskopik atau level Individual, teori peran 

bersumber dari kognitif sains, yang dipinjam dari prinsip 

psikologi.  

e. Teori Difusi Inovasi 

Difusi inovasi (diffusion of innovation) adalah konsep yang 

diperkenalkan ketika dunia sedang meneriakkan jargon-jargon 

komunikasi pembangun pada tahun 1950 an. Saat itu, 

perkembangan teknologi menimbulkan kemajuan terutama 

pada bidang pertanian dan kesehatan. Teori ini mendasari 

model yang diujicobakan untuk proyek-proyek yang didanai 

oleh negara. Meminjam konsep ilmu alam, dirumuskan oleh 

Rodgers dan Shoe Maker (1971) sebagai proses dimana 

penemuan disebarkan kepada masyarakat yang menjadi 

anggota sistem sosial. Difusi dalam teori ini mengacu pada 

penyebaran informasi baru, inovasi, dan proses baru ke seluruh 

masyarakat (Nuruddin, 2007: 188). Suatu inovasi akan terkait 

dengan teknologi dan penemuan baru yang menunjang 

pembangunan, misalnya alat kontrasepsi, pemetaan, teknologi 

budidaya, dan lain-lain. Kecepatan pembangunan ditentukan 
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oleh beberapa faktor yaitu waktu penyebaran pada media, dan 

penerimaan masyarakat.  

Sebagai teori yang dikembangkan dari model komunikasi 

dua tahap (two step flow of communication), teori ini 

menekankan pentingnya sosok komunikator (early adopter atau 

opinion leader) sebagai agen pembangunan yang bertugas 

mensosialisasikan inovasi baru. Terdapat serangkaian proses 

yang harus dilewati agar inovasi tersebut bisa tersebar luas dan 

menjadi bagian dari masyarakat. Dimulai dari akuisisi 

informasi, mengumpulkan informasi, mencapai adopsi atau 

penolakan (Nuruddin, 2007: 190).  

Walaupun televisi sudah muncul di Amerika Serikat pada 

dekade 1950 an, tetapi tidak demikian halnya dengan negara 

berkembang (under development countries). Selain media 

komunikasi tradisional, radio menjadi media yang banyak 

digunakan untuk menyebarluaskan inovasi. Inovasi seperti 

konsep Keluarga Berencana disiarkan melalui Talkshow, berita 

layanan iklan masyarakat, hingga drama-drama radio.  

Difusi inovasi adalah teori yang diujicobakan pada lingkup 

masyarakat. Pada level individu, mereka cenderung tidak 

menerima Inovasi atau nilai-nilai baru. Ada sejumlah proses 

yang dilangsungkan dalam diri individu sendiri, sebelum 

memutuskan akan mengadopsi atau menolak apa yang 

ditawarkan media massa pada suatu inovasi. 

Kajian terhadap proses persepsi hingga memunculkan 

sikap-sikap tertentu merupakan kognitif sains yang berfokus 

pada pemrosesan informasi. Mari kita simak social learning 

Theory, yang dirumuskan oleh Albert F. Bandura seorang 

psikolog asal Stanford. Menurut bandura, televisi atau media 

massa menampilkan model-model lama perilaku. Dengan 

mengamati model-model tren, khalayak belajar mengenali 
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mana perilaku atau norma yang pantas. Gadis manis sederhana, 

melalui reward dan punishment.  

Perilaku yang pantas, diganjar dengan imbalan, dan jika 

tidak pantas akan di berikan hukuman atau sanksi. Cara ini, 

khalayak terutama anak-anak, berperilaku dengan mengimitasi 

model-model yang ada di TV. Tentu saja, azas imitasi ini tidak 

sederhana. Serangkaian proses yang harus dilewati sebelum 

model atau tampilan media benar-benar menu. Kajian Bandura 

difokuskan lagi pada muatan kekerasan di TV, namun teori 

biasa dipakai untuk meneliti apa saja yang terkait dengan 

media.  

f. Agenda Setting Theory 

Teori-teori pada level mikroskopik tidak hanya menjelaskan 

efek media dengan bersumber pada kognitif sains. Teori 

semacam ini juga memperlihatkan relasi antara media dengan 

khalayak. Pada Agenda Setting Theory. Teori ini 

mengasumsikan bahwa agenda media mempengaruhi khalayak. 

Isi yang banyak diwacanakan di media, jadi konsumsi publik 

dan memicu diskusi di antara mereka. Konteks lain, dan media 

menjadi acuan publik untuk mengagendakan diri, 

menjadwalkan waktu. Banyak diantara kita memilih untuk 

pulang kantor lebih cepat agar bisa tidur sore sehingga dapat 

menonton Liga Eropa yang disiarkan tengah malam, McCombs 

yang merumuskan Teori ini mengklaim bahwa  

"... News media Don't try to tell me what to think but the 

selection of News in the broadcast and print media has a 

powerful than what the public will think about " 

g.  Uses and Gratification Theory 

Apabila agenda setting mendirikan relasi media dengan 

audiens dengan fokus pada sisi media, sedangkan Uses and 
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Gratification Theory, memperlihatkan relasi yang sama dengan 

audiens tetapi lebih menimbang sisi khalayak. Teori ini, bukan 

media yang mengagendakan khalayak, justru klayaklah yang 

mempengaruhi media. Uses and Gratification Theory, 

dikontruksi berdasarkan sejumlah penelitian. Katz (1974) 

merangkum logika teori dalam sebagai berikut: 

1. Faktor sosial psikologis yg menjadi sumber 

2. Kebutuhan (need), yang memunculkan 

3. Ekspektasi atau pengharapan terhadap 

4. Media massa atau sumber-sumber lain, hingga 

mengarah pada 

5. Pola terpaan media (atau keterlibatan dalam aktivitas 

lain) yang berbeda-beda, hingga menghasilkan 

6. Pemenuhan (gratifikasi) kebutuhan, dan 

7. Konsekuensi-konsekuensi lain, termasuk konsekuensi 

yang tidak diduga/tidak dikehendaki. (McQuail & 

Windahl,1981 : 77) 

 

h. Public Sphere 

Teori - teori normatif media yang mengandaikan fungsi-

fungsi dan peran ideal media massa. Namanya juga sesuatu 

yang ideal, maka teori mengasumsikan apa dan bagaimana 

seharusnya media massa berfungsi dan berperan di tengah 

masyarakat. Konsep Public Sphere diperkenalkan oleh filosof 

Jerman, Jurgen Habermas (1962 - 1989). Mengawali 

perbincangan mengenai ruang publik, Habermas mengajak 

untuk menelusuri salon-salon di Inggris, atau coffe shop di 

Eropa. atau, warung kopi di Indonesia. Tidak pernah ada salon 
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atau warung kopi yang sepi, karena ditempat itu obrolan 

berlangsung dengan hangat, silang pendapat disampaikan 

secara terbuka. Tidak ada satu pihak yang mendominasi 

pembicaraan karena pihak lain pasti akan aktif 

mengimbanginya. Pendek kata, inilah model diskusi 

demokratis yang paling ideal. Inilah public sphere. 

Public sphere merupakan sebuah situasi yang 

memungkinkan publik mendiskusikan berbagai hal secara 

terbuka.  

“The public sphere ‘takes place’ when citizens exercising 

the right to assembly and association, gather as a public 

bodies to discuss issues of the day, spesifically those of 

political concern” (McQuail, 2002:195).  

Ruang publik berlangsung ketika warganegara 

melaksanakan hak berkumpul dan berserikat, guna 

mendiskusikan isu hari itu, terutama yang berkenaan dengan 

masalah - masalah politik (McQuail, 2002:195). 

Konsep demokratis warung kopi dan salon ala Habermas ini 

jelas mustahil diterapkan untuk demokrasi di negara modern di 

masa kini. Negara modern menghimpun penduduk yang 

jumlahnya amat sangat banyak. Otomatis, tidak dimungkinkan 

lagi mendiskusikan masalah - masalah politik penting 

sekedarnya di warung kopi. Maka, ruang publik diwujudkan 

dalam bentuk lain, salah satunya, lewat media. Media adalah 

markertplace of ideas, ajang tempat berbagai isu disampaikan, 

dipertukarkan, didiskusikan. Itulah seharusnya fungsi media 

massa, menjadi ruang publik representasi dari public sphere. 

i. Sosial Responsibility Theory 

Teori normatif lain bicara soal tanggung jawab media. 

Sosial Responsibility Theory merupakan landasan argumen 
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yang kerap dilontarkan ketika media massa dianggap sudah 

bergeser dari ‘misi sosial’ nya, dan memilih memprioritaskan 

kepentingan lain. Misalnya komersialisasi, atau menjadi corong 

ideologi penguasa. Social Responsibility Theory 

mengasumsikan bahwa media massa memiliki tanggung jawab 

sosial untuk melayani masyarakat. Mengabdi pada kebenaran 

dan kebebasan pers demi kepentingan masyarakat adalah 

jargon yang kerap diusung oleh teori ini. Dengan kekuatan yang 

luar biasa, media massa justru dituntut untuk memberikan 

kontribusi lebih besar lagi bagi publik. 

Tekanan untuk memberikan kontribusi lebih besar lagi bagi 

publik juga datang dari public/civic journalism (Baran & Davis, 

2006: 119). Sulit sesungguhnya menyebut civic journalism 

(jurnalisme warga) sebagai sebuah teori. Public/civic 

journalism lebih tepat disebut praktik jurnalistik, yang secara 

aktif dilakukan oleh khalayak, bukan oleh media, untuk 

menyampaikan isu-isu publik. Public/civic journalism 

bersumber dari ketidakpuasan terhadap keterbatasan ruang 

dalam media, serta proses seleksi isu yang dilakukan kru media. 

Untuk menampung isu-isu yang tidak dipilih media, maka 

khalayak membuat media sendiri. Kembali pada konsep public 

sphere, media - media publik atau media komunitas dapat 

membatu tercipta public sphere. 

j. Media System Dependency Theory 

Ada teori yang mencoba menggabungkan semuanya. Teori 

depensi sistem media (media system dependency theory) dari 

Ball - Rockeach dan DeFleur (1976) memperlihatkan 

bagaimana kondisi struktural masyarakat akan menentukan 

potensi efek media dalam diri khalayak. Tepatnya, terdapat 

interelasi atau keterkaitan antar tiga kubu: (1) sistem sosial; (2) 

sistem media; dan (3) khalayak. Ketiga hal tersebut sama-sama 

menimbulkan efek pada khalayak dalam tataran kognitif, 

afektif dan behavioral. Teori ini dinilai elegan dan deskriptif, 
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memungkinkan orientasi sistem dan menjelaskan peran media 

sepanjang krisis dan perubahan sosial, namun sulit untuk 

diverifikasi secara empiris, makna dan kuasa ketergantungan 

tidak jelas, serta kurang kuat untuk menjelaskan efek-efek 

jangka panjang (Baran & Davis, 2006:328). Kendati demikian, 

teori depensi sistem media termasuk landasan ilmiah yang 

banyak diaplikasikan untuk menjelaskan dampak dan peran 

media massa tidak hanya dalam lingkup studi komunikasi, 

tetapi acap dipinjam pula oleh bidang lainseperti sosiologi dan 

antropologi untuk menjelaskan fenomena sosial-budaya. 

k. Teori Kritis 

Ragam - ragam teori kritis yang berpangkal dari paradigma 

kritis lazimnya mengaitkan kuasa budaya atau kekuatan 

tertentu yang mengerangkan media, sehingga menyebabkan 

media tampil dengan karakter atau program tertentu. 

Teori wacana kritis dan teori pembingkaian (framing) 

memperlihatkan bagaimana kekuatan-kekuatan tertentu 

merangkai dan membingkai teks-teks pada media. Teks yang 

dimaksud itu luas sekali. Bisa berupa berita, artikel, program 

radio, drama televisi semua disebut sebagai teks. Sosiologi 

media adalah kumpulan teori yang memperlihatkan bagaimana 

media dipengaruhi oleh faktor- faktor diluar dirinya. Teori yang 

paling lengkap mendeskripsikan faktor- faktor ini dirangkum 

oleh Reese dan Shoemaker. Media, dalam pandangan Reese 

dan Shoemaker, dipengaruhi oleh hierarki pengaruh sebagai 

berikut : 

1. Individual, berupa keyakinan, nilai, latarbelakang 

pendidikan atau profesi yang dimiliki pekerja media 

sebagai produser teks 

2. Media Routine, berupa tata kerja media selaku 

produser teks 
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3. Organisasional, berupa visi-misi atau tujuan yang 

dimiliki organisasi media 

4. Extramedia, seperti persaingan antar media, konstruksi 

sistem pasar media, dll. 

5. Ideologi yang memengaruhi sistem tempat beroperasi. 

 

Reese dan Shoemaker menggambarkannya dalam bentuk 

lingkaran seperti donat, dimana faktor personal berada dalam 

lingkar terdalam, disusul oleh faktor lainnya. Faktor ideologi 

berada di lingkar terluar (Perry, 2002: 103). 

 

Ada banyak ragam framing yang mencoba menjelaskan 

praktik praktik pembingkaian isu oleh media. Mengapa isu ini 

diberitakan sedemikian rupa oleh media X, tapi tidak 

‘sebegitunya’ oleh media Y? Mengapa topik seperti ini dikemas 

secara berbeda oleh media Z? Framing adalah pendeketan 

untuk memahami logika pengemasan tersebut dalam versi 

media itu sendiri. Framing adalah cara mengkonstruksi realitas, 

yang ditentukan oleh berbagai hal, mulai dari perspektif 

pembuatan berita (Gamson dan Modigliani, 1989, dalam 

Eriyanto, 2002: 224), kognisi sosial produser teks (Van Dijk, 

1994, dalam Eriyanto, 2001: 259), sampai pada kategorisasi 

kita dan significant others (Edelman, 1993 dalam Eriyanto, 

2002: 155). Apa pun model framing yang digunakan, pada 

dasarnya teori-teori framing bertujuan menjelaskan bagaimana 

pembingkaian dilakukan. Model yang berakar dari pendekata n 

konstruksionis ini dapat diterapkan untuk meneliti apa saja, 

termasuk program - program radio. 

 

Ekonomi politik adalah pendekatan teoretik yang mencoba 

memperlihatkan bagaimana sistem-sistem disekitar kita 

dipengaruhi oleh kontrol elit tertentu atas fungsi-fungsi 

ekonomi (Murdock, 1989 dalam Baran & Davis, 2006:241). Ini 

adalah pendekatan yang berakar dari gagasan Marxisme, yaitu 

bagaimana base mendominasi superstructure. Media, termasuk 
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radio, adalah bagian dari superstruktur tersebut. Media rentan 

dikontrol oleh kekuatan pasar yang dikonstruksi sedemikian 

rupa, hingga mengerangka perilaku, isi dan code of conduct 

media. Ambil contoh masalah rating. Penasaran mengapa 

sinetron - sinetron tak bermutu justru menempati jam-jam 

utama atau prime time? Jawabannya berpulang pada rating 

sebagai indikator pasar yang dikonstruksi sebagai dasar untuk 

berjual - beli airtime dan menentukan biaya iklan. Contoh ini 

memperlihatkan pada kita bagaimana faktor ekonomi 

(konstruksi pasar lewat rating) menentukan atau mengkontrol 

politik dan strategi pengemasan serta penempatan program 

dengan merangkum kajian - kajian atas pemberitaan media, 

memberikan model lengkap tentang bagaimana berita 

diproduksi. Modelnya mencakup organisasi pemberitaan, 

kelompok penekan, sumber, pemilik, investor, pengiklan, 

khalayak, lembaga regulasi, institusi sosial lainnya. 

 

Salah satu program yang menarik perhatian kajian-kajian 

media belakangan ini adalah reality show. Bentuk reality show 

bermacam-macam, mulai dari audisi bakat, unjuk nyali dan 

nekad-nekadan, pembuktian kejujuran, hingga perjuangan 

meraih kebahagiaan. Macam - macam bentuknya. Apa logika 

dibalik reality show, realitas macam apa yang ditampilkan 

dalam reality show, dan bagaimana proses produksi reality 

show yang tentunya berbeda dengan produksi program lainnya 

menjadi fokus kajian media untuk program ini. 

 

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, teori - teori tentang 

komunikasi massa tak terhitung jumlahnya. Tak sedikit yang 

saling bersaingan satu sama lain. Teori tentang proses, 

misalnya, acap digunakan untuk menjelaskan praktik 

pembingkaian. Teori-teori makroskopik pada level sosietal juga 

kerap muncul dalam kajian atas dampak media dalam level 

individual. Ini wajar saja, mengingat komunikasi sendiri berada 

dalam lingkup sistem sosial yang mau tak mau berhubungan 
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dengan banyak faktor lainnya. Banyak terori yang memang 

tidak meneliti radio secara langsung. Ini juga bukan masalah, 

karena pada dasarnya, perkembangan riset bergantung pada 

‘kreativitas’ dan kepekaan peneliti untuk mengujicobakan teori 

pada media, ruang, dan waktu yang berbeda. 

 

l. Teori Tentang Proses dan Produk 

 

Fokus dari ragam teori ini terletak pada faktor-faktor media 

yang berkenaan dengan proses produksi produk-produk media. 

Mari kita lihat teori pertama, gatekeeping, atau penjaga gerbang 

(gatekeeper). Konsep gatekeeper sudah dikenal sejak 

Lazarsfeld merumuskan model komunikasi dua tahap (two step 

flow of communication). Dalam model tersebut, terdapat sosok 

opinion leader atau pemuka pendapat yang mengantarai media 

dengan khalayak. Tugasnya menyampaikan informasi media 

pada khalaylak selaku opinion followers. Informasi media 

belum tentu disampaikan apa adanya. Opinion leader 

memprosesnya sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingannya. 

Dalam hal ini, opinion leader menjadi penjaga,”...who screen 

media messages and pass on those messages that help others 

share their views” (Baran & Davis,2006:140). Gatekeeper 

melakukan screening atau pemindaian terhadap informasi 

media, lantas menyaringnya sesuai dengan kepentingannya, 

sebelum menyampaikannya pada khalayaknya. 

 

Di media, fungsi gatekeeper lazimnya disandang oleh editor 

berita, produser program, hingga penanggungjawab perusahaan 

media. Fungsi gatekeeping ada yang sederhana, tak sedikit yang 

berlapis-lapis. Dalam perspektif teori kritis, gatekeeper adalah 

bagian dari internal media yang terlibat dalam praktik 

pembingkaian isu. 

 

Secara spesifik, terdapat beberapa kajian yang memusatkan 

bagaimana produk-produk media tertentu diproduksi. Berita 
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termasuk salah satu produk media yang paling banyak diteliti. 

McQuail dan Windahl (1993), tidak hot, ya pasti cool. Padahal 

kenyataannya, tidak semua media memang bisa dikelompokkan 

secara kaku seperti itu. Contohnya, film. Kadang-kadang, film 

itu seperti televisi, dengan komponen visual dan audio secara 

simultan yang dikemas dalam satu paket. Tetapi, ada perbedaan 

antara film layar lebar dengan film layar kaca seperti sinetron. 

Film bioskop berformat layar lebar. Layar seperti ini menuntut 

perhatian penuh khalayak, dalam ruang tertutup, gelap, tanpa 

adanya media atau aktivitas lain. Pada konteks seperti ini, film 

menjadi hot media. Sementara film televisi diputar diruang-

ruang tempat televisi berbaur dengan benda-benda lainnya, di 

kantor, di kamar, di ruang keluarga, bahkan di mobil-mobil. 

Tak heran jika menonton televisi bercampur baur pula dengan 

segala aktivitas lainnya. Pada situasi seperti ini, film menjadi 

cool media. 

 

Setiap program punya khalayak masing-masing, yang kerap 

cukup fanatik. Berita seperti bencana alam Tsunami, atau 

tontonan seperti sinetron dan reality show misalnya, di depan 

khalayaknya adalah yang sakral dan serius. Demi menonton 

program yang disukainya, khalayak rela menjadwal ulang 

kegiatannya, menyisihkan waktu, melupakan yang lain, 

memprioritaskan tayangannya, rela nongkrong berjam-jam di 

depan televisi yang menyiarkan program tersebut. Dalam 

reality show model audisi bakat, khalayak bahkan dilibatkan 

sebagai voters. Adapun kata McLuhan tentang televisi sebagai 

cool media, dalam perkembangannya, televisi bisa juga 

menjadi media yang sangat-sangat hot. 

 

2. Model  

 

Model banyak menjelaskan proses, tetapi model juga bisa 

digunakan untuk menyusun klasifikasi. Model yang akan 

dijabarkan di sini, lebih terkait pada maksud terakhir, yaitu 
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memperlihatkan dimensi - dimensi mengklasifikasi media. 

Merangkum sejumlah asumsi para teoretisi, John Vivian 

menjabarkan model-model media komunikasi massa sebagai 

berikut: 

 

a. Hot-Cool Media Model. 

 

Model ini diusulkan oleh Marshall McLuhan (1911 - 1980), 

teorisi komunikasi asal Kanada, yang mendunia berkat kajian 

intensif dan kritisnya terhadap media massa. McLuhan 

membedakan Hot dan Cool berdasarkan setidaknya dua hal: (1) 

definisi, yang akhirnya (2) menentukan tingkat keterlibatan 

khalayak dalam mengomsumsi media massa tersebuk. 

 

Hot media, menurut McLuhan,”high in definition, low in 

participation”. Tipologi McLuhan muncul ketika ia 

mendiskusikan ruang visual (visual space) dan ruang akustik 

(Acoustic space). Dalam merajuk buku sebagai media 

komunikasi massa, ia kerap menyebutnya sebagai media yang 

hot. Eksistensi buku sebagai bagian dari ruang visual sangat 

nyata, buku adalah benda yang sangat visual. Untuk membaca 

buku, orang harus membenamkan diri dalam aktivitas tersebut. 

Tidak sekedar membolak-balik halaman, orang harus 

memahami makna setiap kata, mencerna, memilah-milah, 

kerap bahkan mendiskusikan dan mengelaborasikan dengan 

pemahaman yang telah diperoleh, sebelum akhirnya bereaksi. 

Tersentuk, terbahak - bahak, terkejut, atau marah dan 

membanting buku itu! Proses seperti ini terjadi dalam setiap 

aktivitas membaca-tak peduli yang dibaca merupakan artikel 

serius atau sekedar joke ringan. Pada intinya, buku adalah 

media yang menempati ruang visual dan mengharuskan orang 

untuk berinteraksi, secara intens dengannya untuk 

mengomsumsi isinya. Untuk membaca buku, orang harus 

berkonsentrasi dan menyingkirkan aktivitas lain, demi 

memprioritaskan membaca buku. Inilah yang dimaksud dengan 
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high in participation-partisipasi tingkat tinggi. Aktivitas 

membaca buku menjadi aktivitas yang sangat melibatkan 

produk dan khalayak. Dengan demikian, buku dikategorikan 

sebagai hot media. McLuhan mengaitkan hot media dan visual 

space dengan kenyataan bahwa media semacam ini diakses 

dengan mata. Karena itu informasinya bersifat sekuensial, 

linear, dan logis. 

 

Kalau buku adalah contoh hot media, maka televisi disebut 

McLuhan sebagai cool media. Untuk menonton televisi, tidak 

dibutuhkan upaya ’seserius’ membaca buku. Dalam 

mengomsumsi televisi, khalayak tidak perlu terlalu ‘terlibat’. 

Khalayak bahkan dikategorikan pasif, karena informasi yang 

dimunculkan di televisi memang sudah ditata sedemikian rupa 

sehingga tidak membutuhkan konsentrasi tinggi untuk 

mencernanya. Televisi lebih keliatan ‘nyata’ isinya atau 

programnya, lebih ngefek, dibanding bendanya itu sendiri. 

Karena itu, televisi adalah wujud dari media acoustic space. 

Eksistensinya bukan pada fisiknya, melainkan pada ruang-

ruang akustik yang tidak terlihat secara nyata. Karena khalayak 

tidak perlu menyisihkan konsentrasi khusus untuk 

mengomsumsi TV (dibandingkan membaca buku yang lebih 

sering ‘serius’-nya), keterlibatan khalayak dan interaksi 

khalayak dengan televisi tergolong rendah. Ini yang 

menyebabkan televisi lantas dikategorikan sebagai cool media. 

Apabila hot media acap dikaitkan dengan ‘mata’ sebagai sarana 

manusia untuk mengaksesnya, maka cool media dikaitkan 

dengan ‘telinga’. Segala informasi yang disampaikan melalui 

telinga menuntut “perception of abstract patterning and 

simultaneous comprehension of all parts (persepsi pemolaan 

abstrak dan pemahaman simultan atas seluruh bagiannya)”. 

 

Bagaimana dengan radio? Televisi saja sudah dikategorikan 

sebagai cool media, apalagi radio yang bebunyiannya kerap 

dijadikan latar (background) suasana. Radio disebut-sebut 
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sebagai media dengan daya penetrasi atau daya tembus yang 

tinggi, karena difungsikan sebagai latar belakang. Sambil 

mendengarkan radio, orang bisa melakukan aneka pekerjaan 

lain (multitasking). Mulai dari belanja, memasak, 

mengemudikan kendaraan, berbincang-bincang, mengantarkan 

tidur ke peraduan, belajar, bahkan membaca buku. 

Dibandingkan dengan televisi,” ... radio is warmer” (Vivian, 

2006: 7). Radio dikatakan lebih hangat ketika melibatkan 

imajinasi khalayak, sebagaimana dalam drama radio. 

Bandingkan saja dengan menonton sinetron televisi. 

Visualisasinya sudah jelas terlihat siapa yang cantik, judes, 

pemarah, berwibawa, dan sebagainya. Demikian pula untuk 

menggambarkan suasana: genting, bahagia, melankonis, dan 

lain-lain. Semua sudah disediakan oleh televisi. Berbeda 

dengan sandiwara radio, karakter atau mood semacam itu hanya 

dapat dideskripsikan lewat suara dan bebunyian. Pendengar 

radio hanya mendengarkan informasi auditif, kemudian 

mereka-rekanya sendiri dalam theater of mind masing-masing. 

Itu sebabnya, keterlibatan radio, dalam program seperti ini, 

sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan televisi. 

 

Model hot dan cool media versi McLuhan merupakan 

terobosan yang disambut hangat dalam ruang-ruang diskusi 

komunikasi. Sebagaimana jargon McLuhan lainnya - media is 

the message - moden McLuhan membuka mata banyak orang 

tentang potensi, pendekatan, dan cara baru memandang media. 

Banyak kritik juga dilontarkan terhadap model hot - cool media. 

Sejumlah pihak, misalnya, menganggap pembagian hot - cool 

media telah ‘memaksa’ dan mengarahkan orang untuk 

mengelompokkan media komunikasi massa ke dalam tipologi 

biner hot - cool media.  

 

Kalau ekonomi politik meyakini bahwa dominasi media 

ditentukan oleh kontrol atas faktor-faktor ekonomi, maka para 

pendukung teori determinisme teknologi beranggapan bahwa 
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teknologi adalah segalanya. Teknologi, yang hendak 

difungsikan sebagai alat bantu, akhirnya membentuk user-nya, 

dan pada gilirannya ‘membentuk’ masyarakat menginduksi 

perubahan budaya, serta memengaruhi sistem politik, sosial, 

dan ekonomi. Berpijak pada teori-teori determinisme teknologi 

sebagai basis ilmiah, banyak studi komunikasi yang meneliti 

dampak kultural teknologi komunikasi massa. Perkembangan 

media komunikasi massa memang kuat diwarnai dengan 

penemuan-penemuan teknologi. 

 

b. Entertainment-Information Model 

 

Model ini membagi media berdasarkan penekanan isinya: 

informasi, ataukah hiburan (entertainment). Yang namanya 

surat kabar selalu digolongkan sebagai media informasi. Isinya 

lebih banyak menekankan informasi, tercermin mulai dari 

berita, tajuk rencana atau editorial, lembar opini atau artikel, 

karikatur, sampai selingannya seperti teka - teki silang. 

Sementara, kaset rekaman dan film dikategorikan sebagai 

media hiburan karena isinya memang dimaksudkan lebih 

banyak utuk menghibur khalayak. Bagaimana dengan radio? 

Tentu saja, dengan slogan radio “Menjadi sahabat di mana 

saja”, sulit sekali radio memosisikan diri sebagai media 

informasi - walaupun maunya begitu. Tetap saja radio 

dikategorikan sebagai media hiburan. Bukankah sahabat 

fungsinya untuk menemani, menghibur? Sahabat bukan dosen 

atau guru. 

 

Entertainment-information model punya kelemahan. Pada 

awal pemunculan media massa, memang dimungkinkan 

membagi media komunikasi massa dalam dikotomi 

entertainment-information model. Tapi, mencermati 

perkembangan sekarang ini, sungguh sukar mengategorikan 

media komunikasi massa dalam salah satu dari tipe tersebut. 

Buku, yang berjenis textbook, masih bisa dikategorikan sebagai 
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media bertipe informasi. Tapi banyak juga buku yang memang 

dimaksudkan untuk menghibur, misalnya komik. Surat kabar 

sendiri sulit dikatakan kalau semata - mata merupakan media 

informasi. Coba saja hitung berapa banyak halaman surat kabar 

yang disisihkan untuk rubrik humor, kartun, hingga astrologi! 

Sekarang ini, sangat sedikit surat kabar yang masih 

mempertahankan tradisi intelektual yang serius. Banyak surat 

kabar yang tadinya serius bahkan mengubah format menjadi 

lebih ringan dan menghibur agar bisa mempertahankan atau 

memperluas pasar. Lihat saja bagaimana harian Kompas 

mereformasi diri. Langkah Kompas ini tidak berbeda jauh 

dengan Time dan Newsweek. 

 

Pernah mendengar istilah infotainment? Ini perkembangan 

baru dari fenomena media masa kini, di mana informasi kini 

disajikan dengan pendekatan entertainment alias hiburan. Nah, 

percampuran macam ini membuat dikotomi media komunikasi 

massa dalam information-entertainment model menjadi 

semakin sulit diaplikasikan. Karena itu John Vivian 

menyarankan, dalam memanfaatkan model ini, jangan hanya 

bersandar pada dikotomi information - entertainment. Gunakan 

empat fungsi media massa sebagai pijakan, yaitu: menghibur 

(to entertain), menginformasikan (to inform), membujuk (to 

persuade), dan menyatukan komunitas (to bind communities). 

Dan, ingatlah selalu bahwa setiap media komunikasi massa, 

termasuk radio, membawa semua fungsi tersebut. Hanya, 

penekanan fungsinya berbeda - beda. 

 

c. Content-Distribution Model 

 

Content – distribution model lebih ditekankan pada jenis-

jenis perusahaan media, bukan pada ‘media’ atau ‘produk 

media’. Model ini didasarkan pada fungsi media massa berikut 

ini : siapa yang memproduksi (content unit), dan siapa yang 
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mendistribusikan (distribution unit.  Beberapa perusahaan 

media cenderung berkonsentrasi pada produksi isi.  Mereka kita 

kenal sebagai production house, misalnya Multivision Plus, 

Sinemart dan lain-lain.  Atau perusahaan-perusahaan 

penerbitan buku, majalah dan sebagainya. Perusahaan media 

lainnya berbisnis dengan mengeksploitasi ruang-ruang 

distribusi media.  Inilah toko - toko buku, bioskop, dan jaringan 

sistem kabel. Di Indonesia, contohnya adalah jaringan toko 

buku Gramedia, Togamas, Gunung Agung, atau jaringan 

bioskop Blitz Mega - plex, dan televisi kabel.  Korporasi yang 

lebih besar bergerak dalam level dunia, dengan cakupan bisnis 

dan omset yang luarbiasa besar.  Perhatikan tabel berikut ini. 

 

Tabel 8.3: Korporasi Media Pada Level Dunia 

 

Bisnis tentu diwarnai dengan intrik dan politik untuk 

mempertahankan dan memperluas usahanya.  Ini juga terjadi 

dalam industri media massa. Beberapa perusahaan kadang - 

kadang di dirikan untuk menyuplai produksi (isi) sekaligus 

mendistribusikannya.  Stasiun - stasiun TV kita, misalnya, 

punya production house unit untuk memproduksi in house 

program karena hitungannya lebih murah. Ongkos akan 

Perusahaan 

Media 
Unit Isi 

Unit 

Destributor 

Time Warner 

Cable News 

Network 

Time Warner 

Cable 

News 

Corporation 20th Century Fox 

Sky Global, 

DirecTV 

Disney Disney Studio ABC 

General Electric Universal Studio NBC 
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menjadi semakin rendah, dan kuasa distribusinya semakin 

besar, manakala stasiun TV tersebut berada di bawah satu grup, 

misalnya MNC Beberapa perusahaan media yang tadinya 

punya ruang bisnis sendiri-sendiri juga sering melakukan 

merger untuk memperbesar inodal, aset, dan tentunya, pasar. 

Integrasi vertikal adalah istilah yang diberikan untuk 

perusahaan media dengan cakupan seperti ini. Mereka 

menguasai produksi media mau pun distribusinya. Istilah kita, 

dari hulu hingga ke hilir. Semua mau dimonopoli sendiri. 

Karena itu, sulit juga mengaplikasikan content distribution 

model ini secara rigid. 

Sebagai tambahan informasi, selain integrasi vertikal, dalam 

praktik bisnis media dikenal pula istilah integrasi horizontal. 

Cakupannya bisa beberapa perusahaan, tapi mereka bergerak 

dalam ruang yang sama, apakah itu distribusi ataupun produksi.  

Misalnya saja, JDFI (Delta Female Indonesia), yang menguasai 

jaringan radio di sejumlah wilayah Indonesia, JDFI merupakan 

salah satu contoh perusahaan media yang melakukan integrasi 

horizontal.  

Dengan kekuatan modalnya, banyak pula perusahaan media 

yang melakukan integrasi horisontal maupun vertikal. MNC 

bisa dikategorikan sebagai perusahaan raksasa semacam ini.  

Selain menguasai industri dari hulu ke hilir, juga memperluas 

jejaring di masing - masing domain hulu mau pun hilir. Ini 

bukan saja fenomena korporasi besar dengan lingkup 

nasional/internasional, tetapi juga merambah pada media-

media lokal Lihat saja bagaimana Grup Pikiran Rakyat yang 

awalnya hanya bergerak dalam penerbitan dan pengelolaan 

surat kabar di wilayah Jawa Barat, kini surat kabar juga 

merambah bisnis memperlu mengembangkan surat kabar di 

daerah lain. Lihat juga bagaimana per lain superti Grup Jawa 

Pos berbisnis dan memperluas pasarnya.   
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Hukum di beberapa negara punya sikap yang berbeda - beda 

menyangkut praktik integrasi vertikal mau pun horisontal. Tapi, 

sebagian besar pemerintah menganggap bahwa integrasi 

semacam ini terutama in vertikal nyata - nyata mengkhianati 

prinsip - prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memanfaatkan 

peluang ekonomi, karena sifatnya yang cenderung 

monopolistik. Itulah sebabnya, integrasi vertikal banyak 

dilarang atau dicegah dengan pemberlakuan instrument - 

instrumen khusus. Seperti pembatasan kepemilikan saham dan 

komposisi komisaris. Tentu saja efektif tidaknya instrumen 

legal seperti ini bergantung pada political will pemerintah 

masing-masing-apakah memang punya itikad baik untuk 

menegakkan hukum atau tidak.   

 Pendekatan content distribution model tidak 

mempermasalahkan relasi khalayak dengan media, atau 

karakteristik dan faktor akses media. Model ini lebih tertarik 

pada amatan seputar industri media. Dengan pendekatan 

content distribution model, kita bisa menganalisis keberadaan 

perusahaan media seperti Microsoft, sekaligus memahami isu - 

isu penting yang melingkupi dirinya sebagai sebuah perusahaan 

media.  

Bagaimana dengan radio?  Lazimnya radio yang bersiaran 

tergolong pada distribution unit, yaitu berfokus pada distribusi, 

walaupun radio juga melakukan produksi internal.  Kendati 

demikian, radio didirikan dengan tujuan bersiaran, bukan untuk 

berproduksi. Modalnya pemancar, frekuensi, dan tentu saja, 

tenaga - tenaga kreatif untuk menyiarkan program.  Fungsi 

produksi lebih melekat pada production house yang memang 

didirikan untuk itu. Modalnya, studio produksi dan tenaga 

kreatif untuk menggarap paket - paket produksi.  
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d. Maturation Model  

Berbeda dengan model-model sebelumnya, maturation 

model membincangkan tahapan-tahapan perkembangan media 

massa.  Model ini bermanfaat untuk menjelaskan awal sejarah 

dan cara pemunculan media komunikasi massa.  Selain itu, 

berfungsi untuk memetakan posisi media saat ini, serta ke mana 

arah perkembangannya kelak.  Maturation model membagi 

tahapan perkembangan media massa sebagai berikut.   

1.  Tahapan Inovasi  

Inilah tahap di mana media baru tersebut ditemukan 

teknologinya.  Belum terbayangkan, bahkan oleh para 

penciptanya, sejauhmana dan ke arah mana media tersebut akan 

berkembang.  Pada radio, tahapan inovasi dimulai sejak tahun 

1800 - an dengan ditemukannya beberapa teknologi yang pada 

akhirnya bermuara pada radio. Menurut Vivian 2007 karena 

banyak pihak terlibat dalam memunculkan radio secara terpisah 

- pisah pula proyeknya - klaim atas siapa pencipta radio seakan 

tak pernah usai. Nama - nama seperti Guglielmo Marconi, 

Reginald Fessenden, dan Nikola Tesla termasuk mereka yang 

terlibat dalam kelahiran radio. 

2.  Tahapan Kewirausahaan  

Pada tahap ini, para wirausahawan mulai mengeksplorasi 

kemungkinan - kemungkinan komersial yang bisa dimunculkan 

oleh bisnis tersebut. Tentu saja, teknologi masih terus 

bermunculan, tetapi kini lebih terfokus. Karena masih dalam 

fase eksperimen, kerap bisnis -   bisnis seputar media baru gagal 

- namanya juga trial and error Masalahnya, berhubung gagasan 

para wirausahawan ini masih belum terfokus dan terdefinisi 

dengan jelas, kadang kapitalnya juga tidak jelas. Tentu saja, 

media yang bisa survive adalah media yang berhasil melewati 

tahapan ini dengan baik. Industrinya terbangun dan bisa eksis 
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hingga kini. Tahapan ini, menurut vivian, tidak hanya diwarnai 

dengan eksperimen produk, pasar, dan user. Tahapan 

kewirausahaan juga sering diwarnai dengan perebutan hak 

paten dan kasus - kasus hukum terkait dengan itu.  

Radio, dalam sejarahnya, bereksperimen dengan banyak hal. 

Ingatkah peristiwa hijrahnya radio AM ke FM? Ini merupakan 

akibat munculnya teknologi baru, yang memunculkan pasar 

Kemudian, kini berkembang radio internet. Tetapi, berbeda 

dengan fenomena AM to FM, terbulanya peluang digitalisasi 

tidak serta - merta diikuti dengan penutupan radio analog 

berpindah ke jalur internet Tampaknya, di sini, pengelola radio 

sudah cukup bijak untuk memahami karakter pendengar radio 

dan dengan cara apa mereka berkehendak mengakses radio.  

3.  Tahapan Stabilitas  

Tahapan stabil dicapai ketika media komunikasi massa 

tertentu bisa dipasarkan secara luas. Ini tak lepas dari 

pemanfaatannya ya meluas. Surat kabar dan majalah lazimnya 

diakui sebagai media yang sudah mencapai tahapan stabil, 

karena pasarnya mapan dan penggunanya luas. Bahkan, dalam 

model - model konvergensi media, informasi surat kabar mau 

pun majalah bisa diintegrasikan dengan media lain yang tidak 

berbasis cetak, melainkan berbasis elektronik, seperti internet 

dan text messaging handphone. 

Mature, atau dewasa, berarti telah melewati ketiga tahapan 

tersebut, mulai dari inovasi, enterpreneurial, hingga stabilitas. 

Buku disebut - sebut termasuk dalam kategori media yang 

sudah mature sudah dewasa. Selain termasuk media kuno yang 

masih eksis hingga kini, industri buku juga sudah mapan, atau 

menyitir istilah Vivian, well defined. Tidak demikian halnya 

dengan internet. Terlepas dari sihir internet yang luar biasa, 

bisnis - bisnis internet masih jatuh bangun, dan banyak yang 

masih berada di tahapan eksperimental. Di negara Barat yang 
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sudah maju dan ber - high tech, orang masih bisa hidup tanpa 

internet. Apalagi di Indonesia. Pengguna internet di negara kita 

baru mencapai angka sekitar 20 juta orang (2007), dengan 

pertumbuhan sebesar tak lebih dari 2 persen saja setiap 

tahunnya. 

 Angka pertumbuhan 2 persen belum cukup untuk 

menjadikan media komunikasi massa tersebut memiliki 

dampak sosial politik yang lebi signifikan. Setidaknya 

diperlukan angka pertumbuhan 10 persen untuk memunculkan 

budaya internet (Lym, 2007). Internet masih tergolong media 

komunikasi massa yang belum mature.   

 Bagaimana dengan radio? Radio pernah begitu berjaya 

di Indonesia, namun menurun masa keemasannya begitu 

televisi muncul. Secara umum, kalau dihitung berdasarkan 

angka - angka, bisnis radio memang sangat jauh omsetnya 

dibandingkan dengan industri televisi. Semua ini tidak lepas 

dari listenership sendiri yang cenderung menurun. Data 

PRSSNI memperlihatkan, pada tahun 2007, angka listenership 

berkisar sekitar 56%. Padahal, pada tahun 2004, angkanya 

masih mencapai di atas Perolehan iklan sendiri menurun, dari 

612 miliar rupiah pada 2004, diperkirakan menjadi 525 miliar 

rupiah sepanjang 2007. Kendati demikian, jumlah radio 

meningkat tajam. Data Depkominfo per Desember 2007 

menunjukkan 2020 pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran 

(PP) Radio. Itu pun belum semuanya terdata. Di Jawa Barat 

saja, lebih dari radio telah beroperasi. Selain itu time spent 

listening, atau rasio waktu yang dialokasikan khalayak untuk 

mendengar radio dari tahun tahun relatif stabil.  Data PRSSNI 

yang diambil dari AGB Nielsen berdasarkan survei di 7 kota 

besar, memperlihatkan bahwa rata-rata pendengar menyimak 

radio selama 20 jam per minggu, atau 3 jam/hari. Data ini 

memperlihatkan bahwa mendengarkan radio sudah merupakan 

sebuah habit atau kebiasaan.   
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e. Elitist Populist Model  

Cara lain untuk mengategorikan media massa adalah dengan 

menilai kontribusinya bagi masyarakat. Di sinilah kita 

berhadapan dengan istilah "media elit” dan "media populis”. 

Yang disebut elitist media, atau media elit adalah jenis - jenis 

media yang berfungsi meningkatkan masyarakat (dalam hal apa 

pun), serta punya kontribusi signifikan pada pencerdasan 

budaya. 

Contohnya, majalah - majalah serius, program televisi yang 

berfokus pada sejarah atau seni, rekaman - relaman musik 

klasik atau contemporary jazz. Adapun populist media, atau 

media populis adalah jenis - jenis media yang produknya 

memang berfungsi tidak lebih untuk memenuhi kebutuhan 

dasar yang dikehendaki pasar. Kebutuhan dasar macam apa 

yang dimaksud? Tidak jauh jauh dari apa yang disebut sebagai 

cerminan ‘selera rendah, atau selera murahan', seperti 

kekerasan dan pornografi.  Maka, yang digolongkan sebagai 

populist media adalah tabloid - tabloid sensasional program 

reality show yang ecek - ecek dan enteng - enteng, video - video 

musik yang asal jadi. Pokoknya, segala sesuatu yang tidak 

bermutu.   

 Radio bisa tergolong dalam kedua klasifikasi, teteapi 

juga bergantung pada visi - misi yang diterjemahkan dalam 

program - programnya. Sebagian radio, seperti BBC, ABC 

Australia, Voice of America, KLCBS (untuk lingkup lokal), 

Delta FM, dan lain - lain, dikenal sebagai wujud elitist media. 

Program - programnya direncanakan secara cermat guna 

memenuhi selera yang eksklusif dengan misi mencerdaskan 

khalayaknya. Jadi, tak sekadar menghibur. Beberapa radio lain 

lebih suka masuk dalam arus mainstream yang hingar - bingar. 

Inilah jenis - jenis radio yang mengumbar acara - acara bertema 

konsekstasi (konsultasi seks), atau talk show yang maunya 

dikemas sebagai program politik, namun isinya lebih banyak 
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menampung cacian dan kritik yang disampaikan secara vulgar 

terhadap siapa pun.  Bukan mau sok berbudaya tinggi, tetapi 

terus terang,  program program seperti ini, alih-alih 

mencerdaskan, hanya mengompori suasana.  

E. KARAKTERISTIK RADIO 

Radio memiliki sejumlah fungsi, seperti mentransisikan 

pesan, mendidik, membujuk,  dan menghibur. Dalam 

menyampaikan pesannya, radio bisa mengambil model 

komunikasi apa saja. Entah itu model satu arah, maupun dua 

arah. Model satu arah mengasumsikan radio sebagai 

komunikator tunggal yang menyampaikan pesan kepada 

khalayak pasif. Sedangkan model dua arah memosisikan radio 

sebagai komunikator yang melakukan interaksi timbal balik 

dengan khalayak aktif. Kecenderungannya memang kini lebih 

banyak acara-acara interaktif di radio.  Dengan slogan "Sahabat 

Bagi Siapa Saja", agak sulit jika radio bertahan dengan model 

komunikasi klasik yang bersifat linear satu arah.  Radio 

semacam itu akan ditinggalkan oleh para pendengar yang 

merasa tidak terlibat dalam program yang diudarakan.   

 Radio tergolong sebagai media elektronik. 

Sebagaimana media komunikasi massa lainnya, radio memiliki 

kekhasan tersendiri. Mari kita bahas terlebih dahulu kekuatan - 

kekuatan radio, sebelum mencermati kelemahan - 

kelemahannya.   

a. Kekuatan Radio 

Ilustrasi pada Bab 1 tentang bagaimana penduduk New York 

tertipu oleh ilusi invasi makhluk Mars dalam War of the Worlds 

karya penulis fiksiimiah H.G. Wells, yang disiarkan oleh CBS, 

memperlihatkan betapa powerfulnya radio. Inilah sejumlah 

kekuatan radio. 
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1. Radio dapat membidik khalayak yang spesifik. 

Artinya, radio memiliki kemampuan untuk berfokus 

pada kelompok demografis yang dikehen daki. Selain 

itu, untuk mengubah atau mempertajam segmen atau 

ceruk sasaran yang dituju, radio jauh lebih feksibel 

dibandingkan media komunikasi massa lainnya.  

2. Radio bersifat mobile dan portable. Orang bisa 

menjinjing radio ke mana saja. Sumber energinya kecil 

dan sama portable - nya, Radio bisa menyatu dengan 

fungsi alat penunjang kehidupan lainnya, mulai dari 

senter, mobil, hingga handphone. Harga radio relatif 

jauh lebih murah dibandingkan media lain.   

3. Radio bersifat intrusif, memiliki daya tembus yang 

tinggi. Sulit sekali menghindar dari siaran radio, begitu 

radio dinyalakan. Radio bisa menembus ruang - ruang 

di mana media lain tidak bisa masuk, misalnya, di 

dalam mobil. Walaupun kini televisi telah menjadi 

salah satu asesoris mobil, tetap radio menjadi bagian 

tak terpisahkan dari mobil  

4. Radio bersifat fleksibel, dalam arti dapat menciptakan 

program dengan cepat dan sederhana, dapat mengirim 

pesan dengan segera dapat secepatnya membuat 

perubahan  

5. Radio itu sederhana: sederhana mengoperasikannya, 

sederhana mengelolanya (tak serumit media lain), dan 

sederhana isinya. Tidak diperlukan konsentrasi tnggi 

untuk menyimak radio. Bahkan, orang bisa 

mendengarkan radio sambil menggarap pekeriaan lain.  

Untuk mendengar radio, hanya dibutuhkan 

pendengaran. Mendengarkan radio tidak diperlukan 

kemampuan baca dan abstraksi tingkat tinggi.  
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6. Radio bersifat hangat. Paduan kata-kata, lagu, dan efek 

suara dalam siaran radio begitu terasa hangat dan 

mampu memengaruhi emosi pendengarnya, 

memberikan semangat hidup, menghibur dikala sedih 

dengan lagu-lagu, betrindak seakan ‘teman baik’ bagi 

pendengar.  

7. Radio bersifat majinatif keunggulan radio dapat 

menciptakan suasana imajinatif pendengar. Penyiar 

dapat membawa imajinasi pendengar, sehingga terasa 

asik mengikuti acara yang dibawakan penyiar.  

 

b. Kelemahan Radio 

Inilah yang dikatakan Meeske (2003) tentang kelemahan 

radio  

1. Radio is aural only. Satu - satunya cara yang 

diandalkan radio untuk menyampaikan pesan adalah 

bunyi (sound). Radio tidak dilengkapi dengan 

kemampuan untuk menyampaikan pesan lewat 

gambar Untuk membayangkan kejadian 

sesungguhnya, orang pada dasarnya menggunakan 

teater imajinasinya sendiri  

2. Radio message are short lived. Yang namanya pesan 

radio hidupnya hanya sebentar (short lived). Pesan 

radio bersifat satu arah, sekilas dan tak dapat ditarik 

lagi begitu diudarakan. Karena itu, menyampaikan 

pesan melalui radio bukan pekerjaan main - main. 

Tetapi harus dilakukan dengan hati – hati dan penuh 

tanggungjawab.   

3. Radio listening is prone to distraction. 

Mendengarkan radio itu rentan gangguan. Radio 
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hanya berurusan dengan satu indra saja: pendengaran. 

Begitu pendengaran terganggu, maka tak ada lagi 

cerita radio dalam kehidupan seseorang. Orang juga 

kerap dengarkan radio sambil melakukan pekerjaan 

lain. Akibatnya, konsentrasi kerap terpecah. Mungkin 

masih ada kelemahan radio lainnya. Tapi, tiga yang 

dibahas di sini adalah yang terpenting diketahui. 

Pemahaman akan kelebihan dan kekuatan radio akan 

memberikan kita wawasan untuk menyusun strategi 

yang cerdas guna mengoptimalkan kekuatan radio, 

sekaligus meminimalkan kelemahannya. 

 

F. KHALAYAK RADIO 

Memanfaatkan media komunikasi massa secara optimal 

tidak cukup hanya mengandalkan pemahaman seputar 

kelebihan dan kekurangan media itu sendiri. Mesti diketahui 

pula siapa dan bagaimana sosok khalayak atau konsumen yang 

dihadapi. Apa sifat - sifat mereka, dan bagaimana mereka kelak 

akan memproses informasi yang diperoleh dari media 

komunikasi massa tersebut. Inilah saatnya kita mendiskusikan 

siapa dan macam apakah khalayak radio.   

Pertama, tidak ada khalayak radio yang betul-betul loyal.  

Mereka bisa berpindah saluran dengan mudah berkat 

kemudahan teknologi. Bosan mendengar acara yang itu-itu 

saja, tinggal putar channel. Jenuh mendengar celoteh yang tak 

karuan dari penyiar, pendengar tinggal menekan tombol, 

mencari-cari saluran frekuensi yang lebih berkenan di hati. 

Khalayak radio cenderung lebih loyal pada penyiar, bukan pada 

stasiun radionya. Hanya radio tertentu yang mampu 

membangun brand image yang kuat dan bagus, sehingga 

khalayak senang mengidentifikasi diri sebagai "pendengar 

radio X", bukan "fans-nya si A, B, C" Radio semacam ini 

segelintir saja jumlahnya.   
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Kedua, khalayak radio hanya mau yang ringan-ringan. 

Secara umum yang biasa dicari oleh khalayak radio hanya dua: 

informasi seputar kemacetan lalu lintas, dan musik. Tentu yang 

paling akhir ini adalah jawaban paling dominan.  Kalau pun ada 

yang mencari informasi lewat radio, berita yang didengar 

adalah yang disajikan paling ringan. Bukan karena masyarakat 

atau pendengar tak butuh informasi.  Tetapi, masalahnya, 

informasi yang diproses lewat telinga memang tidak boleh 

terlalu berat.  Kalau berat, informasi tidak gampang diolah 

telinga, melelahkan otak yang menyerapnya melalui telinga, 

hingga pendengar jenuh atau malas menyimaknya lebih jauh 

Semua ini ada kaitannya dengan karakteristik khalayak radio 

berikutnya.   

Ketiga, khalayak radio rendah daya konsentrasinya. 

Mendengarkan radio hanya sambil lalu saja. Radio memang 

bisa menembus ruang-ruang di mana media lain tidak bisa 

masuk.  Tetapi, tidak dibutuhkan konsentrasi tinggi untuk 

menyimak radio. Artinya, yang didengar khalayak adalah hal 

yang tidak terlalu penting atau yang paling tidak membutuhkan 

konsentrasi Ingat sekali lagi, telinga adalah sarana untuk 

menyerap pesan yang disampaikan melalui audio. Efeknya dari 

pesan yang terlalu berat akan sulit dicerna karena menyita 

konsentrasi.   

Kita hidup dalam mana media tidak hanya satu dua buah, 

tapi ribuan jumlahnya. Bisa dibilang, kita dikepung media. 

Terdapat jenis media yang berbeda - beda untuk setiap indra 

yang dimiliki oleh manusia. Atau, dengan kata lain, setiap indra 

‘dilayani' oleh media yang berbeda - beda.  Mata dilayani oleh 

media audiovisual, telinga dilayani oleh media audio, 

penglihatan dilayani oleh media cetak, dan lain - lain. Tak heran 

jika terjadi banjir informasi, karena manusia pada saat yang 

sama menyerap beragam informasi menggunakan sejumlah 

indranya sekaligus.   
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Sebuah eksperimen psikologis yang dilakukan oleh Alfred 

Mehrabian (1966) berusaha memetakan bagaimana kadar 

‘makna' atau keterserapan informasi yang bisa diperoleh dari 

sekian banyak media. Berdasarkan data statistik yang 

dihasilkan dari sampel yang luas, diperoleh formulasi sbb.   

1. 7% meaning is in the words that are spoken.   

2. 38% meaning is paralinguistic way that the words are 

said.   

3. 55% meaning is in facial expression. 

Rumusan ini mengasumsikan bahwa 7% makna bersumber 

dari ekspresi verbal (the words that are spoken), 38% makna 

berasal dari Faktor audio (Paralinguistic, the way the words are 

said), sementara 55% sisanya bersumber dari ekspresi wajah. 

Radio adalah media yang menyampaikan pesan menggunakan 

sarana audio. Maka, keterserapan informasi atau kemampuan 

pendengar memaknai pesan radio tidak lebih dari 38% saja. 

Siapa pun yang berurusan dengan radio, terlebih yang terlibat 

dalam aspek produksi pesan, mesti mengingat hal ini. 

Rumusan Prof. Mehrabian dapat menjelaskan mengapa 

informasi melalui radio mesti dikemas ringan dan padat. 

Masalahnya terletak pada faktor daya serap sebesar 38% tadi. 

Rumusan Prof. Mehrabian juga bisa menjelaskan pribahasa 

“Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan”. Begitulah karakter 

proses informasi yang di terima melalui telinga. Dari 100% 

informasi, tetapi yang tersangkut di telinga hanya 38%. 

Pengemasan pesan melalui radio, dengan demikian, harus 

diupayakan agar bisa memaksimalkan faktor 38% tersebut. 

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana memaksimalkan 

faktor 38% itu? Kini saatnya membahas three tools of radio, 

atau faktor pembentukan daya tarik radio. 
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G. DAYA TARIK RADIO 

Pada tahun 80an, sandiwara radio di tanah air mencapai 

masa jayanya. “Saur Sepuh” adalah judul sandiwara radio 

bersambung yang di siarkan ke seleruh pelosok Nusantara. 

Tokoh - tokoh utamanya, Brama Kumbara dan adiknya Ratna 

Mantili, menjadi karakter - karakter kesayangan para 

pendengar. Ksatria Brama Kumbara sebagai tokoh protagonis 

bersuara berat, dalam, mencerminkan kebijaksanaan dan 

kewibawaan. Adiknya, juga seorang jago silat, bersuara lincah, 

centil, sedikit galak, dan emosional. Kedua tokoh ini mewarnai 

kisah “Saur Sepuh” yang ber - setting epos legenda kerajaan 

dengan segala intrik dan permasalahannya. 

“Saur Sepuh” menjadi sandiwara yang sangat populer. 

Memenuhi permintaan pendengar, maka di selenggarakan 

jumpa fans dengan para pemeran sesungguhnya. Nah, cerita 

jumpa fans ini tak kalah seru. Seorang teman menuturkan, 

setelah itu berdesakan selama sekian jam di Yogya, ia terkaget 

- kaget melihat sosok Brama Kumbara yang sesungguhnya. 

“Waduh ternyata Ferry Fadly (pemeran Brama Kumbara-

penulis) itu ceking, kurus, cungkring, nggak seperti Brama di 

radio!” komentarnya kecewa. Dengan suara yang berat, teman 

ini membayangkan sosok Brama yang juga ‘berat’ berwibawa. 

Siapa sangka, Brama yang asli ternyata ber-tubuh kerempeng. 

Pendengar boleh saja merasa tertipu. Tetapi, sesungguhnya, 

tanpa gambar sebagai alat bantu visual, makan satu - satunya 

media yang digunakan radio untuk menyampaikan pesan 

adalah suara. Radio sekedar menghantarkan bunyi. Visualisasi 

kesan yang dibentuk berdasarkan pendengar atas berbunyian 

radio ada didalam benak sag pendengar sendiri. Pendengar, 

dengan kata lain, menciptakan theater of mind dalam benaknya, 

berdasarkan apa yang didengarnya. 
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Tentu saja, karena pemaknaan orang terhadap kesan 

berbunyian bersifat sangat subjektif, maka theater of mind itu 

pun, andai bisa divisualisasikan, bakalan berbeda - beda. 

‘Cantik’ versi suara Sophia Latjuba akan berbeda dengan 

‘cantik’ - nya Cinta Laura, misalnya. Suara empuk dan dalam 

Ferry Fadly, jauh dari kenyataan sesungguhnya yang biasa di 

bentuk orang terhadap karakter semacam itu. Dalam dunia 

visual, penampilan jelas nomer satu. Pangeran harus ganteng, 

bidadari harus cantik. Dalam dunia audio, penampilan asli jadi 

nomer sekian. Yang paling penting adalah ‘karakter’ yang bisa 

di munculkan lewat suara. Nah, itulah ilustrasi salah satu 

kekuatan radio. 

Kekuatan radio bertumpu pada bunyi. Bunyi yang kita 

dengar di radio terdiri dari 3 (tiga) komponen: 

1. Voice/Words 

Voice/Word, yang terangkai dalam narasi 

penyiar, merupakan salah satu daya tarik radio. 

Style sebuah radio memengaruhi style sang penyiar. 

Tidak ada batasan style harus seperti apa, pun tak 

ada batasan penyiar harus bersuara macam apa. 

Dahulu memang di anggap jenis  vokal bariton 

adalah yang paling ideal untuk penyiar laki - laki. 

Sementara penyiar perempuan di rekomendasikan 

bersuara alto. Kini tidak harus demikian. Kita tidak 

bicara tentang vokal, kita bicara soal bunyi (voice). 

Sesuai dengan slogan radio sebagai sahabat dimana 

saja, maka penyiar yang di sukai adalah yang 

mampu menyuarakan diri sebagai sahabat 

pendengar. Penyiar yang punya banyak fans adalah 

mereka yang mampu mendekatkan diri dengan 

pendengarnya. Penyiar semacam ini memiliki 

modal yang di sebut air personality. Mereka 

menampilkan keunikan, orisinalitas, sekaligus 
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menawarkan persahabatan dan ketulusan. Mereka 

mampu membuat pendengar merasa nyaman dan 

terhibur ketika mendengar suaranya. Dan faktor air 

personality tidak hanya dibangun oleh suara yang 

bagus, tapi lebih pada faktor mental penyiar itu 

sendiri. 

Kekuatan radio pada voice atau words tidak 

sekedar bertumpu pada keberanian berkata-kata, 

alias ngocol. Kecerdasan seseorang penyiar sangat 

di butuhkan untuk menunjang rangkaian pesan yang 

akan di sampaikan, ditambah dengan kepekaan 

untuk mengenali pendengarnya. Suara tidak bisa 

berbohong, apalagi di depan pendengar yang 

fanatik. Jangan remehkan pendengar (dan 

pendengarnya), karena mereka bisa menyimak dan 

‘membaca’ sosok, bahkan mood penyiar, hanya 

dengan menyimak suara sang penyiar. 

2. Musik 

Inilah alasan pertama yang paling banyak di 

sebut ketika seseorang ditanya mengapa mereka 

senang mendengar radio. Apapun format yang 

diusung oleh radio, musik menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari siaran. Ini juga berlaku untuk 

radio - radio berformaat talk program, atau raadio 

yang basisnya adalah informasi dan diskusi. Penyiar 

tidak mungkin bicara terus-menerus, pendengar 

juga akan jenuh tanpa musik. Dalam radio semacam 

ini, musik mengisi ruang ruang ketika kata - kata 

sejenak atau dua jenak berhenti. 

Tentu saja, bicara soal musik dan jenis - jenis 

musik bakal menghabiskan seluruh lembar buku ini, 

dan memang bukan disini tempatnya. Cukuplah kita 
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ketahui bahwa setiap radio akan memilih musik 

sesuai segmennya. Radio dengan target pendengar 

dewasa cenderung memilih musik dengan format 

easy listening. Tidak harus selali oldies, tapi 

memang ada beat tertentu yang ‘dihindari’ karna 

terlalu berisik buat pendengarnya. Radio anak muda 

dicirikan dengan musik-musik Top 40 (istilah jadul 

- nya), atau musik-musik pop. Ada pula radio yang 

melayani target khusus: radio rock, radio jazz, radao 

klasik, radio anak-anak. Apapun jenis musik yang 

diusung, lagi - lagi, siapa pendengarnya dan 

bagaimana karakteristik, lifestyle, mau pun unsur 

psikografisnya mesti benar - benar dikenali 

sehingga radio tidak keliru menempatkan musik.  

Musik menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari 

radio, bahkan untuk radio yang berformat 

nonmusik. Misalnya, radio-talk atau radio- news, 

yang formatnya berbasis pada talk show atau berita. 

Telinga, sebagaimana indra lainnya, bisa 

mengalami kejenuhan. Apalagi, kalau yang 

didengar terus - menerus adalah suara manusia. 

Musik bisa menjadi belakang atau selingan yang 

membuat siaran tidak terasa monoton. Selain itu, 

memberi kesempatan bagi pen untuk menarik napas 

atau paling tidak, mengistirahatkan suaranya.  

3. Special Effect  

Special effect adalah bebunyian yang digunakan 

untuk membangkitkan mood, suasana, atau efek - 

efek teatrikal tertentu. Fungsinya mengilustrasikan 

atau mendramatisasi pesan yang disampaikan. 

Special effect lazimnya digunakan dalam iklan atau 

sandiwara radio. Misalnya, untuk memunculkan 

kesan restoran yang laris, digunakan efek suara 
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berupa dengungan orang mengobrol, suara piring 

dan gelas berdenting, detak detak langkah keluar 

masuk, dan lain-lain. Dalam program-program 

bernuansa horor, efeknya sangat khas. Mulai dari 

musik yang creepy, sampai pintu pelahan yang tentu 

saja berbeda dengan bunyi derit pintu derit ketika 

seorang karyawan telat masukkekantornya. Iklan 

event balap mobil pasti diikuti dengan efek 

suarayang khas: kendaraan yang sedang berlomba 

mencapai finish, diikutisorak – sorai penonton. 

Demikianlah seterusnya.  

Terdapat ribuan koleksi efek suara yang bisa 

diperoleh. Namun, efek Suara jarang sekali 

digunakan dalam ruang siaran ketika penyiar tengah 

on air, terkecuali pada acara-acara khusus. Walau 

mengasyikkan, penggunaan special effect harus hati 

- hati, terlebih dalam karya jurnalistik. Special effect 

bagaimana pun adalah sesuatu yang artifisial. Jika 

dipakai untuk karya jurnalistik, maka dianggap 

melanggar kaidah - kaidah objektivitas.  

Dari ketiga unsur tadi, semuanya sama-sama penting. Porsi 

mana yang sebaiknya mendominasi? Nah, untuk menjawab 

pertanyaan ini, mari kita simak penuturan de Messener. 

"There's no absolute formula for gaining attention. Your 

creativity and insight into human nature areyour best guides.... 

KISS: Keep It Simple and Straight... keep it HONEST!" 

(Meeske, 2003) Tidak ada formula absolut untuk menarik dan 

memelihara perhatian pendengar. tivitas dan pemahaman Anda 

pada sifat - sifat manusialah yang menjadi pemandu terbaik. 

KISS, keep It Simple and Straight. Sederhana, langsung pada 

sasaran, dan jujur! Demikianlah inti pesan de Mes Sener bagi 

siapap yang ingin berkecimpung dalam dunia radio. 
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Terdapat beberapa komponen lain yang dapat menunjang 

daya tarik isi program. Komponen tersebut antara lain:  

a. Station Call  

Yaitu tanda pengenal sebuah stasiun radio yang 

berbentu audio singkat dan menyatakan identitas radio 

tersebut. Pada umumnya station call berdurasi pendek 

sekitar 5 sampai 10 detik. Station call ini menjdi ciri 

khas dari sebuah stasiun radio yang berisi keterangan 

mengenai radio tersebut seperti nama stasiun radio, 

alamat, gelombang atau frekuensi yang dikemas dalam 

bentuk senandung yang diiringi musik maupun efek 

suara yang singkat. Agar mudah diingat oleh 

pendengar, station call harus singkat, padat, jelas dan 

khas.  

b. Jingle Program   

Yaitu musik pendek yang membuka sebuah 

program acara. Jingle ini berisi keterangan mengenai 

tema, isi dan bentuk acara yang disiarkan. Jingle yang 

bagus dapat memberikan gambaran dan ilustrasi di 

benak pendengar. Jingle bisa berbentuk monolog 

maupun dialog yang diselingi musik maupun efek 

suara lain seperlunya.  

Dalam Jingle, maka isinya hanyalah: merk dan 

slogan saja yang dinyanyikan secara bergantian. 

Formatnya bisa sangat bervariasi, namun isinya hanya 

dua hal itu saja. Contoh: merk, merk, merk, slogan; 

atau merk, slogan, merk, slogan, merk, 

merk,merk,merk, slogan; dst.  

Contoh Jingle yang saya rasa cocok untuk kasus ini 

adalah Jingle coklat TOP berikut ini:  
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Top, top, top, top, top, top, top, top, top. coklat 

top, memang paling top.  

Top, top, top, top, top, top, top, top, top. Yang 

enak memang coklat top, dst… Jingle ini 

dirilis dengan aransemen musik rap, reggae 

dan pop yang sedang digemari oleh target 

audience-nya pada masa itu.  

c. Opening Tune  

Yaitu pembuka acara siaran yang berupa musik 

maupun lagu yang menandakan dimulainya suatu 

acara. Biasanya dikemas dengan durasi pendek atau 

seperlunya yang kemudian diikuti suara penyiar yang 

berbicara sebagai salam pembuka.   

d. Radio Expose (RE) atau Promo Program   

Yaitu tanda pengenal berbentuk audio dari suatu 

acara yang berisi keterangan mengenai nama acara, 

waktu penyiaran, dan bentuk acara. RE ini 

disajikan secara singkat dan penyiarannya 

dilakukan pada sela-sela program sebagai promosi 

acara. Kadang RE juga mengambil sebagian musik 

jingle dari program yang bersangkutan dan 

dikombinasikan dengan kata-kata dan efek suara 

yang dibutuhkan. Kata-kata yang dipakai harus 

jelas, enak didengar, dan mudah dipahami agar 

dapat menarik pendengar.   

e. Time Signal  

Yaitu penunjuk waktu berupa jam yang 

berfungsi sebagai pengingat waktu dan ditujukan 

pada pendengar. Time signal biasanya diselipkan 

pada rentang waktu tertentu dalam program acara 
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dan menunjukan waktu 15 menit atau 30 menit atau 

waktu tepat.   

f. Insert  

Yaitu paket audio dengan durasi pendek yang 

berisi kata-kata, musik, serta efek suara lain dan 

berbentuk informasi penting yang disajikan secara 

ringkas atau bisa juga berbentuk anekdot. Biasanya 

insert diputar di sela-sela program musik.   

g. Smash Music   

Yaitu potongan musik dengan irama 

menghentak dan terdengar sekilas, digunakan 

sebagai penghubung atau aksen dalam suatu 

program acara.  

h. Bumper   

Yaitu penanda berupa musik dengan kata-kata 

dan efek suara tertentu sebagai awal, akhir maupun 

penyelip pada suatu program acara.   

i. Adlibs  

Yaitu iklan yang disampaikan oleh penyiar 

secara langsung yaitu berupa siaran kata-kata saja. 

Umumnya dilakukan dengan gaya penyampaian 

bebas dan personal. Artinya disampaikan secara 

live (bukan hasil rekaman). Adlibs dilakukan oleh 

penyiar di sela-sela ia melakukan siaran, baik di 

saat mengantarkan acara musik, dialog, dan 

sebagainya.  

j. Iklan spot  
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Yaitu suatu pesan promosi berbentuk audio 

dengan durasi 30 detik atau lebih mengenai produk 

barang maupun jasa. Iklan spot ini melalui proses 

perekaman terlebih dahulu sebelum disiarkan. 

Pesannya singkat, padat, jelas, dan berkesan bagi 

pendengar. Biasanya iklan spot diputar berkali-kali 

pada sela-sela program agar pendengar bisa akrab 

dan mengerti isi pesannya.   

 Contoh iklan radio:  

Salah satu contoh iklan radio adalah iklan 

produk Superbusa. Superbusa ingin dipersepsi 

sebagai deterjen yang mampu mencuci pakaian 

putih menjadi lebih putih (padahal, kelebihan 

Superbusa banyak, antara lain harganya yang 

murah, bentuknya yang batangan/handy, bisa multi 

fungsi – sebagian orang di pelosok menggunakanya 

sebagai sabun mandi juga – busanya banyak, 

baunya harum dst). Namun tim superbusa memilih 

positioning PUTIH setelah melakukan competitive 

analysis dengan produk sejenis.   

Script  

Client: Superbusa – ULI  

Medium: Radio 60”  

Project: theme  

Subject: Ghost  

  

VO : Suatu ketika, dalam rapat para 

hantu 

SFX  : hembusan angin misterius, 

seperti dalam film ho 

GHOST1  : rror 
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GHOST2  : aduuh… gimana nih, manusia 

udah nggak takut lagi sama 

aku…!!  

ANNCR  : Kamu siih… kurang putih… 

makanya cuci dong pakai 

Superbusa..pasti jadi putih, 

super putih, malah!  

GHOST1  : Superbusa Membuat cucian 

anda jadi putih bersih  

SFX  : Nah, sekarang aku sudah nyuci 

pakai superbusa…! Heh, itu ada 

orang, takut-takutin aaah…. 

GHOST1  : hembusan angin misterius, 

seperti dalam film horror  

FVO  : Hihihihihi…..hihihi…!!!! 

(menakut-nakuti)  

ANNCR  : HHaaa….nnttuuuuu…..!!!  

 

H. TIM RADIO 

Selain musik, Suara yang kita dengar di radio boleh jadi 

hanya celoteh sang penyiar. Tetapi, orang radio bukan hanya 

penyiar Radio adalah sebuah organisasi, sebuah perusahaan, 

sebuah teamwork. Ada kru yang bekerja untuk menghantarkan 

suara penyiar mencapai telinga para pendengarnya. Pekerjaan 

di radio terdiferensiasi sedemikian rupa-sesuai dengan nature 

bidang kerja masing - masing. Maka, apapun struktur 

organisasinya, radio selalu terdiri atas tiga bidang kerja: 

produksi, marketing, dan teknisi.  

1) Produksi.  

Tugas kru produksi adalah menghasilkan program untuk 

diudarakan. Kru produksi terdiri atas sound engineer 

(mengurusi masalah suara, memilih latar musik terbaik, 

mengombinasikan bebunyian, dll.) copywriter (penulis 

naskah), producer (produser), announcer (penyiar), dan 



285 
 

reporter (pada radio yang memiliki programjurnalisme radio); 

pendek kata semua pihak yang terlibat dalam produksi program 

di studio mau pun di luar studio. Kru produksi, selain bertugas 

menciptakan program yang disukai khalayak, juga 

berhubungan dengan marketing untuk kepentingan klien 

misalnya, dalam merancang program untuk branding, atau 

memproduksi iklan.  

 

2) Marketing.  

Tugas kru marketing adalah ‘menjual' atau 'memasarkan" 

program kepada pihak lain (dengan imbalan berupa airtime 

untuk memasang iklan, kesempatan untuk branding, dan lain-

lain. Ada yang mengistilahkannya sebagai account executive. 

Dalam lembaga penyiaran non komersial, istilah marketing 

mungkin tak dikenal.Tapi, tetap ada posisi tertentu yang 

bertugas menghubungkan radio dengan pihak luar, entah itu 

public relations officer (staf umas), spokeperson, ccm. 

munication officer, dan lain - lain. Namanya memang berbeda, 

tapi pada prinsipnya tugasnya tetapsama, yaitu memasarkan 

program radio (dan radio) kepada pihak lain untuk mencapai 

keuntungan tertentu yang belum tentu berupa uang, tetapi, 

misalnya, sosialisasi program).  

 

3) Teknis.  

Teknis bertugas mendukung aspek teknis dalam 

memproduksi program, maupun dalam mengoperasionalkan 

radio. Radio adalah media yang sangat tergantung teknologi. 

Dibutuhkan orang - orang khusus untuk menangani alat - alat 

elektronik, sumber - daya listrik, komputer, dan hal lain yang 

sejenis.  

 

Di luar semua itu, sebagaimana organisasi atau perusahaan 

lain ada unsur lain yang mendukung. Misalnya, staf 

kesekretariatan. Besar kecilnya staf radio tentu bergantung pada 

besar kecilnya lingkup radio tersebut. Namun, pengalaman 
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menunjukkan, radio adalah organisasi yang sebenarnya sangat 

simpel dan luwes. Teknologi memun beberapa fungsi digabung 

menjadi satu. Selain itu, karakteristik radio sendiri 

memungkinkan berbagai posisi dirangkap bersamaan. Seorang 

penyiar misalnya, lazim merangkap sebagai reporter atau 

penulis naskah. Dan sebaliknya. Landasan pemikirannya 

begini: Seorang penyiar yang oke, tidak cukup hanya bermodal 

suara. Ia juga harus punya wawasan, dan bisa menulis naskah 

sendiri. Dengan demikian, ia punya penghayatan yang bagus 

dan modal intelektual yang memadai bagi profesinya. 

Demikian pula sebaliknya.  

 

Seorang penulis naskah yang handal tidak hanya menguasai 

aspek radio copy writing. Kalau ia memahami bagaimana 

bersiaran, bagaimana berkomunikasi di depan mikrofon, 

naskah-naskahnya akan sensitif dan mampu mengeksploitasi 

potensi - potensi suara yang terbaik! Reporter yang ideal jelas 

bukan hanya orang yang bisa ngocol. Reporter jagoan adalah 

mereka yang luas, mampu menata sekaligus menyampaikan 

pesan. Ia harus bisa menulis naskah yang baik, sekaligus 

menguasai dasar - dasar announcing sehingga mampu melapor 

kan liputannya dengan baik.  

 

Model organisasi radio yang banyak dipakai sekarang 

adalah networking. Modalnya relatif kecil, operational costs - 

nya juga rendah. Kendati demikian, jangkauan khalayaknya 

cukup luas, apalagi bila networking bisa dilakukan dengan 

melibatkan sebanyak mungkin mitra lokal. 

 

I. LEMBAGA DAN REGULASI RADIO 

 

 Pertanyaan yang senantiasa muncul dalam bahasan 

mengenai kelembagaan radio adalah siapa yang mestinya 

memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyiaran? (Aspinall, 

1971: 16). Tampaknya, ini pertanyaan yang pendek dan 
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sederhana. Tapi, coba simak uraian pertanyaan yang lebih 

mendetail.  

 

“Should broadcasting facilities be owned and operated 

directly by the State as a department government? 

Should they be State-owned but their operation 

entrusted to professional broadcastersover whom the 

State has no direct control? Should broadcasting be a 

private undertaking operated for professionalor 

corporate profits in a similar way to a newspaper?”  

 

(Haruskah fasilitas penyiaran dimiliki dan dioperasikan 

langsung oleh negara sebagai bagian departemen 

Haruskah dimiliki oleh negara, namun 

operasionalisasinya dipercayakan kepada broadcaster 

profesional?. Negara tak punya kontrol langsung 

terhadap mereka. Atau, haruskah penyiaran menjadi 

usaha swasta yang dioperasikan untuk para profesonal 

atau demi keuntungan korporat dengan cara yang sama 

dengan suratkabar?) (Aspinall, 1971: 16)  

 

Nah, bisa dibayangkan, rentetan jawaban dari pertanyaan ini 

panjang sekali, karena mengaitkan kita dengan bahasan akan 

jenis kelembagaan, undang - undang atau regulasi yang 

mengaturnya, kode etik yang membantu menegakkannya, 

kriteria program yang sah, lengkap dengan raison d'etre-nya, 

alias landasan penalarannya. Mari kita lihat bagaimana negara 

lain yang lebih maju mengatur lembaga penyiarannya. Di 

Amerika Serikat, lembaga penyiaran diselenggarakan 

berlandaskan prinsip-prinsip kapitalisme khas Amerika. 

Karena itu, coraknya lebih komersial. Kendati demikian, tetap 

terdapat lembaga yang mere masalah penyiaran (dan pemberian 

izin penyiaran), yaitu Federal Communications Commission 

(Fcc). Atmosfer perundang-un dangan sendiri mendorong 

tumbuhnya penyiaran yang lebih banyak di usahakan oleh 
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pihak swasta. Namun, memercaya penyiaran sepenu nya pada 

lembaga swasta dikhawatirkan akan menggerus' dan 

mematikan budaya minoritas yang tidak populer, sehingga 

mengganggu keragaman budaya yang dibangga-banggakan 

Amerika.  

 

Sebagai bentuk tanggungjawab dan perlindungan terhadap 

aspek pluralisme budaya, pada tahun 1967, Kongres AS 

meloloskan Public Broadcasting Act. Melalui Undang-Undang 

ini, didirikan sistem radio nonkomersial. Radio nonkomersial 

didirikan di setiap kota besar maupun kota-kota pendidikan 

yang memiliki college). Programnya tidak populer tapi sangat 

khas dan spesifik. Misalnya, musik klasik, berita dan 

dokumenter, atau yang mengusung budaya tertentu. 

Kebanyakan radio nonkomersial semacam ini kini berafiliasi 

dengan National Public Radio (NPR) sebuah jejaring penyiaran 

yang ditujukan untuk kepentingan- kepentingan edukasi. NPR 

dibiayai oleh dana pemerintah federal atau negara bagian 

(Vivian, 2006: 158). 

 

Jalan yang berbeda ditempuh oleh Inggris. Sedari awal, 

Inggris tidak mau menyerahkan urusan lembaga penyiaran 

sepenuhnya kepada pasar. Bertitiktolak dari asumsi bahwa 

setiap lembaga pada dasarnya didirikan dengan tujuan general 

yang baik, maka pemerintah Inggris mendirikan lembaga 

penyiaran publik, British Broadcasting Corporation (1922) 

Dibiayai dengan berbagai dana yang dihimpun pemerintah, 

BBCadalah lembaga penyiaran terbesar dan tertua di dunia 

yang bersifat indepen- den, kuasi otonom, operasionalisasinya 

dijalankan oleh BBC Trust. BBC memproduksi program-

program budaya yang berkualitas tinggi, disiarkan ke seluruh 

dunia melalui jejaringnya. Hampir setiap negara di dunia 

memiliki cabang atau minimal, koresponden BBC World 

Service merambah setiap pelosok dunia, dengan kru yang 

multikultural, berasal dari berbagai belahan bumi. Lembaga 
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penyiaran swasta tumbuh di Inggris, tapi rupa-rupanya masih 

kalah pamor dengan BBC Annan Report (1977) menyatakan 

bahwa logika regulasi di Inggris didasarkan pada perlindungan 

akan keragaman atau pluralisme. 

 

  Lain Amerika, lain Inggris, lain lagi China. Republik 

Rakyat China menjadikan radio sebagai house, yaitu 

tenggorokan dan lidah Partai Komunis. Karena itu, radio swasta 

mau pun pemerintah diatur oleh regulasi ketat agar tidak keluar 

dari garis partai. Sebagai reaksi dari menjamurnya rambut 

bercat warna - warni, kekerasan yang vulgar, dan muatan yang 

tidak senonoh, maka pada tahun 2004, Kementerian Negara 

untuk Radio Televisi, dan Film mengeluarkan regulasi yang 

mengharuskan lembaga penyiaran untuk menyaring 

programyang mengandungkekerasan verbal mau pun 

nonverbal. Selain itu, diberlakukan aturan menyangkut 

distribusi program-program yang tidakaman hanya boleh 

disiarkan mulai pukui11 malam. Undang - Undang Penyiaran 

ajuga melarang pengguna an bahasa selain bahasa 

Mandarin."No foreign words, including Westernisms like 

Okay...", "No dialects from separatists Taiwan" (Vivian, 2006 

173). Lumayan repot juga mengikuti Undang-Undang 

Penyiaran China karena ngomong oke saja dilarang, apalagi 

memakai bahasa Mandarin dialek Taiwan! 

 

Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai lembaga yang 

bergerak dalam level publik, radio tidak lain merupakan wujud 

dari penyelenggaraan jasa penyiaran. Undang – Undang 

Penyiaran No. 32/2002 yang berlaku di Indonesia 

memerincijenis-jenis lembaga penyiaran, sebagai berikut:  

1. Lembaga penyiaran publik, yaitu lembaga 

penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan 

oleh negara, bersifatindependen, netral, tidak 

komersial, dan tugasnya adalah memberi 
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pelayanan publik yang terkait dengan penyiaran 

(Pasal 14). Contohnya, RRI dan TVRI. 

2. Lembaga penyiaran swasta, yaitu lembaga 

penyiaran berbentuk badan hukum bersifat 

komersial, tujuannya adalah menyelenggarakan 

jasa penyiaran (Pasal 16), atau dengan kata lain 

mengeksploitasi peiuang ekonomi lembaga 

penyiaran. Sebagian besar radio dan TV yang kita 

kenal saat ini merupakan lembaga penyiaran 

swasta.  

3. Lembaga penyiaran komunitas, yaitu lembaga 

penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan 

oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak 

komersial, dengan daya pancar rendah, jangkauan 

wilayah kecil cakupannya, dan tujuannya terutama 

untuk melayani kepentingan komunitas (Pasal 21). 

Contohnya radio komunitas ber- basis kampus 

(untuk melayani kepentingan kalangan kampus), 

Radio Komunitas Petani, Grabag TV (untuk 

melayani penduduk Grabag, Jawa Tengah), dan 

lain-lain.  

4. Lembaga penyiaran berlangganan, yaitu lembaga 

penyiaran berben tuk badan hukum yang 

menyelenggarakan jasa penyiaran berlang ganan. 

Cara berlangganannya bermacam-macam. Ada 

yang melalui kabel, terestrial. Contohnya TV - TV 

kabel yang beroperasi (secara komersial) di 

Indonesia. 

 

Lembaga penyiaran, dalam operasionalisasinya, diikat oleh 

ketentuan Undang - Undang. Bagaimanapun harus diingat 

bahwa lembaga penyiaran menyelenggarakan jasanya dengan 
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memanfaatkan frekuensi. Frekuensi, sama halnya dengan udara 

dan air, adalah milik publik. Karena itu, siapa pun yang 

mengeksploitasi frekuensi sebagai ranah publik mesti 

mengembalikan manfaat sebesar - besarnya bagi kepentingan 

publik. Undang - Undang menjamin dan memastikan agar 

lembaga penyiaran memberikan manfaat terbesar bagi publik, 

bukan malah mengotori ruan publik dengan program yang tidak 

bermutu dan tidak mendidik publik.  

Undang - Undang Penyiaran tidakhanya mengatur masalah 

perizinan, tetapi juga mengatur pendirian lembaga yang 

difungsikan untuk mengawasi masalah penyiaran, 

merorganisasi lembaga penyiaran mulai dari sumberdaya 

hingga pemodalan, serta program-program siaran. Semua ini 

mengikat lembaga penyiaran secara legal. Selain diatur oleh 

Undang - Undang, tata kerja dan kode etik terkait dengan 

profesi juga menjadi subyek penyelenggaraan lembaga 

penyiaran. Berbagai organisasi profesi mengikat anggotanya 

untuk menjalankan tugasnya seprofesional mungkin. Ada Kode 

Etik Jurnalistik untuk para wartawan, Kode Etik Periklanan 

untuk produksi iklan, dan lain - lain. 

 Sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan perundang - 

undangan mendapat sanksi hukum, berupa penutupan lembaga 

penyiaran atau pencabutan izin siaran. Selain itu, lembaga 

penyiaranjuga pernah disomasi oleh pihak - pihak lain yang 

merasa nama baiknya tercemar akibat pemberitaan yang keliru. 

Seiring dengan bertumbuhnya daya kritis khalayak terhadap 

media, orang semakin sadar akan hak - haknya yang mesti 

dipenuhi oleh media, termasuk radio.  
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J. TES INFORMATIF 

1. Guglielmo Marconi menciptakan Wireless Telegraph 

yang menggunakan gelombang radio, untuk membawa 

pesan dalam bentuk kode morse pada tahun.. 
A. 1894 
B. 1895 
C. 1896 
D. 1897 

 
2. Yang bukan termasuk dari format clock, yaitu.. 

A. Iklan promo radio 
B. Iklan shampoo 
C. Program laporan cuaca 
D. Program lalu lintas 

 
3. Tahun berapa talk show radio dimulai untuk 

pertamakalinya.. 
A. 1930 
B. 1929 
C. 1928 
D. 1927 

 
4. Ada masanya radio sama besarnya dengan stasiun TV. 

Inilah masa yang disebut-sebut sebagai… 
A. The Radio Head 
B. The Radio Weeks 
C. The Real Radio 
D. The Radio Days 

 
5. Straubhaar & LaRose memerinci sejarah radio dalam 

beberapa periode, pada periode berapakah dimulainya 

era radio DJ… 
A. 1946 
B. 1947 
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C. 1948 
D. 1949 

 
6. Stasiun Radio berbasis web setuju memberikan proposi 

pendapatannya untuk musisi dan label untuk musik 

yang telah memiliki hak copyright, pada periode… 
A. 2000 
B. 2001 
C. 2002 
D. 2003 

 
7. Marconi mengembangkan transmitter radio, radio 

menjadi bisnis, pada periode.. 
A. 1895 
B. 1896 
C. 1897 
D. 1898 

 
8. Teori yang mengasumsikan bahwa orang - orang yang 

punya pandangan berbeda dengan pendapat dominan di 

media, berdiam diri karena takut ditolak atau tidak 

diterima lingkungannya, merupakan asumsi dari 

teori… 
A. Spiral of silence theory 
B. The Magic Bullet Theory 
C. Teori Kultivasi 
D. Diffusion of innovation 

 
9. Media memiliki kekuatan yang tidak terbatas untuk 

menembus seseorang sehingga mampu menciptakan 

efek yang diinginkan media, hal tersebut merupakan 

asumsi dari teori… 
A. Spiral of silence theory 
B. The Magic Bullet Theory 
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C. Teori Kultivasi 
D. Diffusion of innovation 

 
10. John Vivian menjabarkan model-model media 

komunikasi massa sebagai berikut, kecuali.. 
A. Hot-Cold Media Model 
B. Hot-Cool Media Model 

C. Content-Distribution Model 

D. Maturation Model  

Kunci Jawaban : 

1. C 

2. B 

3. A 

4. D 

5. D 

6. C 

7. B 

8. A 

9. B 

10. A 
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PRODUKSI PENYIARAN RADIO  

Pada siaran radio, yang ditransmisikan/dipancarkan adalah 

hanya sinyal suara (audio). Oleh karena itu proses 

komunikasinya dapat di gambarkan seperti diagram blok 

sebagai berikut.  

 

Gambar 9.1 : Prinsip sederhana dari suatu sistem siaran radio 

Pada stasiun pemancar sinyal suara diproduksi oleh 

mikrofon yang berfungsi sebagai tranduser, yaitu mengubah 

energi suara (audio) menjadi energi listrik (sinyal suara) 

dengan frekuensi maksimum 20 KHz (AF = Audio 

Frequency). Selanjutnya sinyal suara diperkuat oleh 

rangkaian penguat (amplifier) yang berfungsi sebagai penguat 

sinyal suara sehingga memiliki energi yang cukup untuk 

rangkaian elektronika, selanjutnya sinyal suara yang telah 

diperkuat selanjutnya dicampur dengan gelombang pembawa 

(carier wave) frekuensi radio (RF) yang diproduksi oleh 

rangkaian Osilator RF.   

Proses Pencampuran (mixing) sering disebut modulasi 

dilakukan oleh rangkaian modulator yang berfungsi sebagai 

mixer dan penguat daya, sehingga sinyal modulasi memiliki 

energi yang cukup besar dan mampu merambat atau 
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meradiasi atau memancar di udara melalui antena pemancar 

dengan jarak pancar sesuai energi yang dimilikinya. Dengan 

kata lain jarak pancar gelombang tergantung dari besarnya 

energi gelombang tersebut.  

Gelombang RF yang telah dipancarkan antena pemancar 

ke udara, diterima oleh antena radio penerima yang berfungsi 

menerima semua gelombang radio. Oleh rangkaian Tuner 

(penala) gelombang-gelombang radio tersebut dipilih satu 

gelombang saja yaitu yang berresonansi dengan frekuensi 

gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian penala (frekuensi 

gelombang radio = frekuensi gelombang penala). Gelombang 

tersebut merupakan gelombang yang modulasi antara 

gelombang/sinyal suara dan gelombang pembawa. Setelah 

mengalami penguatan melalui rangkaian penguat, 

gelombang tersebut diteruskan ke rangkaian demodulasi 

untuk mendeteksi/ memisahkan gelombang suara dan 

gelombang pembawa yang sudah tidak dibutuhkan lagi. 

Proses demodulasi dengan menggunakan sistem 

pencampuran dengan gelombang frekuensi bandingan dari 

rangkaian osilator lokal.   Hasil pencampuran/bandingan 

tersebut menghasilkan gelombang frekuensi menengah 

sekitar 455 KHz. Selanjutnya gelombang ini dimasukkan ke 

rangkaian detektor untuk memisahkan frekuensi tinggi 

dengan frekuensi suaranya. Karena gelombang yang masuk 

ada dua sisi, yaitu sisi atas dan sisi bawah maka pada 

rangkaian ini yang diambil hanya satu sisi dengan 

menggunakan rangkaian penyearah (diode).   

Proses pemisahan frekuensi menggunakan prinsip bahwa 

arus listrik lebih mudah mengalir melalui hambatan ohm 

yang lebih kecil. Nilai ohm yang diperoleh dari komponen 

kumparan (XL) berbeda dengan komponen kondensator 

(Xc). Xl = 2 π f L sedangkan Xc = 1/ (2 π f c). Dari rumus 

tersebut jelaslah bahwa listrik dengan frekuensi tinggi akan 
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lebih mudah mengalir melalui kondensator C dari pada 

melalui kumparan L. Oleh karena itu rangkaian detektor 

menggunakan dasar tersebut, sehingga frekuensi tinggi yang 

sudah tidak diperlukan dibuang ke ground melalui 

kondensator dan frekuensi suara diteruskan melalui 

kumparan L ke rangkaian penguat. Setelah diperkuat 

beberapa kali sehingga sinyal tersebut memiliki power yang 

cukup untuk menggerakkan membran speaker yang 

berfungsi sebagai tranduser yaitu mengubah energi listrik 

menjadi energi suara. Suara yang dihasilkan sama dengan 

suara yang diucapkan didepan mikrofon pada pemancar 

radio.   

Tabel 9.1: Klasifikasi Frekuensi 

Jenis/Na

ma Band 

Freq 

Band 

Frequen

cy 

( f ) 

Panjang 

Gelomba

ng 

( λ ) 

Transmisi 

Yang 

Digunaka

n 

Kegunaan 

VLF 

(Very 

Low Freq) 

3 Hz – 30 

KHz  
108-104 m  

Serat 

optik, 

Laser  

Transmisi 

data  

LF (Low 

Freq) 

30–300 

KHz  
104-103 m  

Pengarah 

gelomban

g- 

gelomban

g mikro  

Rastronomi, 

radar, 

komunikasi 

antariksa, 

transmisi 

gelombang 

mikro  
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MF 

(Medium 

Frequency

) 

300KHz 

– 3 MHz  

1000–100 

m  

Pengarah 

gelomban

g- 

gelomban

g mikro  

Radar, 

Satelit dan 

komunikasi 

antariksa, 

transmisi 

gelombang 

mikro  

HF 

(High 

Freq) 

3 – 

30MHz  
100 – 10 m  

Pengarah 

gelomban

g, 

gelomban

g pendek  

TV UHF, 

Radio CB, 

Radar, 

Radio jarak  

pendek, 

komunikasi  

militer  

VHF 

(Very 

High Freq) 

30MHz – 

300 MHz  
10 – 1 m  

Kabel 

koaksial, 

gelomban

g pendek  

TV VHF, 

radio FM, 

Sarana 

navigasi  

UHF 

(Ultra 

High Freq) 

300MHz 

– 3 GHz  

100 – 10 

cm  

Kabel 

koaksial, 

gelomban

g pendek  

Radio 

amatir, 

Telepon 

mobil, 

komunikasi 

militer, 

radio CB  
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SHF 

(Super 

High Freq) 

3GHz – 

30GHz  
10 – 1 cm  

Kabel 

koaksial, 

gelomban

g panjang  

Pemancar 

AM, Radio 

amatir  

EHF 

(Extremel

y 

High Freq) 

30GHz – 

300GHz  
10 – 1 mm  

Kabel 

kawat 

ganda, 

gelomban

g panjang  

Radio suar 

dgn 

navigasi, 

pemancar 

dgn nada 

dan 

frekuensi 

standar  

Ultra 

Ungu 

Cahaya 

Tampak 

Infra 

Merah 

1014 – 

1016 Hz  

3.10-4 – 

3.10-6cm  

Kabel 

kawat 

ganda, 

gelomba

ng 

panjang  

Audio, 

telepo

n, 

transm

isi 

data, 

naviga

si 

jarak 

jauh  

  

Gelombang radio memiliki sifat mendekati cahaya. Dengan 

demikian akan merambat lurus dan dapat dipantulkan. Cepat 

rambat gelombang (V) adalah 300.000 meter/detik. Hubungan 

antara Cepat rambat V, Frekuensi f dan panjang gelombang λ 

adalah : λ = V / f . 



300 
 

A. PERALATAN PENYIARAN RADIO  

 Berikut ini merupakan peralatan yang biasanya dibutuhkan 

oleh stasiun radio dalam menyiarkan siaran mereka, memang 

tak harus selengkap alat ini, semua kembali kepada kebutuhan 

dari stasiun radio itu sendiri, terdiri dari:  

1. Behringer Xenyx X1222 Usb Analogue Mixer  

2. Microphone (condenser microphone behringer c1)  

3. Komputer (Desktop PC Core 500 VA)  

4. RadioDJ Radio automation software  

5. Headphones Behringers HPS3000  

6. Hybrid Telephone  

7. Modem  

8. Antenna  

9. STL (Studio Transmitter Link)  

10. Pemancar FM  

11. Kabel Koaksial  

  

 

 

https://www.google.com/search?q=gambar+condenser+microphone+behringer+c-1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=25IYU6jnJsjArAfxuIGAAg&ved=0CCMQsAQ&biw=1024&bih=406
https://www.google.com/search?q=gambar+condenser+microphone+behringer+c-1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=25IYU6jnJsjArAfxuIGAAg&ved=0CCMQsAQ&biw=1024&bih=406
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1. BEHRINGER XENYX X1222 USB Analogue Mixer  

  

 

Gambar 9.2: Mixer Audio 

Adalah alat untuk mengatur sinyal elektrik dari microphone 

studio, tape recorder, dan sinyal prosesor. Operator 

menggerakan isarat ini dengan knop/tombol, kemudian 

mengarahkan kembali sinyal ke tape recorder, sinyal prosesor, 

dan monitor power amplifier.   

 Mixer adalah salah satu perangkat paling populer setelah 

microphone. Kita lebih mengenalnya dengan sebutan mixer, 

mungkin kebanyakan kita menyebutnya demikian karena 

fungsinya yang memang mencampur segala suara yang masuk, 

kemudian menyeimbangkan, serta menjadikannya dua (L-R 

kalau stereo, dan satu kalau mono), kemudian 

mengirimkannya ke cross-over baru ke power amplifier dan 

akhirnya ke speaker.  

 Mixing console menerima berbagai sumber suara. Bisa dari 

microphone, alat musik, CD player, tape deck, atau DAT. Dari 

sini dengan mudah dapat dilakukan pengaturan level masukan 

dan keluaran mulai dari yang sangat lembut sampai keras. 
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Kalau kita misalkan sebuah system audio diumpamakan 

sebagai tubuh manusia, snake cable bisa kita umpamakan 

sebagai sistem syaraf, dan mixing console sebagai jantungnya. 

Bila terjadi suatu masalah dengannya, berarti sistem tersebut 

sedang dalam masalah besar. Salah satu syarat terpenting 

dalam mixing console yang baik adalah mempunyai input gain 

yang baik, pengaturan eq yang juga baik. Maka dengan 

demikian akan dapat dilakukan pengaturan yang lebih 

sempurna dan optimal terhadap setiap input microphone, atau 

apapun yang menjadi sumber suaranya. Ada banyak tipikal 

pengaturan yang terdapat dalam sebuah mixing console.  

Menu Umum Pada Mixer  

a. Gain  

 Disebut juga input level atau trim, biasa terdapat pada 

urutan paling atas dari setiap channel mixing console. 

Fungsinya adalah untuk menentukan seberapa sensitive input 

yang kita inginkan diterima oleh console. Apakah berupa 

signal mic atau berupa signal line (keyboard, tape deck, dll). 

Tombol ini akan sangat membantu untuk mengatur signal yang 

akan masuk ke console. Bila signal lemah, maka dapat 

dilakukan penambahan, bila terlalu kuat dapat dikurangi.  

Contoh : untuk penyanyi yang suaranya lemah atau tidak 

memiliki power yang baik, diperlukan penambahan gain yang 

lebih. Sedangkan untuk gebukan kick drum, mungkin 

dilakukan dengan sedikit penambahan. Ini dilakukan agar 

menjaga setiap input yang masuk ke mixer tetap optimal. Input 

gain yang terlalu besar akan menyebabkan distorsi, sedangkan 

kalau terlalu lemah akan membutuhkan penambahan yang bila 

berlebihan akan menyebabkan noise.  



303 
 

 Jadi input gain stage adalah hal yang paling penting dan 

kritis, karena dari sinilah semua suara yang berkualitas 

dimulai. Makanya usahakanlah untuk menjaga agar setiap 

input tetap clean dan clear sebisa mungkin. Sebab noise dan 

distorsi yang diakibatkan dalam poin ini akan mengalir terus 

ke seluruh sistem dan membuat seluruhnya jadi terganggu. 

Bila ternyata input gain sangat besar atau bahkan terlalu besar 

sehigga setelah dikurangi juga masih saja terlalu kuat, maka 

untuk itu terdapat switch PAD pada console yang fungsinya 

adalah untuk menurunkan gain input signal mulai –20 sampai 

–30 db.  

b. EQ pada channel  

 Pada setiap channel di mixing console selalu terdapat 

Equalizer Section. Fungsinya yaitu sebagai pengatur tone 

untuk me-modifikasi suara yang masuk pada channel tersebut. 

Umumnya sound engineer melakukan perubahan sound 

melalui EQ dengan tujuan :  

a. Merubah sound instrument menjadi sound yang lebih 

disukai  

b. Mengatasi frekuensi dari input yang bermasalah, 

misalnya feedback, dengung, overtune, dll.  

 Pengaturan yang sangat mendasar dari EQ adalah berupa 

Low dan Hi, kemudian penambahan dan pengurangan 

(boost/cut). Atau ada juga yang lebih kompleks dengan 4 jalur 

dengan fungsi yang full parametric. Namun tak perduli seperti 

apa tipe EQ yang terdapat dalam console, karena tetap dalam 

tujuan yang sama untuk membantu menemukan sound yang 

terbaik.  
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c. EQ yang fix  

 Yang dimaksud fix diatas adalah pada EQ tersebut tidak 

memiliki tombol untuk memilih frekuensi yang akan disetting. 

Karena frekuensi yang akan “dikerjai” telah ditetapkan dari 

pabrik. Pembagian frekuensi pada EQ jenis ini mirip dengan 

pembagian yang terdapat pada crossover, hanya terdiri atas :  

• Low, dan hi-pada EQ 2way  

• Low, Mid dan Hi-pada EQ 3way  

• Low, Low Mid, Hi mid dan Hi-pada EQ 4 way  

Memutar tombol boost/cut akan memberi pengaruh sampai 

12 atau 15 db tergantung mixing console apa yang anda 

gunakan. Keuntungan EQ yang fix adalah :  

• Harga yang relatif ekonomis,  

• Terhindar dari kesalahan pemilihan frekuensi 

yang akan disetting, kesalahan seperti ini bisa 

disebabkan oleh sound engineer (penata suara) 

yang kurang berpengalaman.  

• Keuntungan yang terakhir adalah hemat waktu 

dalam pen-settingan. Namun ada juga 

kekurangannya seperti kita tidak dapat 

memilih frekuensi khusus yang kita inginkan 

karena semua frekuensi telah ditetapkan dari 

pabriknya.  

d. Sweepable EQ  

 Biasa disebut Quasi Parametric atau Semi Parametric 

(bukan full parametrickarena tanpa pengatur bandwitch). Pada 

EQ yang full parametric kita dapat melakukan pengaturan 

untuk setiap parameternya. Apakah itu parameter frekuensi, 

bandwitch, ataupun parameter level. EQ tipe ini mempunyai 
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kemampuan set-up yang sangat fleksibel, dan biasanya 

menyediakan pengontrolan mid-range dengan sistem EQ-3 

atau 4 jalur.  

Cara kerja :   

• Lakukan pemutaran pada tombol freq untuk 

memilih freq yang akan diatur.  

• Putar tombol boost/cut untuk penambahan 

atau pengurangan pada frekuensi yang kita 

pilih tadi. Misalnya untuk mengatur frekuensi 

low mid pada drum.  

• Biarkan frekuensi lain tetap pada sound flat.  

• Putar tombol boost/cut sampai habis ke kiri, 

atau pada posisi kira-kira jam 7.  

• Putar tombol frekuensi sampai sound yang 

terdengar boomy tadi terdengar hilang.  

• Setelah frekuensi yang dicari ketemu, lakukan 

pengaturan lagi pada tombol boost/cut. Karena 

melakukan pemotongan yang terlalu ekstrim 

pada frekuensi low mid bisa mengakibatkan 

sound yang terdengar “kosong”.  

 Bisa juga dengan cara melakukan pengaturan untuk vokal 

pada frekuensi 3,5KHz saja tanpa mempengaruhi keseluruhan 

frekuensi Hi Mid lainnya. Mixing console dengan pengaturan 

mid tunggal biasanya bisa dibeli dengan harga yang lebih 

ekonomis, sementara mixing console versi lain yang dilengkapi 

dengan pengaturan Low Mid dan Hi Mid agak lebih mahal.  

 Ada juga model pengaturan Eq dengan tombol Mid yang 

sebenarnya sama saja dengan tipe sebelumnya. Hanya saja 

tombol pemilih frekuensi dan tombol cut/boost berada dalam 

satu tempat. Untuk frekuensi diatur oleh tombol yang sebelah 

luar, sedang untuk boost atau cut dilakukan oleh tombol 
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sebelah dalam. Tipe ini juga sering terdapat pada mixing 

console yang full parametric Eq dengan system 4 way. Desain 

seperti ini dilakukan oleh pabrik pembuatnya karena alasan 

menghemat tempat. Desain sebuah mixing console juga 

merupakan suatu hal yang penting dan menentukan. 

e. Pengaturan lainnya pada channel  

48v Phantom  

 Ada beberapa tipe microphone yang salah satunya adalah 

merupakan mic condeser, mic jenis ini butuh tenaga tambahan 

untuk membuatnya bekerja. Untuk itulah tombol 48v phantom 

berfungsi yang bila diaktifkan akan mengirim 48v DV ke 

microphone sebagai penyuplai tenaga, atau juga ke DI Box 

aktif. Perhatikanlah baikbaik, karena pada beberapa mixing 

console tidak terdapat switch phantom secara individual, 

melainkan hanya terdapat satu tombol saja untuk mengaktifkan 

phantom bagi seluruh channel, maka periksalah terlebih 

dahulu, bila semua kabel yang tersambung ke konsole adalah 

merupakan input balance, ini tidak akan menimbulkan 

masalah. Tetapi bila salah satu atau beberapa diantaranya 

merupakan tidak balance, maka ini akan menimbulkan 

masalah.  

 PAD  

 Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, tombol ini 

berfungsi untuk mengurangi gain input dari 20 sampai 30db. 

Tombol ini bukan merupakan tombol putar yang bisa diatur 

pengurangannya, melainkan tombol tekan. Bila tombol PAD 

ditekan gain input akan berkurang antara 20 sampai 30db 

tergantung mixer (baca:manual booknya). Dan bila anda 

kurang teliti, ini akan menyebabkan mic jadi tidak terdengar 

karena pengurangan tersebut. Jadi tombol PAD diperlukan 
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hanya untuk signal yang overload. Dan itupun bila setelah 

dikurangi pada tombol gain ternyata masih tetap terlalu kuat.  

 2. Microphone (condenser microphone behringer c 1)  

 

Gambar 9.3: Microphone 

 Microphone adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

menghantarkan getaran suara kepada out speaker. Maka ujung 

tombak pengeras suara adalah microphone, benda ini dapat 

dikunjungi dengan beberapa macam istilahnya ada yang mono 

dan stereo, berkaki dua dan empat, basic dan wireless, 

microphone classic dan modern, microphone untuk rekaman 

hingga microphone yang sering digunakan untuk adzan di 

mushola.   

3. Komputer (Desktop PC Core 500 VA)  

 

Gambar 9.4: Personal Computer 

https://www.google.com/search?q=gambar+condenser+microphone+behringer+c-1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=25IYU6jnJsjArAfxuIGAAg&ved=0CCMQsAQ&biw=1024&bih=406
https://www.google.com/search?q=gambar+condenser+microphone+behringer+c-1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=25IYU6jnJsjArAfxuIGAAg&ved=0CCMQsAQ&biw=1024&bih=406
https://www.google.com/search?q=gambar+condenser+microphone+behringer+c-1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=25IYU6jnJsjArAfxuIGAAg&ved=0CCMQsAQ&biw=1024&bih=406
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 Komputer adalah media informasi dengan memasukan 

input dan memproses data dengan mengeluarkan hasil output 

yang kita inginkan dan bekerja secara otomatis. Dikerjakan 

dengan software atau aplikasi dan tersimpan melalui media 

penyimanan data.  

 4. Headphones Behringers HPS3000  

    

 

Gambar 9.5: Headphone 

 Fungsi headphone adalah untuk mendengarkan aktifitas 

yang sedang mengudara. Sehingga penyiar diwajibkan untuk 

menggunakan headphones disaat siaran berlangsung. 

Headphones juga sengaja diadakan untuk mengantisipasi 

brooming jika kita menggunakan speaker kontrol yang biasa, 

mengingat dalam ruangan tersebut microphone juga aktif 

ketika anda menyiar. Jangan lupa perhatikan tanda L dan R di 

speaker headphones. tanda L berarti LEFT yag artinya posisi 

di telinga kiri dan R berarti RIGHT yang berarti digunakan di 

telinga kanan.  
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5. Hybrid Telepon  

  

  

Gambar 9.6: Telephone 

 Hybrid adalah sebuah alat yang mengkonversi sambungan 

telepon biasa ke mixer siaran anda. Hal ini membuat anda bisa 

berkomunikasi langsung dengan pendengar. Anda juga harus 

bisa mengenali alat tersebut, biasanya hybrid diaktifkan 

sebelum fader mixer digeser keatas, hal ini mengantisipasi 

adanya bunyi yang tidak diinginkan terdengar oleh pendengar.  

6. Modem  

 Modem adalah singkatan dari modulator-demodulator 

yaitu alat yang digunakan untuk menghantar dan menerima 

data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui kabel telephone. 

Modem adalah alat yang bertugas untuk menukar data dari 

bentuk digital ke analog dan sebaliknya. Dengan adanya 

internet, dunia siaran akan terbantu, karena script writer 

biasanya mencari bahan berita dari internet. Penyiar juga bisa 

mendapatkan bahan obrolan dari internet. Bahkan siaran radio 

dapat didengarkan oleh seluruh dunia dengan proses 

streaming.  

http://2.bp.blogspot.com/_N4haMKTzT-E/TKshqUuXs9I/AAAAAAAAAHY/9zrMTcO9pJ0/s320/globalarange_phone.jpg
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Gambar 9.6: Modem 

7. Antena atau pemancar 

  

Gaambar 9.8: Antena Transmisi 

 Sebuah antena adalah bagian vital dari suatu pemancar atau 

penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke 

udara. Fungsi antena adalah untuk mengubah sinyal listrik 

menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya 

(Pelepasan energy elektromagnetik ke udara / ruang bebas)  

http://3.bp.blogspot.com/_N4haMKTzT-E/TKskWKDpEAI/AAAAAAAAAII/_dtm7mKK17s/s320/TOWER.JPG
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 8. STL (Studio Transmitter Link)  

 Gambar 9.9: Studio Trasmitter Link 

  

 STL berguna untuk memancarkan program siaran dari 

studio ke pemancar dengan lokasi yg berbeda.  Didesain 

dengan system dual conversi untuk kepekaan dan selektifitas 

yang handal, tersedia dalam mode manual dan LCD Display.  

  

9. Pemancar FM  

  

Gambar 9.10: Pemancar FM 

Tujuan dari pemancar FM adalah untuk merubah satu atau 

lebih sinyal input yang berupa frekuensi audio (AF) menjadi 

gelombang termodulasi dalam sinyal RF (Radio Frekuensi) 

yang dimaksudkan sebagai output daya yang kemudian 

diumpankan ke sistem antena untuk dipancarkan. Dalam 

http://1.bp.blogspot.com/_N4haMKTzT-E/TKsl5Ny3UyI/AAAAAAAAAI4/Iy5T-zay_0U/s320/s_1357173_lcdoke.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_N4haMKTzT-E/TKvsKidS8jI/AAAAAAAAAJY/D0BuHe51cRU/s320/pemancar+fm.jpg


312 
 

bentuk sederhana dapat dipisahkan atas modulator FM dan 

sebuah power amplifier RF dalam satu unit.   

      Sebenarnya pemancar FM terdiri atas rangkaian Blok 

subsistem yang memiliki fungsi tersendiri, yaitu:  

• FM Exciter  

FM exciter merubah sinyal audio menjadi frekuensi RF 

yang sudah termodulasi. Jantung dari pemancar siaran FM 

terletak pada exciter-nya. Fungsi dari exciter adalah untuk 

membangkitkan dan memodulasikan gelombang pembawa 

dengan satu atau lebih input (mono, stereo, SCA) sesuai 

dengan standar FCC. Gelombang pembawa yang telah 

dimodulasi kemudian diperkuat oleh wideband amplifier ke 

level yang dibutuhkan oleh tingkat berikutnya.  Penguat 

(bahasa Inggris: Amplifier)  

Adalah komponen elektronika yang dipakai untuk 

menguatkan daya (atau tenaga secara umum). Dalam bidang 

audio, amplifier akan menguatkan signal suara (yang telah 

dinyatakan dalam bentuk arus listrik) pada bagian inputnya 

menjadi arus listrik yang lebih kuat di bagian outputnya.  

• Catu daya (power supply)   

Merubah input power dari sumber AC menjadi tegangan 

dan arus DC atau AC yang dibutuhkan oleh tiap subsistem  

• Transmitter Control System memonitor,   

Melindungi dan memberikan perintah bagi tiap 

subsistem sehingga mereka dapat bekerja sama dan 

memberikan hasil yang diinginkan  
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• RF lowpass filter   

Membatasi frekuensi yang tidak diingikan dari output 

pemancar  

• Directional coupler   

Mengindikasikan bahwa daya sedang dikirimkan atau 

diterima dari sistem antena.  

10. Kabel Koaksial  

  

  

Gambar 9.11: Kabel Koaksial 

 Kabel Koaksial adalah media penyalur atau transmitor 

yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah 

menjadi sinyal – sinyal listrik. Kabel ini memiliki kemampuan 

yang besar dalam menyalurkan bidang frekuensi yang lebar, 

sehingga sanggup mentransmisi kelompok kanal frekuensi 

percakapan atau program televisi. Kabel koaksial biasanya 

digunakan untuk saluran interlokal yang berjarak relatif dekat 

yakni dengan jarak maksimum 2.000 km. dengan adanya 

kabel, semua kegiatan penyiaran dapat tersambung dan tersiar 

dengan baik.  

http://3.bp.blogspot.com/_N4haMKTzT-E/TKsgSsMnohI/AAAAAAAAAHA/7Oy-KuXE-5c/s320/5in1_wireless_headphone_2edit.jpg
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11. RadioDJ (Radio Automation Software)  

RadioDJ adalah sebuah automation software yang banyak 

digunakan oleh beberapa radio di Indonesia, selain fasilitasnya 

komplit, softwarenya juga gratis (Free). Program ini sudah 

dibekali Database, jadi untuk lagu, Jingle, commercial break, 

event, semua data tersebut disimpan dalam database RadioDJ. 

Selain itu program ini mampu untuk otomatisasi broadcasting, 

jadi walaupun ditinggal penyiarnya ada settingannya untuk 

Auto DJ. Untuk Track, dibagi beberapa kategori dan 

pencariannya juga mudah, tinggal diketik artis/judul lagunya, 

atau bisa juga melalui sortir kategori dan genre. Untuk masalah 

bahasa, RadioDJ menyertakan RadioDJ Translator. Berikut 

adalah tampilan dari RadioDJ:  

 

Gambar 9.12: Interface Software RadioDJ 

Dalam hal pemutaran musik, ada pengaturan yang bisa 

mencegah terulangnya waktu dalam jangka waktu tertentu. 
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Fasilitas tambahan lainnya adalah streaming Internet Radio 

dan RadioDJ Reports. Untuk bisa menjalankan RadioDJ harus 

Support NET Framework dan MySQL database.  

Tutorial RadioDJ  

1) Menyisipkan Audio/Musik  

1.1 Menyisipkan Audio/Musik Kedalam Track 

Manager  

• Klik tombol Tracks yang berada di kiri 

bawah tampilan utama untuk membuka 

Track Manager  

• Klik salah satu menu Import Track atau 

Import Folder yang berada di kiri 

tampilan Track Manager  

1.2 Menyisipkan Audio/Musik Kedalam Menu 

Daftar Main (Playlist Builder)  

• Klik tombol Playlist yang berada di kiri 

bawah tampilan utama untuk membuka 

Playlist Builder 

• Klik salah satu menu File-Import Track 

atau File-Import Folder  

1.3 Menyisipkan Audio/Musik Kedalam Menu 

Tools  

• Klik tombol Tools yang berada di kiri 

bawah jendela tampilan utama.  

• Klik salah satu Import Track atau Import 

Folder  
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1.4 Menyisipkan Satu Audio/Musik  

Gambar 9.13: Menyisipkan/Mengubah Tampilan Track 

• Klik tombol Add Track yang berada di kanan atas 

jendela Import Track, dan cari audio/musik yang 

diinginkan.  

• Klik Import.  

• Catatan: Jika komputer yang digunakan mempunyai 

lebih dari satu sound cards, maka dapat 

menggunakan fungsi tombol Play dan Stop yang 

terletak di atas jendela Track Import untuk 

mendengarkan lagu tanpa diputar di udara. Tombol  

• Skip akan mempercepat audio/musik selama 2 detik 

setiap kali ditekan. Jika  

• Anda hanya memiliki satu sound card, semua suara 

yang dihasilkan oleh RadioDJ akan dimainkan 
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melalui udara. Hati-hati, Oleh karena itu disarankan 

menghentikan sementara penyiaran.  

 

1.5 Menyisipkan Sebuah Folder  

 

• Klik tombol Add Folder dibagian kanan 

atas jendela tampilan, dan cari folder 

yang diinginkan.  

• Jika pada pilihan “Complete Scan” 

ditandai, semua audio/musik 

yangberada di dalam folder dan sub-

folder akan disisipkan. Jika tidak 

ditandai, maka hanya audio/musik yang 

berada didalam folder saja yang akan 

disisipkan (import) audio/musik yang 

ada di sub-folder tidak akan disisipkan.  

• Dengan mengklik tombol Categories 

Manager yang berada di kanan jendela 

tampilan, akan membuka menu dari 

Categories Manager.  

• Tandai “Genre From ID3” untuk 

mengambil genre musik yang disisipka 

dari metadata audio/musik.  

• Tandai “Clear Subcat” untuk 

menghapus semua audio/musik yang 

dipilih dari sub-kategori sebelum 

menyisipkan folder baru.  
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2. Mengedit, Mengatur dan Sorting Audio/Musik  

2.1 Mengakses Keterangan Audio/Musik  

• Track Editor dapat di akses dengan 

cara:  

a. Klik kanan pada musik pada 

bagian hasil Search Results di 

tampilan utama, lalu klik “Edit 

Track”.  

b. Membuka Track Manager 

dengan cara mengklik tombol 

Tracks yang berada di kiri bawah 

bagian tampilan utama. Pilih satu 

Audio/Musik, lalu klik kanan dan 

pilih edit.  

• Track Editor akan selalu terbuka ketika 

menyisipkan sebuah audio/musik.  

• Ketika menyisipkan sebuah folder, 

hanya kategori, sub-kategori, Genre, 

Tipe Audio, waktu dimainkan, dan 

prioritas yang dapat diubah (diedit).  

• Kategori, Sub-kategori, Genre, Tipe 

Audio, dapat di edit secara langsung 

pada Tracks Manager tanpa membuka 

Track Editor Window.   
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Gambar 9.14:  Jendela Tampilan Mass Import Files 

 

B. ANNOUCHING SKILL  

Radio Announcing berarti SENI MENYIAR di Radio. 

Sebagai sebuah seni, announcing bertumpu pada bakat, tapi 

sekaligus juga merupakan sebuah keterampilan yang dapat 

dipelajari. Sebagai seni dan bisnis, announcing identik dengan 

communication, yang mencakup to inform, to persuade, to 

motivate dan to entertain. Dengan demikian seorang announcer 

diharapkan mampu mengkomunikasikan pesan-pesan sesuai 

dengan format radionya, profil demografik dan gaya hidup 

pendengar.  
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 Announcer adalah seorang komunikator, sebagai katalisator 

pesan, jembatan antara pemberi pesan dan pendengarnya. Maka 

sebagai announcer ada tiga komponen dasar skill yang perlu 

diingat, yaitu :  

a. Kemampuan berbicara  

b. Kemampuan membaca  

c. Kemampuan menulis  

 

1. Kemampuan Berbicara 

Pekerjaan penyiar adalah berbicara, cara berbicara dan 

mengeluarkan suara merupakan modal dasar yang mutlak bagi 

seorang penyiar, dan harus benar, sebelum calon penyiar On 

Air. Suara penyiar adalah sarana satu-satunya untuk menjalin 

komunikasi.  Kualitas suara yang diperlukan seorang penyiar 

adalah “suara perut” atau suara yang keluar dari rongga badan 

antara dada dan perut. Jenis suara ini akan lebih bertenaga 

(powerfull), bulat, terdengar jelas, dan keras tanpa harus 

berteriak.   

Kesalahan dalam bicara dan mengeluarkan suara, membuat 

pendengar menjadi terganggu. Kalau demikian kerugian besar 

sudah terjadi. Untuk itu unsur-unsur yang mesti dipelajari 

meliputi latihan :  

a. Pernafasan atau senam nafas   

b. Aksentuasi  

c. Speed  

d. Face dan artikulasi.   

Perlu diketahui, bila menguasai artikulasi, aksentuasi, dan 

intonasi secara minimal sudah dianggap mampu membangun 
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atmosfir bagi pendengarnya. Lebih bagus lagi bila seluruh 

unsur itu dapat dikuasai.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyiar 

ketika berbicara (mengeluarkan suara), yaitu :   

a. Monoton  

b. Pitch yang terlalu rendah / nada dasar tetap  

c. Berbicara tidak pada ketukan / beat lagu  

d. Pola nada pada akhir kalimat, jatuhnya selalu 

pada nada yang sama  

e. Suara lewat hidung  

f. Penekanan ‘Kata’ yang salah dalam satu 

kalimat  

g. Posisi badan, dada & teknik bernafas  

h. Kebiasaan-kebiasaan sewaktu berbicara  

i. Dialek   

Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut 

diatas adalah dengan cara baca beberapa lembar artikel di surat 

kabar / majalah, rekam dan lakukan evaluasi dengan menjawab 

beberapa pertanyaan dibawah ini:  

a. Apakah ada penyeretan pengucapan beberapa suku 

kata sehingga kedengarannya seperti terucapkan 

bersama sekaligus ?. 

b. Apakah pengucapan hurup hidup, konsonan, dan 

diftong sudah benar ?.  

c. Apakah pengucapan hurup ‘p’, ‘t’, ‘d’, ‘b’ tidak 

popping ?. 

d. Apakah pengucapan huruf ‘s’ terlalu kering atau 

basah ?. 

e. Apakah pengucapan huruf ‘p’ dan ‘f’ tidak tertukar 

/ tercampur ?. 
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f. Apakah pengucapan huruf ‘z’ dan ‘j’ tidak tertukar 

?. 

g. Apakah pengucapan huruf ‘e’ sudah benar ?. 

h. Apakah pengucapan huruf ‘a’ tidak menjadi ‘e’ 

(orang jawa) ?. 

i. Apakah huruf mati / konsonan yang diucapkan 

terdengar bedanya 

(‘malam’ dengan ‘malang’ atau ‘dinding’ dengan 

‘dingding’) ?. 

j. Apakah pengucapan suku kata dalam satu kata 

tidak tertukar / terbalik  

(‘jalur’ menjadi ‘lajur’ atau ‘almamater’ menjadi 

‘amalmater’) ?. 

k. Apakah pengucapan suku kata terakhir masih 

terdengar jelas ?. 

l. Apakah berbicaranya terlalu cepat ?. 

m. Apakah pembacaan suatu kalimat terputus-putus 

dan kecepatannya tidak rata. ?. 

n. Apakah pengambilan nada sudah seimbang.  ?. 

 Lakukan senam pernapasan, humming, senam nada atas dan 

senam nada bawah. Suara yang mutlak harus dimiliki oleh 

seorang penyiar adalah suara yang bulat, tidak cacat dan merdu. 

Suara tersebut sebaiknya adalah suara perut yang terbentuk 

dengan bantuan rongga perut, yang keluar tanpa menekuk 

batang tengkuk. Didukung dengan cara bernapas dengan dada, 

perut dan pinggang.  

1.1 Senam Pernapasan  

Senam pernapasan Adalah untuk melatih seluruh perangkat 

bicara. Termasuk bagian badan lain yang terkait dalam fungsi 

penggunaan perangkat bicara. Dengan senam pernapasan yang 

dilatih dengan baik bisa mengeluarkan ‘Suara diafragma’.   

Suara diafragma adalah suara yang terbentuk dari rongga perut, 
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dimana keuntungannya adalah suara menjadi lebih bertenaga, 

bulat dan terdengar jelas, keras tanpa harus berteriak, mampu 

mengatur stamina dan memperjelas intonasi serta aksentuasi.   

Humming Diafragma :   

1. M A I N  ................... Nafas dikeluarkan pelan-pelan  

2. M E I N  ................... Nafas dikeluarkan pelan-pelan  

3. M O U N  .................. Nafas dikeluarkan pelan-pelan  

Untuk mendapatkan suara diafragma yang bagus, ada 15 

jurus pelatihan yang harus dikuasai, yaitu :   

Tabel 9.2: Latihan Suara Diafragma 

No Teknik Kegunaan Gerakan 

1. Lion Face 
Melemaskan 

otot otot muka 

Muka diciutkan 

bersamaan dengan 

menguncupkan jari-

jari kedua tangan, 

muka dilebarkan 

dengan menjulurkan 

lidah sejauh mungkin  

2 
Mengatupkan 

gigi 

Melemaskan 

otot rahang 

Gigi dikatupkan 

dengan kuat, 

sementara bibir 

terbuka, bersamaan 

dengan itu kedua 

tangan dikepalkan  
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3 
Melipat lidah 

ke atas 

Melatih dan 

melemaskan 

lidah 

Lidah dilipat keatas 

menyentuh langit-

langit, sambil 

menekan barisan gigi 

bagian atas. Gerakan 

dilakukan 10 kali, 

masing-masing 

selama 5 hitungan.   

4 
Melipat lidah 

ke bawah 

Melatih dan 

melemaskan 

lidah 

Lidah dilipat kebawah 

dan menekan barisan 

gigi bawah (Lakukan 

seperti melipat lidah 

keatas)   

5 
Lidah 

menyapu bibir 

Melatih 

pernafasan dan 

melemaskan 

bibir 

Lidah dilipat kebawah 

diluar bibir. Gerakan 

melingkar dari bibir 

bawah keatas   

6 Motor boat 

Melatih 

pernafasan dan 

melemaskan 

bibir 

Tarik nafas dalam-

dalam, kemudian 

nafas dikeluarkan 

pelan-pelan melalui 

bibir, sehingga bibir 

bergetar dan berbunyi 

seperti mesin motor 

boat.   

Nafas dikeluarkan 

sambil 

membungkukkan 

badan, sementara 
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pergelangan tangan 

digoyang-goyangkan.  

7 Urut rahang 
Melemaskan 

otot muka 

Jari-jari mengurut 

pipi dari muka ke 

belakang dan disaat 

yang sama rahang 

bawah digerakkan 

berputar menyamping   

8 Latihan leher 

Memperkuat 

otot-otot leher 

dan bahu 

Berdiri dengan kaki 

direntangkan terbuka, 

tangan dipinggang. 

Kemudian leher 

digerakkan  

kekanan dan kekiri   

9 
Pijat 

kerongkongan 

Melemaskan 

kerongkongan 

dan pita suara 

Tarik nafas, dan 

keluarkan perlahan-

lahan sambil 

mengucapkan huruf 

A.   

Sementara itu jari-jari 

memijit leher / 
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kerongkongan dengan 

gerakan ke atas dan ke 

bawah.   

10 Memutar bahu 

Memperkuat 

bahu sehingga 

mampu 

menahan rasa 

lelah karena 

duduk dalam 

waktu lama. 

Memutar sendi bahu 

ke belakang, 

sementara kedua 

lengan tegak lurus ke 

bawah. 

11 Angel wings 
Memperkuat 

bahu 

Kedua lengan lurus 

kedepan dengan jari-

jari terbuka, kemudian 

lengan didorong 

kedepan dengan 

kekuatan bahu.   

Bergantian dengan 

lengan kiri dan lengan 

kanan, sementara jari-

jari digerakan seperti 

tari kecak.   
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12 Ping Pong 

Memperkuat 

bahu dan 

artikulasi (anti 

poping) 

Sama seperti yang 

dilakukan dalam 

gerakan Angel Wings, 

hanya saja jari-jari 

dikepalkan sehingga 

gerakan  seperti orang 

meninju.   

Ketika lengan 

digerakan kedepan 

dan kebelakang, mulut 

berbunyi ping-pong. 

Dan akhir dari 

gerakan ini tangan 

ditarik ke atas.   

13 Nafas panjang 
Memperkuat 

nafas 

Menarik nafas dengan 

kepala mendongak. 

Kemudian nafas 

dikeluarkan perlahan 

sampai habis. Lalu 

badan dibungkukkan 

sambil tangan 

menekan perut, 

maksudnya 

menghabiskan nafas  

14 

Pip Pap 

(Menarik 

perut) 

Memperkuat 

otot-otot 

diafragma dan 

pernafasan 

Tangan berkacak 

pinggang, lakukan 

gerakan menekan 

perut ke dalam sambil 

mengeluarkan nafas 

secara cepat, bahu 

tidak boleh bergerak.   
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15 

Reaching The 

Star (meraih 

bintang) 

Melatih dan 

memperkuat 

otot pinggang 

Posisi badan 

menunduk dengan 

kedua lengan 

bergantung lemas 

kebawah. Kemudian 

badan diputar kekanan 

dan kekiri mengikuti 

tangan yang mengarah 

keatas, seperti hendak 

meraih bintang.   

Posisi ini dilakukan 

hingga pinggang 

tertarik dengan ujung 

kaki menyentuh 

lantai, gerakan ini 

popular dengan 

sebutan gaya John 

Travolta.   

  

Pelaksanaan senam ini harus dilaksanakan setiap hari. 

Apabila telah mahir, maka akan dilanjutkan dengan menggali 

‘Suara Diafragma’ dengan cara ‘Humming’.   

1.2 Aplikasi Pelatihan Olah Vokal: Humming  

Pelatihan humming pada prinsipnya adalah menggali suara 

'dalam' yang memiliki kekuatan 4 kali lipat dibandingkan suara 

yang biasa kita gunakan seharihari. Cara menggerakannya 

seperti orang yang sedang 'gemas'.    
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Penyiar dapat memantau apakah sudah berhasil melakukan 

humming dengan merasakan apakah di wajahnya terasa muncul 

getaran-getaran seperti layaknya orang 'kesemutan'. Getaran itu 

bisa menimbulkan rasa gatal, terutama di bagian sekitar bibir, 

hidung, pipi bahkan hingga mata. Inilah tanda-tanda penyiar 

berhasil melakukan humming atau tidak. Atau penyiar dapat 

juga menggunakan sudut tembok untuk membuktikan seberapa 

kekuatan gaung yang ditimbulkan suaranya. Kalau 

menggunakan suara diafragma maka gaungnya terasa kuat, 

kalau tidak maka gaungnya kecil.  

a. Membunyikan huruf “m” dengan mulut 

terkatup.  

Dimulai dengan teknik menarik nafas sebanyak mungkin, 

kemudian dikeluarkan dengan membunyikan dengan mulut 

terkatup, sehingga berbunyi seperti orang yang sedang gemas. 

Baik sekali apabila setiap senam dirangkai dengan humming 

sebanyak 10 kali. Makin sering humming dilakukan maka 

durasi setiap humming dipastikan semakin panjang.  

b. Membunyikan suku kata dengan intonasi datar  

Dimulai dengan teknik menarik nafas, kemudian bunyikan 

suku kata berikut ini: Mein, Main, Min, Moun dan Mun dengan 

sekaligus melatih teknik artikulasinya dalam intonasi datar. 

Masing-masing suku kata dibunyikan 10 kali. Jumlah 

keseluruhan mencapai 50 gerakan.  

c. Membunyikan suku kata dengan fluktuasi 

intonasi  

Tahapan gerakannaya sama dengan butir (2) dengan 

menyuarakan suku kata Mein, Main, Min, Moun dan Mun. 
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Perbedaannya adalah pada intonasinya. Dalam tahapan ini 

intonasi yang dibunyikan bervariasi antara:  

o Intonasi naik, setiap suku kata sebanyak 10 kali  

o Intonasi turun, setiap suku kata sebanyak 10 kali  

o Intonasi naik turun, setiap suku kata sebanyak 10 kali  

Sehingga jumlah keseluruhan dalam tahapan ini mencapai 

150 gerakan  

d. Membunyikan 26 huruf “A” sampai dengan “Z” 

dengan intonasi naik turun.  

Dalam tahapan lanjutan ini humming dilatih dengan 

membunyikan setiap huruf dalam intonasi naik turun. Pelatihan 

juga memeperhatikan artikulasi setiap huruf agar terdengar 

jelas perbedaan bunyi setiap huruf. Dengan demikian hitungan 

seluruh huruf mencapai 26 huruf yang masing-masingnya harus 

disuarakan dengan intonasi naik turun sebanyak 10 kali. Jumlah 

total dalam tahapan ini mencapai 260 kali gerakan.  

e. Mengulang seluruh rangkaian pelatihan.  

Apabila dihitung sejak gerakan humming awal berupa bunyi 

huruf “m” dengan mulut tertutup hingga butir (4) berupa 

alfabetik dengan intonasi naik turun, maka jumlah gerakan 

pelatihan humming mencapai 470 gerakan untuk satu serial. 

Padahal pelatihan harus dilakukan dalam beberapa serial agar 

mahir. Apabila setiap hari gerakan humming hanya bisa 

dilakukan sebanyak 10 kali, berarti satu seri membutuhkan 47 

hari pelatihan. Dalam hal ini penyiar perlu menata waktu 

dengan cermat dan disiplin untuk mencapai beberapa serial.  

Penting diperhatikan: pelatihan Humming hanya boleh 

dilakukan setelah melaksanakan senam. Dengan demikian 

urutannya senam dahulu baru dilanjutkan Humming. Senam 
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sangat diperlukan untuk melenturkan seluruh bagian fisik yang 

berhubungan dengan proses produksi vokal. Sehingga hasil 

Humming akan lebih maksimal.  

2. Kemampuan Membaca 

Setelah Latihan Olah Vokal Senam dan Humming 

membentuk perangkat bicara yang lentur dan suara diafragma 

yang terbentuk, maka penyiar harus juga mengasah 

kemampuan membacanya yang terdiri dari 5 komponen penting 

yaitu:  

1) Intonasi 

Intonasi sering disebut sebagai lagu atau irama bicara 

yang merupakan elemen penting untuk mengatasi 

permasalahan:  

a) Monotonitas   

Bayangkan kalau anda mendengar penyiar 

bicara dengan irama yang sangat datar, tidak ada 

gelombang riak naik dan turun, pasti hasilnya 

sangat membosankan pendengar. Dan kalau sudah 

begini akan terjadi dua kemungkinan. Pertama, 

gelombang radio akan dipindah ke radio lain, atau 

yang kedua radio akan dimatikan.  

b) Membangun Gairah   

Apa yang bisa diharapkan dari siaran radio dan 

penyiarnya, kalau suasana yang diciptakan sama 

sekali tidak membangun kegairahan dan dinamika. 

Tanpa intonasi penyiar akan dikesankan loyo, tidak 

bersemangat dan tidak memiliki komitmen yang 

kuat. Sehingga pesan yang disampaikan lewat 
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radio juga tidak akan ditanggapi pendengar dengan 

bergairah pula.  

Dalam Intonasi dikenal ada 2 macam pola:  

1. Intonasi Komunikasi    

Yaitu teknik intonasi yang lebih 

mengesankan suasana bicara antar 

personal. Fluktuasi irama bicara tetap 

memperhatikan gerakan naik dan turun, 

tetapi cenderung tidak terlalu curam. 

Sehingga suasana bincang-bincang tetap 

terasa dalam pendekatan yang tetap 

dinamis. Penggunaannya ketika penyiar 

hendak berdialog dengan pendengar 

dalam konteks obrolan biasa, atau 

berkesan seperti sedang bercerita.  

2. Intonasi Presentasi   

Dibandingkan dengan intonasi 

komunikasi, maka pada Intonasi 

Presentasi Fluktuasi irama bicara naik dan 

turun dengan sangat tajam. Dinamikanya 

juga jauh lebih tinggi. Penggunaannya 

apabila penyiar hendak melakukan 

presentasi sebagaimana layaknya dalam 

nuansa iklan. Karena itu intonasi ini 

dipakai biasanya untuk mengetengahkan 

nama acara, judul lagu atau album, atau 

memperkenalkan nama radionya. 

Penggunaan intonasi ini lebih cenderung 

seperti gaya bicara Master of Ceremony 

(MC).  
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2) Aksentuasi 

Aksentuasi merupakan penekanan yang diberikan 

kepada kata tertentu pada waktu penyiar sedang 

berbicara dengan tujuan untuk menonjolkan kata-kata 

tertentu, karena dianggap penting, dan diharapkan 

pendengar memberikan perhatikan yang lebih khusus 

pada kata tersebut. Hal ini umumnya membuat kecepatan 

bicara penyiar menjadi lebih lambat pada kata tersebut, 

karena pengucapan kata tersebut sedang ditekan. Sebagai 

gambaran, kalau kita membaca media cetak, maka 

aksentuasi pada tulisan di media cetak tersebut adalah 

kata-kata yang dicetak dalam huruf tebal, atau berhuruf 

miring, atau bisa juga diberi garis bawah. 

  

3) Kecepatan 

Kecepatan dalam berbicara akan memberi kesan 

tertentu pada penyiar. Terutama kesan apakah penyiar 

tersebut sedang malas, tidak bersemangat ataukah 

sebaliknya. Tadinya ada penyiar yang berpikir, semakin 

cepat dia berbicara semakin terhindar dia dari 

kemungkinan monoton. Padahal kalau dia berbicara 

dengan cepat tapi dengan intonasi yang datar dan tidak 

berfluktuasi, hasilnya juga tetap saja monoton. Karena 

itu kecepatan berbicara lebih dekat pada faktor 

kenyamanan pendengar yang dapat menggambarkan 

apakah penyiar tersebut sedang bersemangat atau loyo. 

Secara ideal menurut penelitian untuk bahasa Indonesia, 

kecepatan bicara akan cenderung normal apabila dalam 

1 menit bicara, terkandung sekitar 120-140 kata per-

menit. 
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4) Artikulasi 

Maksud dari Artikulasi adalah kejelasan ucapan huruf 

per huruf maupun kata per kata. Kejelasan artikulasi ini 

sangat penting, karena apa artinya keunggulan di 

elemen-elemen lainnya kalau pendengar tidak bisa 

menangkap dengan jelas kata-kata yang diucapkan 

penyiar.  

Kerugian yang bisa ditimbulkan akibat Artikulasi 

yang tidak jelas adalah:  

o Kesalahan makna pada pendengar  

o Kerancuan maksud  

o Ketidakjelasan komunikasi  

o Kegagalan pencapaian hasil komunikasi  

o Pendengar menjadi tidak suka penyiar 

bersangkutan  

Harap diperhatikan betul masalah artikulasi ini, 

karena karakter radio yang hanya selintas itu, sangat 

memungkinkan pendengar gagal menangkap apa yang 

dimaksud oleh penyiar.  

Hal-hal yang menyebabkan artikulasi tidak 

sempurna:  

o Gangguan pada alat-alat bicara yang 

merupakan bawaan sejak lahir.  

o Misalnya cadel atau pelat, bunyi suara sengau.  

o Cacat pada alat bicara yang disebabkan 

kecelakaan. Misalnya terjadi kerusakan pada 

bibir, mulut dan sebagainya.  
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o Perangkat bicara tidak terlatih dan tidak lentur, 

Sehingga sering terjadi keseleo lidah, atau 

kata-kata terucap dengan berbalik-balik.  

o Kecenderungan malas memaksimalkan bibir, 

lidah dan perangkat bicara lainnya. Misal, 

bicara dengan tidak membuka mulut atau 

menggerakkan bibir secara maksimal, 

berakibat bunyi kata-kata dan huruf menjadi 

tidak jelas.  

5) Ritme 

Ritme adalah ketukan birama pada waktu bicara yang 

dituntut harus tetap konstan. Apabila ritme bicara kita 

tidak konstan, berakibat bicara kita terkesan terpotong-

potong atau terpatah-patah. Hal ini akan menyebabkan 

yang mendengarkan menjadi sangat terganggu dan 

berakhir dengan tidak nyaman. Pemahaman tentang 

Ritme bisa diibaratkan seperti orang yang melangkah. 

Waktu berjalan bukankah gerakan ritme kaki selalu 

konstan.  

Tips sebelum mengudara  

o Hindari minuman soda dan yang mengandung 

susu dan jangan makan permen atau coklat 

karena gula membuat ludah anda mengental  

o Selalu berikan diri anda waktu yang cukup untuk 

persiapan, jangan tergesa-gesa  

o Pakailah baju yang longgar dan nyaman  

o Periksalah apakah semua yang anda butuhkan 

telah tersedia : skrip, kaset/cd yang akan diputar, 

kertas dan pulpen, kacamata dan lainnya  

o Lakukanlah Senam Olah Vokal dan Humming 

terlebih dahulu.   
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 Catatan:  

Jangan melaksanakan senam di saat menjelang siaran, 

karena akan menguras stamina presenter. Senam 

sebaiknya dilakukan beberapa jam sebelum bersiaran. 

Yang boleh dilakukan penyiar sebelum memulai 

siarannya adalah melakukan Humming. Kegiatan ini 

sekaligus sebagai proses pemanasan menyiapkan suara 

diafragma.  

o Diskusikan kembali mengenai program anda 

bersama Produser atau Tim  

o Program lainnya, apakah ada perubahan atau 

tidak  

o Cek kekerasan suara anda, posisi badan dan 

mikrofon yang paling nyaman  

o Ambil napas dalam-dalam untuk memusatkan 

pikiran dan badan anda  

o Ingatkan diri anda: saya berbicara pada seorang 

pendengar yang ada di seberang mikrofon.  

o Senyum 

o Dan terakhir, berikan yang terbaik untuk 

pendengar anda 

Teknik siaran dengan menggunakan atau membaca naskah 

siaran (script) yang sudah disusunnya sendiri atau dengan 

bantuan penulis naskah siaran (script writer). Untuk mencapai 

hasil optimal, seorang penyiar harus mampu mengutarakan 

kata demi kata seolah-olah diucapkan tanpa bantuan naskah 

(spoken reading), yaitu dengan cara:  

• Memahami dan menghayati isi naskah secara 

keseluruhan. Jika perlu, menggunakan tanda-tanda 

khusus dalam naskah untuk membantu kelancaran 

penyampaian, misalnya tanda garis miring satu (/) sebagai 

pengganti koma, garis miring dua (//) sebagai pengganti 
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titik, dan strip bawah (_) sebagai tanda pengucapan satu 

kesatuan.   

Contoh:   

Tentara yang datang itu/ tinggal menunggu perintah 

tembak//Ribuan demonstran menggelar unjuk rasa anti 

Israel//  

• Mengeluarkan suara (bicara) seakan sedang “ngobrol” 

atau bercerita kepada seorang teman. Naskah dianggap 

hanya sebagai “contekan” data.  

• Menggunakan gerakan tubuh (gesture) dan senyuman 

untuk menambah bobot bicara.  

• Sebelum mengudara, berlatih dengan mengeluarkan suara 

(bukan dalam hati), sekaligus melatih intonasi, 

aksentuasi, artikulasi, dan speed.  

• Meletakkan naskah di tempat yang mudah dijangkau.  

• Jangan sampai terpaksa membalik halaman naskah sambil 

berbicara, sebaiknya naskah tidak ditulis bersambung 

pada sebalik halaman.  

• Sambil berbicara, membayangkan lawan bicara 

(pendengar) ada didepan kita, atau seolah-olah sedang 

menerangkan sesuatu via telepon. 

2.1 Teknik Ad Libitum (Adlibbing Technique)  

Yaitu teknik siaran dengan cara berbicara santai, enjoy, 

tanpa beban atau tanpa tekanan, sesuai dengan seleranya (ad 

libitum means to speak at pleasure, as one wishes, as one 

desires) dan tanpa naskah. Ad Libitum artinya bicara dengan 

senang hati, sesuka hati, sesukanya, sesuai dengan 

keinginannya. Tentu, bukan berarti bicara seenaknya,karena 

ada rambu-rambu atau kaidah-kaidah siaran yang harus 

dipatuhi. Untuk mencapai hasil optimal, penyiar yang 
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melakukan teknik ad libitum harus memperhatikan hal-hal 

berikut ini:  

• Gunakan bahasa sederhana, yaitu bahasa sehari-hari yang 

biasa digunakan dalam percakapan antarpribadi (bahasa 

tutur). Artinya, gunakan kata atau istilah yang kira-kira 

biasa diucapkan ketika ngobrol dengan teman-teman 

anda.  

• Mencatat terlebih dahulu pokok-pokok penting yang akan 

disampaikan selama siaran agar sistematis dan sesuai 

waktu yang tersedia. Penyiar berbicara dengan bantuan 

catatan tersebut (using note).  

• Menguasai information behind information (latar 

belakang masalah), yakni memahami keseluruhan 

informasi yang disajikan dan hal-hal lain yang ada 

kaitannya dengan inforamasi yang disampaikan. Dengan 

begitu, penyiar bisa berimrovisasi dalam siaran secara 

proporsional dan tidak melantur (out of context).  

• Menguasai istilah-istilah khusus (jargon) dalam bidang-

bidang tertentu, sehingga pembicaraan tampak “bernas”, 

berkualitas, dan meyakinkan. Dalam siaran berita 

sepakbola misalnya, penyiar harus menguasai istilah-

istilah seperti corner, tendangan first time, striker, ball 

posession, dan sebagainya.  

• Menguasai standarisasi kata, antara lain standar 

pengucapan slogan atau motto stasiun radio, sapaan 

pendengar (station call), terminologi musik atau lagu, 

frekuensi, dan line telepon yang bisa dihubungi pendengar 

untuk minta lagu, berkomentar, atau berinteraksi dengan 

penyiar atau narasumber.  

• Mencegah atau menghindari pengucapan kata-kata yang 

tidak wajar atau melanggar kesusialaan, misalnya kata-

kata cabul, menyinggung perasaan, atau melecehkan suku 

dan pemeluk agama tertentu (melanggar SARA). 
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3. Kemampuan Menulis 

a. ELF – Easy Listening Formula. Susunan kalimat yang 

jika diucapkan enak didengar dan mudah dimengerti 

pada pendengaran pertama.  

b. KISS – Keep It Simple and Short (buatlah sesingkat 

dan semudah mungkin). Hemat kata, tidak mengumbar 

kata. Menggunakan kalimat-kalimat pendek dan tidak 

rumit. Gunakan sesedikit mungkin kata sifat dan anak 

kalimat (adjectives).  

c. WTWYT – Write The Way You Talk. Tuliskan 

sebagaimana diucapkan.  

d. Menulis untuk “disuarakan”, bukan untuk dibaca.  

e. Satu Kalimat Satu Nafas. Upayakan tidak ada anak 

kalimat. Sedapat mungkin tiap kalimat bisa 

disampaikan dalam satu nafas. 

 Teknis Penulisan: Pilihan Kata  

• Spoken Words. Pilih kata-kata yang biasa diucapkan 

sehari-hari (spoken words) 

Contoh: jam empat sore (16.00 WIB), 15-ribu rupiah 

(Rp 15.000), dll.  

• Sign-Posting. Sebutkan jabatan, gelar, atau 

keterangan sebelum nama orang. Atribusi/predikat 

selalu mendahului nama,  

Contoh: Ketua DPR -- Agung Laksono -- 

mengatakan…  
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• Stay away from quotes. Jangan gunakan kutipan 

langsung. Ubah kalimat langsung menjadi kalimat 

tidak langsung, 

Contoh: Ia mengatakan siap memimpin demo (”Saya 

siap memimpin demo,” katanya).  

• Avoid abbreviation. Hindari singkatan atau akronim, 

tanpa menjelaskan kepanjangannya lebih dulu. 

Contoh: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 

Islam Negeri –BEM UIN—Bandung menggelar… 

(Ketua BEM UIN Bandung – Fulan—

mengatakan…).  

• Subtle repetition. Ulangi secara halus fakta-fakta 

penting seperti pelaku atau nama untuk memudahkan 

pendengar memahami dan mengikuti alur cerita. 

Contoh: Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 

mengatakan… Menurut Presiden…. Kepala Negara 

juga menegaskan….  

• Present Tense. Gunakan perspektif hari ini. Untuk 

unsur waktu gunakan katakata “kemarin”, “hari ini”, 

“besok”, “lusa”, bukan nama-nama hari (Senin s.d. 

Minggu). 

Contoh; Mahasiswa UIN Bandung melakukan aksi 

demo hari ini… Besok mereka akan melanjutkan 

aksi protesnya…  

  



341 
 

• Angka.  

Contoh:  

➢ Satu angka (1-9) ditulis pengucapannya. 

Angka 1 ditulis “satu” dst. Lebih dari satu 

angka, ditulis angkanya.  

➢ Angka 25 atau 345 jangan ditulis: duapuluh 

lima, tigaratus empatpuluh lima.  

➢ Angka ratusan, ribuan, jutaan, dan milyaran, 

sebaiknya jangan gunakan nol, tapi ditulis: 

lima ratus, delapan ribu, 15-juta,  

• Mata uang. Ditulis pengucapannya di belakang 

angka,  

Contohnya: 600-ribu rupiah (Rp 600.000), 500-ribu 

dolar Amerika Serikat (US$ 50.000)  

Tanda baca khusus  

• Dash. Tanda garis pisah (–) untuk sebelum nama atau 

kata penting atau butuh penekanan.  

• Punctuation. Tanda Sengkang, yaitu tanda-tanda 

pemenggalan (-) untuk memudahkan pengucapan 

singkatan kata yang dieja. M-U-I, B-A-P, W-H-O, P-

U-I, dsb.  

• Garis Miring. Jika perlu, gunakan garis miring satu 

(/) sebagai pengganti koma atau sebagai tanda jeda 

untuk ambil nafas, garis miring dua (//) untuk ganti 

titik, garis miring tiga (///) untuk akhir naskah, dan 

Deretan titik (...) sebagai ISYARAT STOP 

SEJENAK Contoh:  
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Menjelang Pemilu 2009/ sedikitnya sudah 54 partai 

politik/ mendaftarkan diri ke Departemen Hukum 

dan HAM// Mereka akan diverifikasi untuk ikut 

Pemilu. Menurut pengamat politik –Arby Sanit/ 

banyaknya parpol itu menunjukkan animo elite untuk 

berkuasa masih tinggi///  

  

3.1 Komposisi Struktur Naskah  

Seperti berita di media lainnya, informasi radio harus 

lengkap. Bagian awal harus mengarahkan ada ke dalam inti 

beritanya; transisi-transisi membantu menjembatani 

gagasan-gagasan kunci; sementara penutup/akhir membantu 

melengkapi proses penyampaian pesan dengan ‘mengunci’ 

informasi pada benak pendengar. Beragam pola organisasi 

dapat membantu membentuk struktur naskah berita dasar, di 

antaranya pola kronologis, pola topikal, dan pola sudut 

pandang bertentangan. Terkadang digunakan pula kombinasi 

pola. Pada dasarnya, struktur naskah radio terdiri dari 3 (tiga) 

bagian:  

1. Lead-In  

2. Body  

3. Write-In  
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Tabel 9.3: Perbedaan Lead-In, Body dan Write-In 

  

BAGIAN 

STRUKTUR 
NASKAH 

Lead-In (pembuka)  

Satu lagi perempuan 

indonesia/berjaya di ajang aktivitas 

internasional//Musdah Mulia/dosen 

UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta/mengukir Prestasi lewat 

penghargaan yang diperolehnya di 

Washington awal pekan 

ini//Reporter kami/ Dina 

Suwandi/melaporkan langsung dari 

Capitol Hill/Gedung 

Putih/Washington//  

Body (Tubuh Berita) 

Sahabat kampus/Rabu 8 

Maret/dosen sekaligus aktivis 

kesetaraan gender Musdah Mulia 

mendapatkan penghargaan 

Internasional Women of Courge/dari 

Menteri luar Negeri Amerika 

Serikat/Condoleeza Rice//Bersama 

sembilan perempuan dari belahan 

dunia lain seperti Irak/Arab 

Saudi/Argentina/dan Afrika 

selattan/Musdah Mulia dinilai telah 

berperan aktif menafsir ulang jatidiri 

perempuan islam dalam dunia 

modern//selain itu/melalui kiprah 

organisasi perempuan yang 

dipimpinnya/ia dianggap berhasil 
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mengembangkan semangat 

multikultural yang mempromosikan 

kerukunan antar umat beragama di 

Indonesia//selain mendapatkan 

medali//Musdah juga mendapatkan 

dana pengembangan  

organisasi sebesar 10 ribu dollar/atau 

seratus juta rupiah//Dana 

tersebut/menurut Musdah/akan 

dimanfaatkan untuk melakukan 

riset-riset mendalam mengenai 

kesetaraan gender dan 

multikulturalisme// Sahabat 

kampus/pekan ini Musdah masih 

berada di Washington/ia 

dijadwalkan mengikuti pertemuan 

dengan sejumlah tokoh demokrasi 

Amerika Serikat/termasuk aktivis 

prodemokrasi Jesse Jackson dan 

calon presiden Amerika 

Serikat/barack Obama//Inilah berita 

yang bisa saya laporkan sejauh 

ini//Rekan Dini… 

Write-In (Penutup)  

Terimakasih Dina//Tampaknya 

momen pertemuan dengan Barack 

Obama bakal menjadi reuni 

ya/mengingat bintang partai 

Demokrat yang tengah bersinar ini 

pernah bermukim di 

Indonesia/tepatnya si kawasan 

Menteng/Jakarta Pusat/Sahabat 

Kampus/ demikian laporan reporter 
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kami/Dina Suwandi/dari 

Washington DC/Amerika Serikat// 

  

Lead-In pada dasarnya adalah pembuka, body adalah isi 

berita yang lebih terperinci dibandingkan Lead-in, adapun 

Write-out menjadi penutup berita. Berikut adalah masing-

masing bagian:  

2.1 Lead-In (Pembuka)  

Lead-in adalah naskah yang dibaca persis sebelum 

potongan audio terdengar. Lead-in berupa pengantar 

penyiar pada voicer reporter atau wrap atau kata-kata 

anchor atau reporter tepat sebelum sebuah actuality 

terdengar. Beragam teknik dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan mencantumkan lead-in. secara umum 

lead-in harus menyiapkan pendengar untuk sisipan 

(insert) audio yang mengikutinya.  Lead-in mesti 

mengidentifikasi siapa yang bakal berbicara pada 

giliran selanjutnya. Sebelum voicer atau wrap 

terdengar, lead-in dapat menyebutkan nama reporter: 
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Contoh:  

Hari ini juga/Dewan diharapkan menyetujui paket 

asuransi kesehatan bagi warga miskin//koresponden 

Dan Scanlan menyampaikan berita selengkapnya 

untuk Anda…  

Tetapi lead-in juga dapat memberi pengantar 

(preview) mengenai apa yang akan dikatakan oleh 

reporter dalam voicer atau wrap:  

Contoh  

Tidak selamanya selebritis hidup bahagia//Beberapa di 

antaranya bahkan berakhir dengan tragedi/seperti yang 

baru-baru ini menimpa Anna Nicole Smith/salah satu 

perempuan terkaya di dunia/pewaris kerajaan minyak 

Shell//koresponden Bill Groody melaporkan dari 

Beverly Hills/tentang akhir hidup Anna Nicole Smith//  

Atau, bisa juga mengindikasikan lokasi reporter:  

Pendengar Georgia/Alan Duke melaporkan dari State 

Capitol…  

Atau, menekankan intensitas dan kegentingan 

informasi:  

Reporter K-F-D-I theresia Yohn berada dilokasi 

kejadian ketika kru emergency mencoba 

menyelamatkan korban…  

Lead–in yang baik tidak Cuma menyiapkan 

pendengar musik menyimak informasi berikutnya 

(dalam body), tetapi juga berfungsi sebagai teaser-

semacam penggoda, pembujuk, bagi pendengar agar 
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tertarik mendengarkan kelanjutan beritanya. Cobalah 

menyusun lead-in semenarik mungkin, namun tetap 

tidak boleh mengorbankan fakta dan nilai beritanya. 

Jenis-jenis Lead-In, sebagai mana dijabarkan oleh Peter 

E. mayeux dalam Broadcast News: Writing & 

Reporting (1996).  

1) Hard lead  

Jenis seperti ini paling banyak digunakan dalam 

berita-berita radio. Pasalnya, lead ini merangkum 

semua informasi paling penting yang dibutuhkan 

dalam sekali pendengaran, atau sekali pengucapan. 

Fungsinya untuk menekankan immediacy, atau 

kecepatan penyampaian berita. Elemen hard lead 

adalah unsur-unsur terpenting dalam berita, yaitu 5W 

+ 1H. tidak semuanya mesti ditampilkan, tentunya 

Copywriter harus memilih dengan seksama unsur 

manakah yang menekankan informasi terpenting. 

Hard lead disebut juga summary atau main point lead.  

Contoh:  

• Lagi-lagi/ museum Indonesia kebobolan//siang 

tadi//museum Rahdya Pustaka Solo melaporkan 

kehilangan koleksi patung Budha 

terbaiknya/dan perhiasan emas 

antik/peninggalan raja pertama Kraton Solo//  

• Hari ini/kasus pencurian koleksi museum Radya 

Pustaka Solo resmi dilimpahkan ke pengadilan//  

• Polisi berhasil mengungkap otak kasus 

pencurian koleksi museum Radya Pustaka 

Solo//  
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• Tak disangka/kepala museum Radya Pustaka 

Solo/menjadi otak pencurian koleksi museum 

yang menghebohkan masyarakat bulan lalu//  

Keempat contoh di atas memperlihatkan hard lead 

yang berbeda-beda, untuk berita dengan topik yang 

sama. Disusun secara berurutan, hard lead paling atas 

diperuntukkan bagi berita pertama kasus pencurian 

koleksi museum. sedangkan hard lead berikutnya 

diperuntukkan bagi kelanjutan berita tersebut. Karena 

faktor immediacy-nya beda, demikian pula dengan 

penekanan informasi yang berbeda-beda, maka hard 

lead setiap berita juga berbeda-beda. Dapatkah anda 

mengidentifikasi faktor apa yang ditekankan dalam 

masing-masing hard lead//.  

2) Soft lead  

Ada saja informasi penting yang tidak ditampilkan 

dalam hard lead, karena pertimbangan tertentu, 

misalnya karena waktu atau durasi berita begitu 

pendek. Dalam kasus seperti itu, soft lead digunakan 

karena menambah perspektif dari suatu berita. Lead 

semacam itu lazimnya memperlihatkan dampak, atau 

konteks dan simpulan mengenai topik pemberitaan. 

Tentu, agar soft lead tetap menarik bagi pendengar, 

diperlukan kreativitas tersendiri dari sang copywriter.  

 Contoh:      

Deteksi dini merupakan kunci mencegah bahaya 

tsunami//Guna mengoptimalkan upaya mengatasi 

tsunami/yang kini mengancam negara kepulauan 

seperti Indonesia/Departemen Maritim bekerjasama 

dengan lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)/ 
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menyelenggarakan lomba karya ilmiah bertema alat 

deteksi bahaya Tsunami/dengan teknologi tepat guna//  

Rambut//katanya sih/mahkotanya perempuan//tapi 

kini/tambah banyak aja lakilaki yang juga ingin 

memahkotai kepalanya dengan rambut indah//Sebuah 

salon di Dipati Ukur Bandung/yang dikhususkan bagi 

kaum pria/ternyata laris manis dikunjungi konsumen 

yang ingin memperindah rambutnya//  

3) Throwaway lead  

Maksudnya lead yang sangat-sangat ringkas. 

Betul-betul hanya menekankan informasi paling 

esensial dari sebuah berita. Strukturnya sederhana, 

mirip berita suratkabar, tapi bagian yang tidak penting 

dihilangkan, namun bagian terpentingnya tetap 

dipertahankan. Throwaway lead dibacakan dengan 

memanfaatkan permainan intonasi penyiar.  

Contoh:  

Inflasi kembali mengguncang//sebagaimana telah 

diperkirakan/bulan ramadhan menjadi bulan dengan 

tingkat konsumerisme yang tinggi//  

Hari terakhir kampanye//ketiga balon gubernur Jawa 

Barat/sepakat untuk melakukan debat terbuka/dalam 

aksi kampanye damai di Gedung sate// Kecelakaan di 

Gedung Sate//sebuah truk pick-up yang tengah 

mengangkut plat besi dan material bangunan 

lainnya/tergelincir di jalan masuk pelataran 

parkir/hingga meluncur tak terkendali dan menabrak 

pos gardu parkir dihalaman belakang Gedung 
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DPRD//petugas parkir mengalami luka parah akibat 

terjepit truk//   

     Kalimat pertama yang ditulis dengan huruf miring 

merupakan contoh throwaway lead. 

4) Umbrella Lead  

Umbrella lead bertugas memayungi berbagai 

bahasan atau sudut pandang yang dilaporkan dalam 

sebuah berita. Bisa dikatakan umbrella lead 

merangkum berbagai topik yang saling berkaitan 

dalam sebuah berita.karena itu,umbrella lead disebut 

juga round-up, comprehensive, atau shotgun. 

Umbrella lead, membantu mengombinasikan berbagai 

poin pemberitaan. Namun, kombinasi tersebut tidak 

boleh menyulitkan dan memberatkan telinga 

pendengar, pun tak boleh dipaksakan. Tantangan 

umbrella lead adalah menyampaikan banyak hal 

secara sederhana.  

Contoh:  

Kontroversi menyangkut mafia DPR 

merebak/menyusul tertangkapnya suami pedangdut 

Kristina/di sebuah hotel berbintang di Jakarta//  

5) Question lead  

Sesuai dengan jenisnya, lead ini dimulai dengan 

pertanyaan. Pertanyaannya sengaja diajukan untuk 

memberikan konteks atau perspektif kepada 

pendengar, disamping membangkitkan rasa ingin tahu 

dan memancing pendengar untuk menyimak 

kelanjutan beritanya.  
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Contoh:  

Penasaran dengan apa yang dilakukan seleb-seleb kita 

di sela-sela break syutingnya? Yuk/simak liputan 

Angie berikut ini/dari Studio Satu RCTI Jakarta//…dst  

Nasi digoreng/sudah enggak asing lagi//nasi 

bakar/nasi pepes/nggak bikin kaget lagi//tapi//nasi 

dirujak/seperti apa ya jadinya?//satu lagi gebrakan 

kuliner Bandung/Nasi Rujak ala Bu Wiwik//…dst.  

Walaupun terdengar hidup dan lincah, jangan 

gunakan question lead untuk setiap berita dalam satu 

termin waktu. Jangan gunakan terlalu banyak, begitu 

juga intinya. Menulis lead model begini tantangannya 

cukup berat. Kalau pertanyaannya asal-asalan, 

question lead bakal terdengar “bodoh”. Agar efektif, 

question lead harus disusun ringkas, punya substansi, 

dan meningkatkan perhatian khalayak terhadap satu 

informasi/berita.  

6) Combination Lead  

Lead jenis ini, sesuai dengan namanya, 

menggabungkan beberapa bentuk lead menjadi satu. 

Misalnya saja, kombinasi question lead dan umbrella 

lead akan menghasilkan lead seperti ini. 

Contoh:  

Seperti apa rasanya punya mimpi jadi kenyataan? 

Tidak Cuma bahagia/tapi juga kebingungan//itulah 

yang dirasakan oleh Kemuning Muhyidin/seorang 

tukang ojek/ketika mendapat durian runtuh/menjadi 

pemenang undian Mr. M 1 milyar rupiah//  
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Kombinsi lain dapat dihasilkan dari question lead 

dengan throwaway lead.  Perhatikan contoh berikut ini:  

Siapa yang berhak menentukan jenis kelamin anak? 

Apakah jenis kelamin bayi dalam kandungan dapat 

direkayasa dan dipesan oleh orangtua yang 

menginginkan?//Semiar Etika Embriologi kembali 

digelar//  

Masih banyak kemungkinan lain untuk menciptakan 

combination lead. Dengan sering berlatih dan mencoba 

pelbagai pendekatan untuk menyampaikan informasi, 

penulis naskah radio yang berpengalaman bakal 

mampu ‘meracik’ lead kombinasi yang segar dan 

menarik.  

7) Lead lainnya  

Bentuk lead lainnya juga digunakan oleh penulis 

naskah, agar informasi yang disampaikan tidak 

terdengar monoton. Walaupun tidak begitu populer, 

namun kita perlu mengenalnya. Siapa tahu, suatu saat 

lead semacam ini bakal digunakan. Misalnya saja, lead 

yang tertunda (delayed lead), atau suspense lead. Lead 

semacam ini menyimpan ‘kejutan’ di akhir berita. 

Karena itu, sedari awal lead disusun sedemikian rupa 

sehingga mencapai ‘klimaks’ di akhir bagian lead.  

Contoh:  

Menarik ojek adalah kehidupannya sehari-

hari//Dengan penghasilan bersih tak lebih dari tiga 

puluh ribu rupiah/mang Kimung hanya bisa makan 

dengan sebungkus mie instan//tak disangka/salah satu 

bungkus mie instan yang baru disantapnya/memberi 
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rejeki dan mengubah kehidupan tukang ojek sederhana 

ini//ya/mang Kimung menjadi pemenang undian 

Mr.M 1 miliar rupiah/yang diselenggarakan oleh Mie 

Cap Jempol///  

Suspense lead digunakan untuk menuturkan 

informasi secara kronologis, ditambah dengan bumbu 

drama untuk menekankan ‘klimaks’ dan membangun 

suspense. Selain suspense lead, bentuk lain yaitu 

statement lead disusun dari pernyataan seseorang, 

misalnya pelaku atau narasumber.  

Contoh:  

“I had a dream. I had a dream.” Itulah suara Marthin 

Luther King yang terusmenerus berkumandang/pada 

peringatan seratus tahun tragedi penembakan Dr. 

King/di kedutaan Besar Amerika serikat di berbagai 

negara//  

Tidak semua informasi dapat diolah dengan pendekatan 

statement lead. Harus ada alasan yang benar-benar kuat untuk 

mengangkat pernyataan seseorang sebagai lead. Lead juga bisa 

disampaikan dalam bentuk humor. Humor menghibur dan 

menarik perhatian khalayak. Tetapi, tidak mudah membuat 

himor lead yang renyah menggigit, namun tidak garing. Kunci 

sukses membuat humor lead adalah memberikan humor 

muncul secara alamiah dari kisah atau beritanya.   

2. Body (Tubuh Berita)  

Naskah bisa ditulis dengan pelbagai pola: kronologis, 

topikal, sudutpandang bertentangan atau kombinasi semuanya.  

1) Pola Kronologis.  
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Menyajikan sebuah sekuens (urutan) peristiwa atau 

pernyataan-pernyataan yang membantu seorang 

khalayak memahami dan mengingat apa yang terjadi; ini 

merupakan pola alamiah dalam mendongeng/ bercerita. 

Setelah kalimat lead, kronologi dimulai-peristiwa yang 

paling awal, diikuti peristiwa signifikan berikutnya, 

selanjutnya, dan seterusnya, hingga kejadian penting 

terakhir dalam kisah tersebut disampaikan. Pendekatan 

kronologis berfungsi sangat baik untuk melaporkan 

kecelakaan-kecelakaan, perampokan-perampokan, dan 

tembak-menembak; memotong kronologi dalam kisah-

kisah semacam itu dapat membingungkan khalayak. 

 Contoh: 

Senjata api memang tak boleh dibuat mainan//salah 

picu sedikit/nyawa taruhannya//Brigadir Sofyan/32 

tahun/anggota satuan Operasi II Reserse Narkotika 

Polda Jabar/tewas akibat tertembak pistolnya sendiri di 

Ruang Satuan Operasi II unit IV Direktorat Narkoba 

Polda Jabar/.Senin 12 Maret//  

 Sofyan tewas akibat luka tembak di leher bagian 

kanan/terkena letusan senjata api jenis colt special 

detective miliknya/saat tengah membersihkan 

senjatanya sesudah apel pagi//korban sempat dilarikan 

ke RS Polri Bandung/namun tak tertolong//setelah itu 

disemayamkan di rumah duka jalan Kawaluyan RT 3 

RW 27/kelurahan Sekejati Kodya Bandung/korban 

dimakamkan dengan upacara militer di pemakaman 

keluarga tak jauh dari rumah duka//  

Menjawab teka-teki seputar tewasnya 

anggotanya/Kapolda Jabar Irjen Soenarko Danu 

Ardanto menepis dugaan bunuh diri//Berdasarkan 
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wawancara dengan anggota keluarga maupun rekan 

sekerja/insiden ini murni kecelakaan//  

Contoh tersebut memperlihatkan bagaimana 

kronologi peristiwa dibangun oleh bagian berita yang 

ditulis dengan huruf italic (miring)  

2. Pola Topikal  

Gagasan-gagasan lebih mudah diingat saat 

dikelompokkan atau dihimpunkan ke dalam topik-

topik dan kepala-kepala subjek. Umbrella lead kerap 

digunakan untuk berita dengan pola topikal. Gagasan-

gagasan kunci narasi diperkenalkan dalam lead dan 

kemudian berkembang di keseluruhan berita. Seperti 

ditunjukkan sebelumnya, transisi akan membantu 

khalayak beralih dari satu topik ke topik lainnya. 

  Contoh:  

Sejumlah kebijakan penting berkaitan dengan 

konservasi lingkungan/ berhasil diterapkan sidang 

Tahunan ASEAN 2007//Diantaranya menyangkut 

pembalakan liar dan pencemaran asap yang sejak 

tahun lalu banyak terjadi di Indonesia//  

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar /Menteri 

Kehutanan MS Kaban/dan Menteri Pertanian Anton 

Apriyoko/digagas program “ASEAN Help 

ASEAN”/yang intinya berfokus pada penyelesaian 

masalah lingkungan oleh internal ASEAN 

sendiri//Guna mengatasi pembalakan liar/negara-

negara ASEAN sepakat mengaktifkan peran posisi di 

perbatasan wilayah/yang wewenangnya  diatur dalam 
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undang-undang terpisah//Sedangkan terkait dengan 

pencemaran asap/ASEAN akan membentuk satgas 

khusus untuk memadamkan api dan melokalisasi 

wilayah kebakaran//Pada tahun 2007/pembalakan liar 

mengakibatkan kerugian negara-negara ASEAN 

sebesar 170 triliun rupiah//Sementara pencemaran 

asap/menyebabkan tak kurang dari 13 ribu kasus 

gangguan pernafasan taraf sedang hingga akut/di 

wilayah ASEAN//  

 Perhatikan lead payung ditulis dengan tinta tebal 

(bold), yaitu konservasi lingkungan. Lead payung 

tersebut merupakan gagasan kunci yang dikembangkan 

menjadi dua pokok gagasan: pembalakan liar dan 

pencemaran asap, masingmasing ditulis dengan tipe 

huruf italic (miring), yang diuraikan dalam tubuh berita 

(juga ditulis dengan huruf italic) perhatikan, sekali lagi, 

tipe hurufnya.  

3. Pola Sudut Pandang Bertentangan  

Penataan sudut pandang bertentangan serupa dengan 

struktur topikal yang baru saja dijelaskan, namun topik-

topiknya lebih spesifik. Dalam sebuah isu kontroversial, 

terdapat berbagai sudut pandang berlawanan yang kerap 

mengitarinya.  

Contoh:  

Pro-kontra seputar pembukaan Hotel Vue palace kian 

menghangat// Kalangan DPRD 

menganggap/pembukaan hotel Vue Palace dulunya 

bernama Century Hotel/merupakan indikasi 

konspirasi pemerintah dengan pemilik hotel/di 

samping itu/memperlihatkan sikap yang tidak 
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konsisten/karena sebelumnya pemerintah melarang 

Century Hotel beroperasi jika tidak mematuhi 

ketentuan//Roberto Simamora/Manajer Hotel Vue 

Palace menyatakan/pihaknya berani membuka hotel 

karena mendapat izin dari Pembda/dan dinyatakan 

layak beroperasi setelah memenuhi sejumlah 

persyaratan//Sementara ketika dikonfirmasi/Pemkot 

Bandung menyatakan tak tahu-menahu 

permasalahan tersebut/karena pembangunan dan 

peresmian fasilitas apapun sepenuhnya merupakan 

urusan Dinas Tata Ruang Kota//            

 

Perhatikan, contoh berita di atas dibuka dengan lead 

yang menjelaskan kontroversi. Kemudian, berita 

disusun dengan menampilkan secara bergantian fakta-

fakta yang bertentangan, dalam contoh naskah ditulis 

dengan huruf miring (italic). Setiap sudut pandang/fakta 

yang bertentangan seputar kabar ‘pembukaan hotel yang 

bermasalah’ itu disampaikan secara berurutan muai dari 

kalangan DPRD, pihak hotel (manajer Vue Palace), dan 

Pemkot Bandung. Perhatikan katakata yang ditebalkan 

tintanya (bold). Kata-kata itu menunjukkan siapa saja 

pihak yang tengah bertikai dalam berita ini.  

4. Pola Kombinasi  

Seperti dinyatakan sebelumnya, kombinasi pola-pola 

organisasional dapat digunakan dalam sebuah berita. 

Gunakan pola narasi terbalik, tak peduli label sebarang 

apa pun yang dilekatkan.  Inilah sebuah contoh 

kombinasi pola kisah standar yang digunakan dalam 

satu narasi berita. Sebuah penataan kronologis 

(‘pemberian penghargaan’) dikombinasikan dengan 
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struktur topikal tentang kiprah subjek berita selaku 

aktivis yang menghantarkan pada penghargaan tersebut.  

Contoh:  

Sahabat kampus/Rabu 8 maret/dosen sekaligus aktivis 

kesetaraan gender Musdah mulia mendapatkan 

penghargaan International Women of Courge/dari 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat/Condoleeza 

Rice//Bersama sembilan perempuan dari belahan 

dunia lain seperti Irak/Arab Saudi/Argentina/dan 

Afrika Selatan/musdah dinilai telah berperan aktif 

menafsirulang jatidiri perempuan Islam dalam dunia 

modern//Selain itu/melaui kiprah organisasi 

perempuan yang dipimpinnya/ia dianggap berhasil 

mengembangkan semangat multikultural yang 

mempromosikan kerukunan antarumat beragama di 

Indonesia// 

Selain mendapatkan medali//Musdah juga 

mendapatkan dana pengembangan organisasi sebesar 

10 ribu dollar/atau seratus juta rupiah//dana 

tersebut/menurut Musdah/akan dimanfaatkan untuk 

melakukan riset-riset mendalam mengenai kesetaraan 

gender dan multikulturalisme// 

Sahabat kampus/pekan ini Musdah masih berada di 

Washington//ia dijadwalkan mengikuti pertemuan 

dengan sejumlah tokoh Demokrasi Amerika 

Serikat/termasuk aktivis pro-demokrasi Jesse Jackson 

dan calon presiden Amerika Serikat/Barack Obama//  

Perhatikan contoh di atas. Bagian berita yang ditulis 

dengan huruf italic memperlihatkan pola kronologis 
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yang dikombinasikan dengan pola topikal (juga ditulis 

dengan huruf italic)  

3. Write-Out (Penutup)  

Write-out adalah naskah yang dibaca persis setelah 

sepotong bunyi diperdengarkan. Istilah lain untuk write-out 

adalah tag atau tag line (baris tag). Writeout memberikan 

sinyal pada pendengar bahwa beritanya sudah selesai, dan 

bahwa saatnya kini berpindah ke berita selanjutnya. Mengingat 

write-out mengakhiri sebuah cerita, isinya bisa saja sama 

berupa rangkuman, kesimpulan, atau secara kreatif 

memanfaatkan humor (hati-hati dengan penempatannya!). 

Write-out bisa berupa yang informasi tambahan, dampak yang 

diharapkan, atau sudut pandang yang bertentangan. 

 Contoh: 

Sofyan tewas akibat luka tembak di leher bagian 

kanan/terkena letusan senjata api jenis colt special 

detective miliknya/saat tengah membersihkan 

senjatanya sesudah apel pagi//…  

Menjawab teka-teki seputar tewasnya 

anggotanya/Kapolda Jabar Irjen Soenarko Danu 

Ardanto menepis dugaan bunuh diri//Berdasarkan 

wawancara dengan orangtua anggota keluarga 

maupun rekan sekerja/insiden ini murni kecelakaan// 

(write-out: informasi tambahan)  

Roberto Simamora/manajer Hotel Vue Palace 

menyatakan/pihaknya berani membuka hotel karena 

mendapatt izin dari Pemda/dan dinyatakan layak 

beroperasi setelah memenuhi sejumlah persyaratan//  
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Sementara ketika dikonfirmasi/Pemkot Bandung 

menyatakan tak tahu-menahu permasalahan 

tersebut/karena pembangunan dan peresmian fasilitas 

apapun sepenuhnya merupakan urusan Dinas Tata 

Kota// (write-out: sudut pandang bertentangan)  

Guna mengatasi pembalakan liar/negara-negara 

ASEAN sepakat mengaktifkan peran posisi di 

perbatasan wilayah/yang wewenangnya akan diatur 

dalam undang-undang terpisah//Sedangkan terkait 

dengan pencemaran asap/ASEAN akan membentuk 

satgas khusus untuk memadamkan api dan melokalisasi 

wilayah kebakaran//  

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kerugian 

akibat pembalakan liar dan pencemaran asap/yang 

pada tahun 2006 mengakibatkan kerugian negara tak 

kurang dari 17 triliun rupiah// (write-out: dampak 

yang diharapkan)  

 7 dari 10 anak di Bandung diduga menderita ADHD-

Attention Deficit Highly Disorter/akibat terlalu banyak 

menonton televisi dan bermain game 

elektronik//Demikian kesimpulan penelitian Fakultas 

Psikologi Unisba//Guna mengatasi dampak buruk 

televisi dan media elektronik lainnya/orangtua 

disarankan untuk mengubah pola menonton televisi 

keluarga//  

Menonton televisi terlalu banyak bisa menyebabkan 

gangguan berkonsentrasi/yang dikenal sebagai 

sindrom ADHD// (write-out: kesimpulan) 
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C. REWRITING (ALIH NASKAH)  

Seperti telah diungkapkan berulangkali, radio memiliki 

gaya penyampaian pesan tersendiri itulah yang disebut 

dengan radio scripwriting style. Gaya ini disesuaikan dengan 

gramatika media yang bersangkutan, serta cara alami orang 

menyerap pesan melalui radio. Prinsip-prinsip radio 

scripwriting style sudah dipaparkan sebelumnya informasi 

radio harus ringkas, padat dan jelas. Sekilas, tapi berulang-

ulang.  

Sumber berita radio bisa dari mana saja. Salah satunya, 

dari surat kabar atau internet, atau media informasi lainnya. 

Pekerjaannya disebut rewrite, menulis-ulang, atau alih 

naskah. Berikut adalah langkah-langkah mengalihnaskahkan 

(rewrite) sebuah informasi menjadi informasi radio sebagai 

berikut:  

• Pilih berita atau informasi yang akan dialih 

naskahkan.  

• Identifikasi main topic dan supporting details. Yang 

disebut main topic adalah gagasan utama dari 

informasi tersebut. Sedangkan supporting details 

adalah perincian fakta atau informasi yang 

disampaikan.  

• Setelah perincian itu tersedia, perhatikan slot waktu 

yang tersedia. Ada berapa lama durasi untuk 

informasi/berita? Buatlah naskah yang panjangnya 

sesuai dengan durasi tersebut. Sampaikan main topic 

terlebih dahulu, kemudian disusul dengan supporting 

details yang menurut anda paling relevan bagi 

pendengar.  
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• Apabila masih tersedia waktu di jam-jam berikutnya, 

berita atau informasi bisa dibuat sekuel atau 

rangkaian berseri. Tuliskan berita berikutnya dengan 

menggunakan main topic yang sama (tapi harus 

direkonstruksi ulang agar tidak monoton), kemudian 

tambahkan supporting details yang tidak sempat 

disampaikan pada slot waktu pertama.  

Cara ini memudahkan penulis naskah untuk menyusun 

berita berdasarkan slot yang tersedia. Cara ini juga sangat 

efektif dalam mengalihnaskahkan berita, apalagi jika waktu 

yang tersedia untuk mengalihnaskahkan sangat sempit. 

Bagaimana memperaktikkannya? Lihat bagan berikut ini: 

Marak, Tayangan tak layak di Bulan Puasa  

Selama tujuh hari pertama bulan ramadhan 1429 
H, ternyata beberapa stasiun televisi masih 
menayangkan adegan yang melanggar aspek 
kelayakan dengan momentum Ramadhan. 
Ditemukan 802 adegan yang melanggar aspek 
kelayakan karena mengandung kekerasan fisik, 
kekerasan psikis, mistik, dan adegan cabul atau 
porno di 11 stasiun televisi. Lima televisi yang paling 
banyak menayangkan adegan-adegan tersebut 
yakni Indosiar sebanyak 148 adegan (18,5%) anTv 
sebanyak 127 adegan (15,8%) Trans TV 96 adegan 
(12%), TPI 94 adegan (11,7%), dan Trans 7 87 adegan 
(10,8%)  

Secara kuantitas, jumlah adegan “kurang pas” 
yang ditayangkan minggu pertama Ramadhan 
1429H meningkat pesat dibandingkan dengan 
Ramadhan sebelumnya, yang hanya 340 adegan. 
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Kendati demikian, dari segi kualitas, adegan-adegan 
“kurang pas” tahun ini menurun dibandingkan 
tahun lalu.  

Tenaga Ahli Monitoring Televisi Departemen 
Komunikasi dan Informatika (Defkominfo) Teguh 
Imawan memaparkan hal tersebut dalam  

“Evaluasi tayangan Televisi Tujuh Hari Pertama 
Ramadhan 1429H” di Gedung Depkominfo, Jln. 
Medan Merdeka Barat, jakarta, Jumat (12/9). Dari 
hasil pantauan kami tersebut, tayangan televisi 
belum kompatibel dengan spirit suci Ramadhan,” 
ujarnya..  

 

Perjudian 

Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi 
(Infokom) majelis Ulama Indonesia (MUI) Saud 
Budairy menyatakan, menurut pemantauan 
mereka, di awal Ramadhan tahun ini masih ada 
beberapa program acara yang terindikasi tidak 
relevan dengan semangat Ramadhan. Ia pun 
menyayangkan adanya acara kuis tak berbobot di 
hampir semua stasiun televisi. “Kuis-kuis tersebut 
cenderung menjadi arena perjudian,” ujar Said.  

Sebab, kata dia, yang bisa menjadi peserta kuis 
tersebut adalah mereka yang mengirim short 

message service (SMS) dengan tarif atau biaya 
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yang dinaikkan harganya jauh dari standar SMS pada 
umumnya.  

 “Lalu, pemenangnya ditetapkan berdasarkan 
hasil acak peserta kuis. Sedangkan hadiahnya 
diambilkan dari sebagian dana yang dibayarkan 
peserta tadi. Dengan cara seperti itu, MUI 
mengategorikan sebagai judi,” ujarnya.  

Kendati demikian, MUI memberi apresiasi positif 
pada salah satu tayangan televisi, yakni sinetron 
“Para Pencari Tuhan Jilid 2” yang ditayangkan setiap 
hari di SCTV. Menurut penilaian MUI, ungkap Said, 
tayangan sinetron tersebut mencerminkan sikap-
sikap muslimah sebagaimana mestinya, antara lain 
kepatuhan menjalankan shalat lima waktu, 
mengajarkan cara melakukan shalat sunah, sujud 
syukur, dan sikap jujur antikorupsi dalam kehidupan 
sehari-hari. 

(HU Pikiran Rakyat, sabtu 13 September 
2008) 

  

Artikel media cetak di atas, masih menggunakan gaya 

bahasa media cetak. Apabila anda diminta untuk 

mengalihnaskahkan menjadi informasi radio, maka artikel 

tersebut harus diubah menjadi naskah yang ditulis dengan 

pendekatan radio scripwriting style. Guna memperaktekkan 

bagaimana melakukan alihnaskah menggunakan main topic-

supporting details, maka pertama-tama penulis naskah mesti 

mengidentifikasi topik utama (main topic) dan supporting 

details dari naskah tersebut.  
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Tabel 9.4: Tabel Topik Utama dan Supporting Details 

  

Main topic  

• Maraknya tayangan TV tak layak 

di bulan Puasa  

• Deskripsi: ditemukan 804 adegan 

tak layak dalam Evaluassi 

tayangan Televisi Tujuh Hari 

Pertama ramadhan 1429H/yang 

dipaparkan Teguh 

Imawan/Tenaga Ahli monitoring 

Televisi Depkominfo/di Gedung 

Depkominfo/ Jakarta/ Jumat 12 

September lalu//(5W+1H)  

Supporting 
Details  

1. 5 Stasiun TV yang paling banyak 

menayangkan.  

2. Definisi ‘tak layak’: mengandung 

kekerasan, mistik, dan porno.  

3. Perbandingan dengan hasil tahun 

2007  

4. Kesimpulan: tayangan TV belum 

kompatibel dengan spirit 

ramadhan.  

5. Kuis = Judi  

6. Positif: para Pencari Tuhan Jilid 2.  
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Berita radio yang dapat disusun dari naskah tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Alternatif 1: Main topic dan Supporting detail 3 

dan 4  

Buat para penonton TV/ada berita penting yang mesti 

disimak//Program TV ternyata banyak yang tidak 

sesuai dengan spirit Ramadhan// buktinya/ program 

TV di 11 stasiun televisi selama bulan Ramadhan 

mengendung adegan kekerasan/mistik/ bahkan adegan 

cabul//Demikian diungkapkan Teguh Irawan/Tenaga 

Ahli Monitoring Televisi Depkominfo/saat 

memaparkan hasil Evaluasi Tayangan televisi Tujuh 

hari  

Pertama ramadhan 1429H/ di Gedung 

Depkominfo/jakarta/Jumat 12 September 

lalu//Evaluasi tersebut mendapati 802 adegan yang 

melanggar kelayakan//Angka ini meningkat pesat 

dibandingkan dengan ramadhan tahun 

sebelumnya/yang hanya mencatat jumlah pelanggaran 

sebanyak 304 adegan//  

2. Alternatif 2: Main topic dan supporting details 

6  

Ramadhan/bulan suci/bulan penuh berkah/lazimnya 

diisi dengan siraman rohani//Agar selaras dengan 

semangat Ramadhan/Program TV semestinya 

menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan 

hati//Namun/tidak demikian hanya dengan program 

TV di Indonesia//Hasil   Evaluasi Tayangan televisi 

Tujuh hari Pertama ramadhan 1429H/yang dilakukan 

oleh tenaga ahli monitoring televisi departemen 



367 
 

komunikasi dan informatika/Teguh 

Imawan/mendapati 804 adegan yang tak sesuai dengan 

nilai-nilai ramadhan// adegan tersebut dinilai tak layak 

alias menyimpangkan semangat Ramadhan/karena 

mengandung unsur kekerasan/mistik/bahkan 

pornografi// Di antara 5 stasiun/stasiun Tv yang paling 

banyak menayangkan adegan tak layak 

tersebut/Indosiar juaranya//Indosiar menayangkan 148 

adegan tak layak//ini setara dengan 18.5% dari seluruh 

adegan kekerasan yang ditemukan dalam program 

Ramadhan//  

3. Alternatif 3: Main topic dan supporting details 

5  

Jangan sembarangan ikut kuis ramadhan//hadiahnya 

memang menggiurkan/lumayan buat oleh-oleh mudik 

nanti//namun/bagaimana kalau kuis dikategorikan 

sebagai judi?//Said Budairy/Ketua Komisi Informasi 

dan Komunikasi majelis Ulama 

Indonesia/MUI/menyatakan/kuis di televisi cenderung 

menjadi arena perjudian//sebab/peserta kuis adalah 

mereka yang mengirim SMS dengan tarif yang lebih 

tinggi dari harga standar SMS pada umumnya//Selain 

itu/pemenangnya ditetapkan berdasarkan hasil 

acak//Dan hadiahnya diambilkan dari sebagian dana 

yang dibayarkan peserta//Dengan keriteria semacam 

itu/maka MUI menetapkan kuis sebagai judi//Di 

samping menilai kuis sebagai judi/Said Budairy juga 

menyayangkan rendahnya mutu kuis di nyaris semua 

stasiun televisi//ini terlihat dari pertanyaan kuis yang 

tidak berbobot//  

4. Alternatif 4: Main topic dan Supporting detail 6  
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Tak semua program TV di bulan Ramadhan/tidak 

layak untuk ditonton//para pencari Tuhan Jilid 

2/sinetron produksi Deddy Mizwar yang ditayangkan 

setiap hari di SCTV/kembali meraih pujian dari 

pemerhati media dan program ramadhan di televisi//  

Diungkapkan said Budairy/Ketua Komisi  Informasi 

dan Komunikasi majelis Ulama Indonesia/MUI/Parra 

Pencari Tuhan Julid 2 mencerminkan sikap-sikap 

Muslimin sebagaimana mestinya//Misalnya/.patuh 

menjalankan shalat lima waktu//Bersikap jujur 

antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari//Selain 

itu/sinetron tersebut juga mengajarkan cara melakukan 

shalat sunah dan sujud syukur//Sinetron Para Pencari 

Tuhan Jilid 2/dengan demikian/layak mendapatkan 

apresiasi positif//ini berbeda dengan sinetron lain yang 

banyak mengandung muatan kekerasan/mistik/dan 

pornografi///  

 Apabila pendekatan praktis dengan ‘memecah bagian-

bagian berita’ ini sudah tidak memadai bagi anda, itu bagus 

sekali, artinya anda berkembang lebih baik, dan tidak puas 

lagi dengan cara-cara praktis saja untuk menghasilkan berita 

terbaik. Kini, ada baiknya anda ikuti langkah-langkah berikut 

ini untuk memperbaiki naskah radio. Memperbaiki, bukan 

sekedar menyusun.  

• Bacalah informasi dari sumber aslinya dengan 

cermat dan seksama  

• Garis bawahi, atau soroti poin-poin utama atau 

fakta-fakta dalam sumber aslinya.  

• Pahami the heart of the story-pahami jantung 

berita itu, apa intinya? Apa esensinya?  
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• Jawablah pertanyaan-pertanyaan kunci yang 

mungkin diajukan oleh pendengar (coba 

imajinasikan dengan cara bertukar tempat, kali ini 

anda menjadi pendengar).  

• Sampaikan berita itu secara informal kepada 

seorang teman, kolega di dalam newsroom, atau 

kalau tidak ada siapa-siapa, bicaralah dengan 

layar monitor atau keyboard anda.  

• Tentukan dengan cara apa cerita bisa disampaikan 

secara efektif pada pendengar.  

• Pilih jenis lead yang akan digunakan.  

• Identifikasi pola struktur naskah yang akan 

digunakan.  

• Ketahui bagaimana informasi akan berakhir 

sebelum anda mulai menulisnya.  

• Kini, singkirkan sumber aslinya.  

• Tulis lead, dan berhentilah.  

• Ingat rencana serangan anda lead, pola struktur 

naskah, ending, dan sebagainya)  

• Tuliskan keseluruhan informasinya.  

• Kini, cek naskah anda, bandingkan dengan 

sumber asli untuk menjamin akurasi, 

keseimbangan, dan objektivitas.  
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• Bacalah naskah anda dengan suara keras, jangan 

membaca di dalam hati.  

• Perbaiki pilihan kata, struktur kalimat, organisasi 

naskah-pertimbangkan faktor-faktor seperti alur, 

ritme, dan pace.  

• ‘Padatkan’ naskah anda. Saat anda sudah merasa 

menulis naskah yang paling baik, hapus lima kata 

dari naskah anda. Baca, lalu hapus lima kata lagi. 

tangkap esensi informasi tanpa menghapuskan 

inti dan ‘warna’ informasinya.  

• Cek kejelasan naskah anda. Kembangkan satu 

gagasan pada satu periode waktu.  

• Baca kembali naskah anda keras-keras.  

• Kalau masih ada waktu, rewrite kembali. 

(Mayeux, 1996:89-90)  

Dalam mengalihnaskahkan penting sekali untuk memilih 

sudut (angle) yang berbeda dengan informasi aslinya. 

Mengalihnaskahkan juga bukan sekedar menyingkat 

berita/informasi. Lebih dari itu, mengalihnaskahkan berarti 

memindahkan naskah yang ditulis dengan gaya bahasa lain 

ke dalam radio copywriting style. Yang dilakukan oleh 

penulis naskah bukan sekedar memotongmotong berita 

semaunya. Tetapi, merekonstruksi fakta/informasi dengan 

gramatika media yang berbeda. Jelas, ini pekerjaan yang 

serius, tapi bisa dikuasai siapapun seiring dengan seringnya 

berlatih dan berpraktik sebagai penulis naskah radio. 
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D. Radio Sebagai Media Jurnalisme 

Tak ada seorang pun, yang menyangka bahwa radio akan 

menjadi media jurnalisme yang terkenal. Di saat radio sedang 

terkenalnya, yang mana merupakan awal mula radio sebagai 

media komunikasi masa, terjadi sebuah bencana besar, yaitu 

kapal pesiar yang mewah, Titanic (1912) tenggelam. Pesan 

SOS yang di siarkan dari kapal Titanic di pancarkan ke seluruh 

dunia. Kapal-kapal yang sedang berada di Atlantik pun segera 

bergerak. Sejak saat itu, radio menjadi standar keselamatan 

umum dalam kapal, dan merupakan perangkat wajib yang harus 

ada di dalam kapal. Dari bencana tersebut, orang belajar 

bagaimana cara menyampaikan berita secepat mungkin. 

Joseph R. Dominick, dalam The Dynamic of Mass 

Communication (2002), antara tahun 1930 sampai 1940-an, 

radio terlibat dalam penyampaian pesan saat Perang Dunia II. 

Bahkan, Adolf Hitler dan Neville Chamberlain membacakan 

pidatonya secara live melalui radio. Inilah era perang 

psikologis, dimana para pemimpin berlomba-lomba untuk 

membujuk warganya masing-masing, dalam rangka 

mendukung misi mereka. 

John Vivian tidak sepakat, bahwa Perang Dunia II menjadi 

awal kejayaan radio, dalam bukunya The Media of Mass 

Communication (2006), Vivian menetapkan November 1916 

sebagai titik awal jurnalisme radio, ketika Lee De Forest 

menandatangani perjanjian dengan koran New York, The 

American, untuk menyiarkan hasil pemilu. Empat tahun setelah 

pemilu 1916, yaitu pemilu 1920, KDKA mengantongi izin 

sebagai stasiun radio komersial pertama. Siarannya dimulai 

dengan melaporkan hasil pemungutan suara untuk kandidat 

presiden Harding-Cox yang di hitung oleh Pittsburgh Post. 
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Apa yang menyebabkan radio menjadi magnet ampuh untuk 

menarik perhatian pendengar dalam mencari berita? Radio 

personalized the news-lewat para komentator, radio membuat 

informasi faktual menjadi sesuatu yang pribadi, persisnya 

ketika opini-opini subjektif mulai terbentuk (Dominick, 

2002:75). H.V. Kaltenborn, Edward R. Murrow dan Lowell 

Thomas, mereka tidak hanya menjadi reporter kawakan yang di 

tunggu-tunggu pendengar. Di hadapan khalayaknya, mereka 

juga selebritas yang namanya sama beken dengan para 

pemimpin dunia yang pidatonya mereka analisis. Selain itu, 

radio membawa peristiwa ke dalam ruang-ruang pendengar, 

membuat mereka seolah-olah berada di sana (Vivian, 

2006:163). 

4.1 Jurnalisme Radio 

Dalam jurnalisme radio, ada proses pengumpulan berita, 

produksi, atau pengolahan fakta menjadi bentuk-bentuk berita, 

dan penyiaran berita. J.B, Wahyudi membagi produk radio 

menjadi dua pokok besar, yang masing-masing memiliki 

kekhasan tersendiri dalam memperlakukan ide: 

1) Karya artistic, di produksi dengan pendekatan artistic, 

berlandaskan fiksi atau fakta, yang dalam hal ini boleh 

di perlakukan sebagai fiksi. Karya artistic 

mengandalkan dramatisasi. Contoh: sandirwara radio, 

berita, iklan. 

2) Karya jurnalistik, di produksi dengan pendekatan 

jurnalistik, di ikat oleh kaidah, standar, hukum, dan 

kode etik jurnalistik, bertitik-tolak dari fakta, 

dramatisasi-demi objektivitas dan kesakralan fakta-di 

jaga sebisa mungkin agar tidak membiasakan 

karyanya. Contoh: berita, dokumenter, feature. 
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Pada dasarnya, karya jurnalistik apapun yang dapat di 

temukan di media cetak, juga bisa di produksi di radio dengan 

pendekatan yang berbeda. Fungsi aktual menjadi ciri yang 

melekat pada radio-eksistensi radio salah satunya di tentukan 

oleh factor aktualitas. Jangan lupa, ada karakteristik lain yang 

tak kalah penting, yaitu interaktivitas. Radio adalah media yang 

bersifat sekarang dan segera. Inilah efek yang di timbulkan dari 

media suara sebagai pengantar pesan (aktual dan interaktif) 

dalam radio. Sangat berbeda dengan suara dari recording, atau 

rekaman kaset. 

Tulang punggung radio adalah berita dalam berbagai 

bentuk. Mulai dari kronik, straight news, siaran tunda, sampai 

live reportage. Biasanya radio dengan ciri jurnalisme yang 

kental, di lengkapi dengan siaran-siaran berbasis talk, alias talk 

show. Talk show radio merupakan wujud forum diskusi yang 

sangat istimewa. Di media cetak, forum diskusi hanya bisa di 

hadirkan melalui tulisan, yang berupa opini atau polemik atau 

seputar topik kontroversial. Karena itu, biasanya perang opini 

di media cetak, biasanya selesai dalam waktu berminggu-

minggu, sesuai dengan frekuensi terbitnya media cetak yang 

bersangkutan. Antara siaran langsung dan siaran tunda, tentu 

siaran langsung lebih tinggi nilainya, nilai aktualitasnya lebih 

tinggi. Apalagi jika khayalak juga turut di undang, dan dapat 

menyampaikan argumennya. 

Interactive talk show yang melibatkan pendengar termasuk 

program yang di sukai oleh pendengar radio. Motivasi 

pendengar untuk melibatkan diri dalam forum diskusi radio 

bermacam-macam, mulai dari keinginan untuk sharing, 

aktualisasi diri sampai alasan ingin eksis. 
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4.2 Jurnalisme Radio di Indonesia 

Sejarah radio di Indonesia menunjukkan bahwa media ini 

punya peran besar dalam berdirinya negara Indonesia. Gaung 

Proklamasi Indonesia di siarkan se-Indonesia melalui 

gelombang radio yang berpusat di Bandung, tepatnya di 

Palasari, Dayeuhkolot, Bandung. Naskah Proklamasi di 

bacakan pada pukul 19:00 tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sakti 

Alamsjah, yang di damping oleh Sam Amir, R.A. Darya, dan 

Ny. Odas Sumadilaga. RRI yang di dirikan pada 11 September 

1945 oleh Adang Kadarisman dan Abdulrahman Saleh (Pak 

Karbol) menyiarkan propaganda berupa pidato yang membakar 

semangat. Contohnya seperti pidato Bung Tomo yang berorasi 

di depan mikrofon radio. 

RRI mengemban fungsi yang sangat strategis. RRI menjadi 

bagian dari pendidikan massa dan pemersatu bangsa. Ketika 

radio-radio swasta bermunculan, beberapa radio mengambil 

peran untuk berkiprah dalam dunia jurnalistik. Di Bandung, 

tercatat Radio Mara yang berupaya menjalankan fungsi ini 

secara konsisten. Di Jakarta, ada radio Triwijaya FM dan 

Elshinta. Di Surabaya, ada Suara Surabaya yang sukses 

mengembangkan jurnalisme radio di Jawa Timur, bahan sukses 

menjadi model bagi aplikasi jurnalisme di wilayah lainnya. Saat 

ini banyak radio swasta yang melirik dan mengaplikasikan 

jurnalisme radio, kendati baru sebatas sisipan dan bukan 

program utama. 

Masduki (2001:1) bahkan mengaklaim tahun-tahun ini 

sebagai momen kebangkitan jurnalisme radio di Indonesia. 

Berkaca pada sejarahnya, radio Indonesia di masa pra dan awal 

kemerdekaan Indonesia, sarat dengan informasi perjuangan dan 

propaganda nasionalisme. Saat Orde Baru, radio menjadi media 

yang sarat akan hiburan. Pada Reformasi tahun 1998, radio 

menjadi di gemari kembali, bahkan program talk show radio 
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pun menjamur di mana-mana. Konsep radio society, sebetulnya 

sangat ideal jika di gunakan sebagai pijakan untuk 

mengembangkan jurnalistik radio di tanah air. Pertama, radio 

sebagai media penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak 

lain. Ke dua, radio sebagai sarana mobilisasi pendapat publik 

untuk mempengaruhi kebijakan. Ke tiga, radio sebagai sarana 

untuk mempertemukan dua pendapat yang berbeda untuk 

mencapai solusi bersama yang saling menguntungkan. Ke 

empat, radio sebagai sarana untuk mengikat tali kebersamaan 

dalam semangat kemanusiaan dan kejujuran (Masduki, 

2001:3). 

 

4.3 Berita, Tulang Punggung Jurnalisme Radio 

Bagi wartawan cetak, ini bukan kabar gembira. Dimana-

mana, angka readership menurun, namun viewing-nya stabil. 

Angka pendengar radio pun stabil, tapi tetap eksis. Ciri-ciri 

berita radio sama pada umumnya, tetapi karena radio bersifat 

lokal dan personal, maka pendekatan dalam menetapkan nilai 

berita agak berbeda di banding media komunikasi lainnya. 

Andre Boyd (1994) dalam buku Broadcast Journalism: 

Techniques of Radio and TV News menyebutkan beberapa poin: 

1) Proximity 

Kedekatan adalah faktor yang sangat penting. 

Pertanyaannya adalah sejauh mana berita tersebut 

bermakna bagi pendengar. 

2) Relevance 

Kedekatan dan relevansi itu satu paket. Berita yang 

tidak relevan dengan pendengar, makan tidak akan 
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banyak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. 

Berita semacam ini jarang sekali di dengar. 

3) Immediacy 

News is only news while its new. Tidak ada gunanya 

menyajikan berita basi, karena nyawa radio yang 

membuatnya lebih unggul dari pada yang lain adalah 

bagaimana radio itu cepat dalam menyampaikan berita 

terbaru (immediacy). 

4) Interest 

Di sesuaikan dengan kepentingan pendengar, lagi-lagi 

masih satu paket dengan proximity dan relevance. Jika 

pendengar merasa beritanya tidak penting bagi dirinya, 

dengan segera mereka akan berpindah saluran. 

Newscaster-lah yang menjadikan berita itu menjadi 

penting. 

5) Drama 

Berita yang mengandung unsur drama akan lebih di 

sukai pendengar ketimbang informasi yang datar-datar 

saja. Karena hal tersebut seru/asik untuk di dengarkan. 

6) Entertainment 

Unsur hiburan atau entertainment dalam dunia 

jurnalistik kerap di sisihkan, atau di bicarakan 

sembunyi-sembunyi karena di anggap mencemari 

sakralisme dari jurnalisme itu sendiri. 
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Secara umum, terdapat beberapa jenis format berita radio. 

Berikut adalah ekstraksi format berita radio dari Vivian (2006: 

162-163): 

1) Breaking News 

2) Jenis berita yang paling tinggi nilainya. Intinya adalah 

melaporkan berita secepatnya. Singkat, padat, akurat. 

3) Headline Service 

4) Radio menjadi penyedia berita-berita pendek dalam 

format headline yang di sesuaikan dengan karakteristik 

pendengar radio yang memang menginginkan segala 

sesuatu yang ringan dan tidak berat di serap oleh 

telinga. Formula awal headline radio bersumber dari 

format rock ‘n roll Gordon McClendon di tahun 1960-

an: tiga-empat menit berita di setiap siaran 20 menit, di 

tengah lagu berdurasi 3 menit, setelah itu di susul 20 

detik tanpa ada berita apa pun. Sebagian besar berita 

tidak lebih dari dua kalimat. 

5) All News 

Segala macam berita di siarkan di stasiun radio. 

Gordon McClendon memulainya dengan memasang 

staf di XTRA yang berbasis di Tijuana (perbatasan 

Meksiko) untuk membaca kawat berita non-stop. 

6)  News Package 

Berita dalam format lebih panjang, di sebut juga feature 

radio. Isu yang di angkat lazimnya adalah berita-berita 

kategori soft news. Berita semacam ini, biarpun isunya 

penting, memang tidak mengejar aktualitas. Karena, 



378 
 

tantangannya besar, maka hanya radio besar saja yang 

berani mengolahnya. 

Apa saja yang dapat di jadikan topik berita? Hampir segala 

sesuatu yang berada di sekitar kita, bisa kita jadikan sumber 

berita. Boyd merincikan sejumlah topik yang kerap di angkat 

dalam pemberitaan radio: 

1. Gawat darurat 

2. Kriminalitas 

3. Pemerintah lokal dan nasional 

4. Perencanaan dan pembangunan 

5. Konflik dan kontroversi 

6. Pressure group 

7. Industri dan ketenagakerjaan 

8. Kesehatan 

9. Human interest 

10. Personalities 

11. Sport 

12. Seasonal news 

13. Special local interest 

14. Cuaca 
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15. Lalu lintas 

16. Hewan 

 

Masih banyak topik yang lainnya. Namun, jika ada topik-

topik yang tidak sempat tercakup di sini, maka pertanyaannya 

adalah apakah berita tersebut memenuhi salah satu atau 

beberapa kriteria berikut: 

1. Relevan 

2. Tragis 

3. Tak lazim 

4. Yang terakhir 

5. Yang paling mahal 

6. Segera 

7. Menarik 

8. Kontroversial 

9. Yang pertama 

10. Yang terbesar 

11. Lucu atau ironi 

12. Plus, apakah berita ini mempengaruhi khalayak? 

13. Plus, apakah berita ini lokal? 
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4.4 Kriteria Berita Radio 

Berikut ini adalah kriteria berita radio yang baik (Vivian, 

2006: 265): 

1) Akurat, seimbang, dan adil. Pada pokoknya, memenuhi 

syarat-syarat ideal jurnalisme yang obyektif. 

2) Interpretasi, apakah reporter mencoba membantu 

khalayak untuk memahami apa yang terjadi? Atau 

justru, membiaskan informasi? Ini aspek yang lumayan 

tricky. Masalahnya, menilai bias yang bersumber dari 

aspek individu itu bukan hal yang gampang atau terlihat 

dengan seketika. 

3) Original content, tidak semua radio menerjunkan 

reporternya secara langsung ke lapangan, biasanya 

hanya di ambil dari sumber-sumber lain. Karena, biaya 

yang di gunakan untuk terjun ke lapangan lumayan 

mahal. 

 

Radio copywriting style, bukan semata-mata bermanfaat 

untuk memproduksi berita. Jika, di pahami betul-betul inti 

konsep dan maknanya, radio copywriting style bisa di 

aplikasikan untuk memproduksi pesan lain melalui radio, 

seperti iklan, feature, drama dan lain-lain. 
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E. TES INFORMATIF 
 

1. Berikut merupakan peralatan yang diperlukan dalam 
penyiaran radio, kecuali… 

A. Hybrid Telephone 
B. STL (Studio Transmitter Link) 
C. Microphone 
D. Softbox 

 
2. Merubah satu atau lebih sinyal input yang berupa 

frekuensi audio (AF) menjadi gelombang termodulasi 
dalam sinyal RF (Radio Frekuensi) merupakan fungsi 
dari salah satu alat penyiaran radio, yaitu.. 

A. STL (Studio Transmitter Link) 
B. Pemancar FM 
C. Kabel Koaksial 
D. Antena 

 
3. Sebagai seorang announcer yang menjadi jembatan 

antara pemberi pesan dengan pendengarnya, 
terdapat tiga komponen dasar skill yang perlu diingat, 
diantaranya kecuali.. 

A. Kemampuan berirama 
B. Kemampuan berbicara 
C. Kemampuan membaca 
D. Kemampuan menulis 

 
4. Ketukan birama pada waktu bicara, disebut juga 

dengan.. 
A. Artikulasi 
B. Ritme 
C. Aksentuasi 
D. Intonasi 
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5. Penekanan yang diberikan kepada kata tertentu pada 

waktu penyiar sedang berbicara dengan tujuan untuk 
menonjolkan kata-kata tertentu, merupakan 
pengertian dari... 

A. Artikulasi 
B. Kecepatan 
C. Aksentuasi 
D. Intonasi 

 
6. Dibawah ini yang bukan termasuk jenis-jenis Lead-In 

menurut Peter E. mayeux dalam Broadcast News: 
Writing & Reporting (1996) adalah.. 

A. Umbrella Lead 
B. Soft Lead 
C. Write-Out 
D. Throwaway lead 

 
7. Lead yang memiliki tugas memayungi berbagai 

bahasan atau sudut pandang yang dilaporkan dalam 
sebuah berita, yaitu.. 

A. Umbrella Lead 
B. Soft Lead 
C. Hard Lead 
D. Throwaway Lead 

 
8. Artikulasi merupakan salah satu komponen yang 

perlu diperhatikan dalam penyiaran, namun terdapat 
beberapa hal yang dapat menyebabkan artikulasi 
menjadi tidak sempurna, diantaranya, kecuali.. 

A. Cacat pada alat bicara yang disebabkan 
kecelakaan 

B. Cadel atau pelat 
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C. Perangkat bicara tidak terlatih dan tidak 
lentur 

D. Intonasi yang baik 
 

9. Berbicara dengan senang hati, sesuka hati, 
sesukanya, serta sesuai dengan keinginannya 
merupakan pengertian dari.. 

A. Ad Libitum 
B. Lipsync 
C. Dubbing 
D. Humming 

 
10. Tanda baca khusus yang digunakan dalam penulisan 

naskah radio adalah sebagai berikut, kecuali… 
A. /// 
B. * 
C. // 
D. – 
E. / 

Kunci Jawaban : 

1. D 
2. B 
3. A 
4. B 
5. C 
6. C 
7. A 
8. D 
9. A 
10. B 
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RADIO INTERNET 

A. Internet 

 Internet sejarahnya dimulai ketika Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969 (DARPA) mulai 

mengadakan riset untuk mengubungkan beberapa komputer 

hingga membentuk jaringan. Proyek ini dikenal juga dengan 

ARPANET, yang telah berhasil membuat koneksi lebih dari 

10 komputer. Komputer dalam proyek tersebut telah dapat 

saling berkomunikasi dan terjalin dalam sebuah jaringan. 

  Perkembangan selanjutnya dari perangkat lunak 

email ditemukan oleh Roy Tomlinson pada tahun 1971 

sebagai bagian dari proyek ARPANET.  Kesuksesan ini 

berlanjut hingga email dikembangkan pada tahun 1972 dan 

menjadi sangat populer.  Di tahun yang sama, simbol @ juga 

diperkenalkan sebagai simbol penting dari "cahaya" atau 

"cahaya".   

 Pada tahun 1973, dimulainya pengembangan jaringan 

komputer ARPANET di luar Amerika Serikat.  Universitas 

Komputer London adalah komputer pertama yang 

berpartisipasi dalam ARPANET di luar Amerika Serikat.  

Pada tahun 1973, dua ahli komputer, Vinton Surf dan Bob 

Kahn, mendapatkan ide hebat untuk memulai Internet.  

 Hari bersejarah berikutnya adalah pada 26 Maret 1976, 

ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan e-mail yang berasal 

dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. 

Setahun kemudian, telah lebih menurut 100 komputer yg 

bergabung di ARPANET membangun sebuah jaringan atau 

network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis & Steve 
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Bellovin, membentuk newsgroups pertama yg diberi nama 

USENET.  

 Tahun 1981 France Telecom menciptakan gebrakan 

dengan meluncurkan telfon televisi pertama, dimana orang 

bisa saling menelpon sambil herbi video link. Karena 

komputer yang menciptakan jaringan semakin hari semakin 

banyak, maka diperlukan sebuah protokol resmi yg diakui 

oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibuat Transmission 

Control Protocol atau TCP & Internet Protokol atau IP yg kita 

kenal semua. 

 Jaringan komputer saingan telah muncul dengan nama 

Eunet, menyediakan layanan jaringan komputer di negara-

negara Belanda, Inggris Raya, Denmark dan Swedia. Eunet 

menyediakan layanan email dan kelompok diskusi usenet. 

Untuk bergabung dengan alamat pada jaringan komputer yang 

ada, sistem nama domain telah diperkenalkan, yang sekarang 

kita ketahui sistem DNS atau nama domain. Komputer yang 

terhubung ke jaringan yang ada telah melampaui 1.000 

komputer lebih. Pada tahun 1987, jumlah komputer yang 

terhubung ke jaringan melonjak 10 kali lebih besar dari 

10.000. 

 Tahun 1988, Jarko Oikarinen berasal Finland 

menemukan dan  sekaligus memperkenalkan IRC atau 

Internet Relay Chat. Setahun kemudian, jumlah komputer 

yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat 

dalam setahun. tidak kurang berasal 100.000 personal 

komputer dan  kini   menghasilkan sebuah jaringan. Tahun 

1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners 

Lee menemukan program editor dan  browser yang bisa 

menjelajah antara satu komputer menggunakan personal 

komputer  yg lainnya, yang membuat jaringan tersebut. 
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Program ini kemudian dikenal sebagai www, atau Worl Wide 

Web. 

 Pengguna harus menggunakan layanan khsus yang 

disebut ISP (Internet Service Provider) untuk dapat 

tersambung ke internet. Media yang umum digunakan adalah 

melalui saluran telepon (Point to Point Protocol). Pengguna 

memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan modem 

(modultor and demodulator) untuk melakukan dialup ke 

server milik ISP. Begitu tersambung ke server ISP, komputer 

si pengguna sudah siap digunakan untuk mengakses jaringan 

internet. Pelanggan akan dibebani biaya pulsa telepon plus 

layanan ISP yang jumlahnya bervariasi tergantung lamanya 

koneksi. 

 Saluran telepon via modem bukan satu-satunya cara 

untuk tersambung ke layanan internet. Sambungan juga dapat 

dilakukan melalui saluran dedicated line seperti ISDN 

(Integrated System Digital Network) dan ADSL (Asymetric 

Digital Subscriber Line), maupun via satelit melalui VSAT 

(Very Small Aperture Terminal). Sayangnya, alternatif – 

alterantif ini terhitung cukup mahal untuk ukuran pelanggan 

perorangan. Dewasa ini, saluran-saluran alternatif untuk akses 

internet yang lebih terjangkau masih terus dikembangkan. 

Diantara alternatif yang tersedia adalah melalui gelombang 

radio (radio modem), maupun lewat saluran TV kabel yang 

saat ini sedang marak. Alternatif lain yang saat ini sedang 

dikaji adalah dengan menumpangkan aliran data pada saluran 

kabel listrik PLN (dikenal dengan istilah PLC, Power Line 

Communication). 

 Internet juga dikembangkan untuk aplikasi wireless 

(tanpa kabel) dengan memanfaatkan telepon seluler. Untuk ini 

digunakan protokol WAP (Wireless Aplication Protocol). 

WAP merupakan hasil kerjasama antar industri untuk 
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membuat sebuah standar yang terbuka (open standard) yang 

berbasis pada standar Internet, dan beberapa protokol yang 

sudah dioptimasi untuk lingkungan wireless. WAP bekerja 

dalam modus teks dengan kecepatan sekitar 9,6 kbps. 

 Kemajuan baru dengan dikembangkannya GPRS 

(General Packet Radio Service) sebagai salah satu standar 

komunikasi wireless. Dibandingkan dengan protokol WAP, 

GPRS memiliki kelebihan dalam kecepatannya yang dapat 

mencapai 115 kbps dan adanya dukungan aplikasi yang lebih 

luas, termasuk aplikasi grafis dan multimedia. 

B. Sejarah Internet Radio 

 Stasiun radio Internet pertama yang disiarkan secara 

online disebut "Radio HK". Program radio tersebut disiarkan 

pertama kali pada Februari 1995. Program tersebut kemudian 

disiarkan secara luas selama 24 jam seperti kebanyakan 

stasiun radio lainnya. Perbedaan stasiun radio ini tentu pada 

teknologi yang digunakan saat itu berbeda dan lebih kompleks 

dari yang telah ada. 

 Perkembangan berikutnya dilakukan juga oleh Scott 

Bourne yang meluncurkan NetRadio.com. Produk yang 

dikembangkan oleh Scott dilakukan dengan sebuah situs 

daring sederhana. Situs ini kemudian diakses oleh puluhan 

ribu pengunjung setiap hari, dimana pendengar bisa 

mengakses informasi mengenai konser dan profil pemain serta 

dapat mengunduh musiknya. Penggunaan Realplayer dalam 

situs NetRadio.com masih banyak dilakukan, dimana lagu 

kemudian dikirimkan melalui website dan dilanjutkan dengan 

proses digitalisasi secara real time.  

 Perkembangan berikutnya dilakukan oleh Mark Cuban 

yang membuat terobosan baru sebagai pendiri audionet. 
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Teknologi ini dimulai ketika cuban bekerjasama dengan 

wagener membuat sebuah terobosan baru dimana radio 

disiarkan melalui parabola yang dipasang diatas atap. 

Audionet kemudian berkembang cepat dan menjadi sebuah 

siaran yang mengkhususkan diri pada bidang olahraga, seiring 

perubahan waktu maka audionet menjadi sebuah saluran yang 

memiliki beragam acara mulai dari politik, musik, pendidikan 

dsb. Konsep ini berkembang sedemikian cepat di era 90an dan 

kemudian awal tahun 2000-an mulai memudar. (Gazi,2012) 

 

C. Sejarah Internet Radio di Indonesia 

 Radio online mengalami perkembangan pesat diseluruh 

dunia termasuk di Indonesia. Awal mulanya radio online 

berbahasa indonesia dikenal dengan radio streaming dan 

teknologi ini dikembangkan pertama kali oleh radio Persatuan 

Pelajar Indonesia Belanda.  

 Pelajar Indonesia membuat radio streaming tersebut 

sebagai sebuah wujud kerinduan mereka terhadap tanah air. 

Radio streaming tersebut dapat meningkatkan kreativitas 

masyarakat serta dapat berpartisipasi dalam dunia penyiaran.   

 Seiring berkembangnya Radio streaming ini dapat 

dijadikan lahan bisnis oleh masyarakat dan membangun 

kreativitas masyarakat. Kita harus menentukan jenis siaran 

apa yang harus disiarkan begitu pula dengan konsep penyiaran 

dan pemilihan lagu yang akan di siarkan pada Radio streaming 

ini. Karena penetuan suata siaran ataupun stasiun Radio yang 

ingin kita dengarkan sesuai dengan komunitas dan ideologi 

seseorang. 
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D. Definisi Internet Radio 

 Radio Internet adalah layanan audio yang 

menggunakan internet sebagai media penyiaran, bukan 

gelombang radio tradisional. Istilah yang tepat digunakan 

untuk radio internet adalah webcasting, karena sebenarnya 

tidak disiarkan melalui sinyal tanpa kabel. Radio internet 

berbentuk media streaming di mana konten biasanya 

disediakan secara langsung yang sebelumnya telah direkam. 

 Technopedia mendefinisikan internet radio sebagai 

sebuah perangkat mandiri yang terhubung dalam jaringan 

komputer dan mengirimkan layanan audio radio. 

 Gatner mendefinisikan radio internet merupakan 

sebuah perangkat yang mengirimkan musik dimana tersimpan 

dalam sebuah server dan terhubung dalam internet serta 

menggunakkan teknologi jaringan nirkabel. Musik yang 

dikirim dapat diakses secara daring dan tanpa disimpan pada 

perangkat pendengar (Gazi,2012) 

 

E. Karakteristik Radio Internet 

 Radio internet memiliki beberapa karakteristik yang 

dimiliki seperti diantaranya : 

❖ e-Radio, streaming radio Web Jenis radio ini akan sesuai 

permintaan dari pendengar dan spesifikasi tersendiri, 

misalnya, link ke situs Web atau informasi, dengan opsi 

untuk mendownload atau menyalin musik atau produk 

terkait program lainnya. 
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❖ i-Radio - radio interaktif, di mana pendengar 

memutuskan tentang konten dan memesan program 

melalui antarmuka yang mudah digunakan.  

❖ Blog – Radio (juga dikenal sebagai wiki-radio), di mana 

pengguna membuat program itu sendiri dan dapat 

menciptakan komunitas baru; 

❖ Podcasting (Pod Radio), pengguna dapat mengatur 

tayangan siaran yang ingin didengarkan mulai dari topik 

ringan hingga yang butuh pemahaman mendalam , dsb. 

Terdapat ratusan kategori yang adala dalam podcasting 

seperti seni, bisnis, hiburan, pendidikan, hoby, kesehatan 

dsb. Bentuk ini berupa audio dimana pendengar akan 

mengunduh terlebih dahulu beberapa aplikasi agar dapat 

mendengarkan siaran. Topik informasi yang diundah 

oleh pendengar sesuai dengan keinginan mereka, dan ini 

menjadi sebuah ladang investasi dengan biaya yang 

sangat murah. Podcast ini telah banyak dipakai oleh 

pendengar untuk memperoleh berita, ilmu pengetahuan, 

dsb dimana semua itu dapat diulang.  (Joseph, 2004) 

 

F. Pendengar Radio Internet 

 Radio internet memberi kemungkinan untuk 

menjangkau pendengar baik lingkup nasional maupun internet 

nasional. Kondisi ini dikarenankan radio internet memiliki 

pendengar yang jauh lebih luas dan berpotensi cukup besar 

untuk mendengarkan siaran. Jumlah pendengar yang cukup 

besar tentu saja harus disertai dengan konsep pemasaran yang 

tepat sehingga pendengar tetap setia pada kanal radio internet 

tertenttu. 
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 Jumlah pendengar yang cukup luas menjadikan radio 

internet sebagai sebuah permasalahan tersendiri, hal ini terkait 

dengan program acara yang disiarkan. Hal ini menjadi sebuah 

tugas yang sangat sulit karena membutuhkan konsep 

pemasaran dimana spesifikasi pendengar sangat beragam. 

Kondisi ini tentunya berbeda dengan pendengar di radio 

tradisional dimana jangkauan wilayah sangat terbatas dan tipe 

pendengar jelas baik dari sisi usia, pekerjaan, agama, dsb. 

(Stacey, 2001) 

 

G. Aplikasi Pendukung 

 Radio internet memiliki beberapa aplikasi yang 

mendukung, seperti diantaranya : (Joseph; 2004) 

1. Radioplayer 

 Aplikasi ini merupakan kerjasama yang dilakukan 

antara radio BBC dan radio siaran swasta di kota Inggris, 

terdapat lebih dari 450 stasiun radio yang tergabung 

didalamnya. Kemampuan dari aplikasi ini selain mampu 

untuk memberikan rekomendasi siaran yang sedang digemari 

saat ini juga mampu menyimpan beberapa pilihan stasiun 

radio serta acara tertenttu. Aplikasi ini dapat digunakkan 

dengan baik di smartphone yang memiliki sistem pendukung 

seperti android apple, amazon kindle, windows phone 8, 

amazon echo. 

2. TuneIn Radio 

 Merupakan salah satu aplikasi yang dapat menerima 

radio internet dengan jumlah pendengar kurang lebih 60 juta. 

Aplikasi ini memiliki beberapa pilihan siaran seperti olahraga, 

musik, diskusi dan berita yang kesemuanya dapat diakses 



392 
 

secara gratis dari seluruh dunia. Teknologi ini memiliki 

keunggulan dimana akses dapat dengan mudah dilakukan di 

smartphone dan apple tablet serta windows.  

 Pendengar dapat mampu memilih beberapa musik yang 

digemari dari beberapa stasiun radio lokal maupun 

internasional dan menyimpannya dalam bentuk file mp3. 

Kondisi ini menyebabkan pendengar dapat mendengarkan 

musik dalam waktu yang berbeda, selain itu terdapat fungsi 

untuk pengatur waktu tidur dan fungsi alarm. Kedua fungsi 

tersebut dapat membantu pendengar ketika bangun dari tidur 

secara langsung dapat mengakses stasiun radio pilihan. 

H.  Sejarah IPTV 

 Sejarah berdirinya IPTV dimulai pada tahun 1995 

dengan berdirinya sebuah perusahaan Precept Software, 

perusahaan ini dikembangkan oleh Judith Estrin dan Bill 

Carrico. Perusahaan ini mengembangkan produk video 

internet yang dikenal dengan IP/TV, aplikasi yang digunakkan 

saat itu berbasis pada windows dan unik. Perangkat lunak 

tersebut kemudian mengirimkan suara dan gambar dengan 

dari sumber tunggal, hal ini mengakibatkan kualitas yang 

dihasilkan juga cukup rendah.  

 Perangkat lunak yang digunakkan dalam mendukung 

IPTV pertama kali dikembangkan oleh Steve Casner, Karl 

Auerbach, dan Cha Chee Kuan. Pengembangan teknologi 

kemudian dilakukan oleh Precept Software dengan 

menggunakkan Unicast dan IP Multicast dengan RTP dan 

RTCP.  

 Kemajuan berikutnya dimana perusahaan Precept 

Software kemudian diakuisisi oleh perusahaan Cisco System 

pada tahun 1998, Cisco kemudian tetap mempertahankan 
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nama produknya IP/TV. Kingston Communication sebuah 

perusahaan operator telekomunikasi regional di Inggris pada 

bulan September 1999 memperkenalkan teknologi baru yang 

dikenal dengan IPTV dan IP VoD. 

 Perkembangan IPTV di Asia dimulai pada tahun 2008 

di Pakistan, Negara ini meluncurkan sebuah IPTV yang 

dikenal dengan PTCL. Produk tersebut dikembangkan oleh 

sebuah perusahaan yang cukup terkenal Pakistan 

Telecommunication Company Limited (PTCL). PTCL 

menjadi sebuah produk IPTV yang memberikan 140 saluran 

dan dapat diterima hingga 150 kota besar di Pakistan. (Gilbert, 

2007) 

 Tahun 2016 Negara Korea Selatan dengan perusahaan 

Televisi Sentral Korea (KCTV) memperkenalkan sebuah 

teknologi berupa dekoder yang disebut sebagai ManBang. 

Teknologi ini mampu memberikan layanan VOD (Video On 

Demand) sehingga penonton dapat menikmati 5 saluran 

televisi yang berbeda dalam waktu yang sama, kemampuan 

lain adalah dapat menemukan berbagai informasi politik dan 

artikel. 

 

I. Fitur Utama IPTV  

 IPTV memiliki 3 fitur utama yang terdapat didalamnya 

seperti : 

1)  VOD (Video On Demand) 

 Merupakan sebuah fitur untuk pengguna dimana 

terdapat pilihan dalam memilih dari katalog video dan dapat 

menonton dalam waktu yang tidak terbatas. Fitur ini 

mempergunakkan transmisi Unicast, berbeda dengan siaran 
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televisi pada umumnya yang menggunakkan transmisi 

multicast. Pada fitur ini terdapat pula kemampuan real time 

streaming 

2) DVR 

 IPTV memungkinkan pengguna untuk menonton acara 

televisi yang telah disiarkan di waktu lampau dengan 

menggunakkan perekam video digital (DVR). Kemampuan 

dari DVR adalah lebih hemat biaya dan efisien, terdapat menu 

interaktif yang dapat digunakkan oleh pengguna. Beberapa 

penyedia IPTV memiliki fasilitas untuk menonton siaran yang 

telah berlangsung tanpa perangkat DVR, kondisi ini tentunya 

dengan beberapa persyaratan tersendiri. 

3) Televisi Siaran Langsung 

 IPTV memungkinkan pengguna untuk menonton 

transmisi siarang langsung langsung dengan spesifikasi yang 

terbatas. Protokol yang digunakkan dalam IPTV untuk 

menyiarkan siaran langsung adalah Internet Group 

Management Protokol versi 2. (Discroll, 2008) 

J. CARA KERJA IPTV 

 
Gambar 10.1 : Cara Kerja IPTV 
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 Proses pengiriman siaran pada IPTV dimulai dari 

beberapa bagian seperti : 

1 Super Head End, Pada bagian ini semua program dari 

saluran yang tersedia kemudian diunduh dan disimpan, 

hal ini kemudian diproses dan disiapkan lebih lanjut 

yang nantinya akan dikirimkan melalui transmisi 

internet berkecepatan tinggi (DSL/FTTH). Konten dari 

Super Head End selanjutnya akan dibagikan 

menggunakkan MPEG 2 MPTS ke node video, proses 

ini menggunakkan alamat IP Multicast untuk setiap 

saluran ketika distribusi IPTV. 

2 Proses berikutnya adalah mengirimkan ke bagian 

regional dimana kemudian konten lokal dan iklan 

digabungkan serta disimpan dalam server sesuai 

dengan kebutuhan. Selanjutnya konten tersebut 

dikirimkan ke bagian akhir melalui jaringan kabel 

berkecepatan tinggi yang didukung dengan antena 

untuk menyediakan jaringan nirkabel. 

3 Pada bagian Local End Office layanan daya dan telefon 

selanjutnya digabungkan dengan perangkat Video IP 

menggunakkan teknologi DSLAM (Digital Subscriber 

Line Access Multiplexer) 

4 Subscriber home, pada bagian akhir ini konten 

kemudian dibagikan ke penonton menggunakkan DSL 

(Digital Subscriber Loop). Teknologi DSL 

menggunakkan serat optik dan mampu untuk 

mengubah menjadi bentuk yang sesuai. (Gilbert, 2007) 
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K. KEUNGGULAN IPTV 

1) IPTV menggunakan jaringan komputer yang tersedia 

dan pengguna tidak perlu menghubungkan dengan 

kabel. 

2) Teknologi ini mampu mendistribusi video langsung 

serta video yang direkam sebelumnya 

3) IPTV mampu menyampaikan konten yang dapat 

dipilih oleh pengguna termasuk waktu tayang dan ini 

dilakukan dengan mudah 

4) Pengguna dapat menonton tayangan dimanapun 

berada selama memiliki akses untuk internet 

5) Terdapat puluhan saluran yang tersedia, bahkan 

radio juga dapat diakses. 

6) Mampu menyampaikan konten yang cukup efektif 

bagi pengguna 

7) IPTV memiliki kemampuan dalam komunikasi 

secara dua arah dengan pengelola 

8) Teknologi ini mampu beradaptasi dengan semua 

perangkat TV,LCD, kondisi ini mendukung dalam 

video kualitas digital yg efektif 

9) IPTV lebih hemat biaya, jaringan yang kuat 

(Discroll, 2008) 
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L. Tes Formatif 

1. Ciri khas pendengar dari radio online adalah : 

a. Jangkauan luas  

b. Jangkauan terbatas 

c. Nasional  

d. Lokal 

2. Pengguna membuat program itu sendiri dan dapat 

menciptakan komunitas baru merupakan definisi dari  

a. Blog Radio  

b. Podcasting 

c. I-Radio  

d. Streaming 

3. Pendengar radio tradisional memiliki ciri khas, kecuali 

a. Nasional  

b. Lokal 

c. Komunitas  

d. Internasional 
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4. Perkembangan Radio Internet di Indonesia diawali oleh 

pembuatan  

a. Radio streaming  

b. Radio lokal 

c. Radio komunitas  

d. Radio pemerintah 

5. Pendengar memiliki kemampuan untuk mengunduh 

terlebih dahulu beberapa aplikasi agar dapat 

mendengarkan siaran, merupakan definisi dari : 

a. Blog Radio  

b. Podcasting 

c. I-Radio  

d. Streaming 

6. Keunggulan dari IPTV 

a. Membayar biaya bulanan  

b. Dapat menonton tayangan dimanapun  

c. Tanpa internet 

d. Tanpa suara 

7. ISP adalah sebuah layanan khusus dimana pengguna 

dapat memiliki akses dengan 
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a. Extranet 

b. Internet  

c. Arpanet 

d. Usenet 

8. Merupakan fitur untuk pengguna dimana terdapat pilihan 

dalam memilih dari katalog video dan dapat menonton 

dalam waktu yang tidak terbatas 

a. DSL 

b. DVR  

c. VOD  

d. DOV 

9. Merupakan jaringan yang dikenal cukup murah bagi para 

pengguna: 

a. ISDN 

b. ADSL 

c. PLC  

d. VSAT 

 

10. Bagian akhir ini konten kemudian dibagikan ke penonton 

menggunakkan DSL  
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a. Super Head End 

b. Digital Subscriber Line Access Multiplexer 

c. Subscriber home  

d. Digital Subscriber Loop 

H Kunci Jawaban 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 B 

6 B 

7 B 

8 C 

9 C 

10 C 
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