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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Komunikasi Massa  

Pada Bab III, penulis akan mencantumkan data-data yang berkaitan 

dengan komunikasi massa, televisi, perogram televisi, dan peran menjadi asisten 

produser. 

 

3.1.1. Pengertian Komunikasi Massa  

Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media 

massa (audiens atau khalayak sasaran). Media massa dapat dikelompokkan 

kedalam media cetak yang meliputi koran, majalah, dan bulletin, sedangkan 

media elektronika meliputi radio, televisi, dan film. 

Pengertian komunikasi massa tidak dapat didefinisikan dengan singkat dan 

sederhana, sebab didalam pengertian komunikasi massa meliputi hal-hal seperti isi 

pesan (pengolahan, pengiriman, dan penerimaan), teknologi, kelompok-

kelompok, macam-macam konteks, bentuk-bentuk audiens (khalayak), dan efek 

(pengaruh). Oleh sebab itu, banyak para ahli memberikan batasan-batasan 

pengertian komunikasi massa secara berbeda-beda.  

Dalam bukunya yang berjudul (Bittner, 1980) Mass Communication An 

Introduction mengatakan bahwa komunikasi massa adalah pesan-pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Definisi ini 
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memberikan batasan pada komponen-komponen atau mencakup adanya pesan-

pesan dari media massa.  

Definisi menurut Defleur dan Dennis yang juga mengatakan di dalam 

bukunya dengan judul (dennis, 1985)Understanding Mass Communication, bahwa 

komunikasi massa adalah suatu proses dimana komunikator menggunakan media 

dalam menyebarkan pesan-pesan secara luas dan secara terus menerus agar 

terciptanya makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang 

besar dan berdeda-beda melalui berbagai cara. 

Padahal dalam kenyataannya definisi Defleur dan Dennis ini juga 

memiliki pengertian bahwa, komunikasi masa adalah sebuah proses yang terjadi 

dari rangkaian tahap sebagai berikut :  

1. Formulasi pesan oleh komunikator professional.  

2. Penyebaran pesan dengan cara yang relatif cepat dan terus menerus melalui  

media (biasanya media cetak, film, dan broadcasting, radio dan tv). 

3. Pesan mencapai khalayak yang jumlahnya relatif besar dan beragam, khalayak 

ini  Individu anggota dari khalayak mencoba menafsirkan pesan, yang sehingga 

komunikator memperoleh pemahaman yang sama.  

4. Sebagai hasil memahami pesan, maka selanjutnya anggota kelompok ini  

sampai kepada level tertentu akan terpengaruh oleh isi pesan tersebut. 

Sedangkan menurut (WilburScramm, 1954)menjelaskan bahwa ia 

bergerak dari model komunikasi manusia yang sederhana menuju model yang 

lebih kompleks dengan memasukkan akumulasi pengalaman dua orang yang 

berusaha berkomunikasi, dan kemudian ke model yang memadukan komunikasi 
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manusia dengan interaksi antar dua individu. Model ini berhubungan dengan 

komunikasi sebagai interaksi antara keduanya dalam penyajian, pengiriman, 

penyajian balik (decoding), dan penerimaan sinyal. Disini dapat kita melihat 

umpan balik dan lingkaran yang berkelanjutan dari informasi yang diketahui 

bersama. 

Gambar 3.1. 

Model Komunikasi Schramm 

(sumber: file:///F:/KP%202016/4410401-008%20Dirwan%20Putranto.pdf) 

 

3.1.2. Proses Komunikasi Massa  

Proses terjadinya komunikasi massa selalu terkait dengan teknologi, dalam 

hal ini adalah teknologi komunikasi. Sebagai contoh adalah berjalannya 

komunikasi massa melalui media televisi yang akan melibatkan pemanfaatan 

satelit, pemancar dan sebagainya. Pada zaman dahulu hanya khalayak yang 

mempunyai perhatian besar dan berada dalam golongan ekonomi tinggi saja yang 

bisa dapat menikmati pilihan berbagai sajian media massa yang ada. Namun 

demikian, pada zaman sekarang dimana media televisi sudah dapat dijangkau oleh 

lapisan ekonomi bawah sekalipun, yang menyebabkan masyarakat dapat 

menikmati sajian media massa secara mudah.  
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Secara langsung, perkembangan media massa serta komunikasi massa 

yang berhubungan erat dengan perangkat-perangkat teknologi tinggi akan 

membudaya dan tersosialisasi dalam kehidupan masyarakat yang lambat laun 

akan berkembang menuju tingkat kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini juga akan 

mempengaruhi proses interaksi antar manusia, dan penyerapan terhadap apa yang 

diberikan media massa dalam isi pesannya.  

Terkait dengan semakin majunya dan semakin berkembangnya teknologi  

didalam pemanfaatan media massa tersebut, maka banyak para ahli yang 

menjelaskan proses serta dampak apa yang akan timbul dari isi pesan yang di 

sampaikan dalam media massa.  

Salah satunya adalah seorang ahli ilmu politik dari Amerika Serikat pada 

tahun 1948, yang mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam 

teorinya mengenai penelitian komunikasi massa. Ungkapan yang merupakan cara 

sederhana untuk memahami proses komunikasi massa adalah dengan menjawab 

beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut yang dikenal sebagai Formula 

Laswell : 

1.  Siapa (who) ? 

2.  Berkata apa (say what) ?  

3.  Melalui saluran apa (in which channel) ?  

4.  Kepada siapa (to whom) ?  

5.  Dengan efek apa (with what effect) ? 

Meskipun sangat sederhana atau terlalu menyederhanakan fenomena 

komunikasi massa, formula ini telah banyak membantu dalam mengorganisir dan 
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memberikan struktur pada kajian terhadap ilmu komunikasi massa. Selain dapat 

menggambarkan komponen-komponen dalam proses komunikasi massa,  

Laswell sendiri menggunakan formula ini untuk membedakan berbagai 

jenis penelitian komunikasi. Formula ini juga dapat dilihat atau disimak pada 

bentuk visualisasi berikut:  

Gambar 3.2. 

Model Komunikasi Laswell 

 

3.1.3. Karakteristik Komunikasi Massa  

Karakteristik komunikasi massa disini, dibatasi pada beberapa jenis media 

massa yang dikenal sebagai The Big Five of Mass Media 

, yakni koran, majalah, radio (audio), televisi dan film (audio visual) Berikut ini 

adalah penjelasan secara konseptual mengenai karakteristik komunikasi massa: 

1. Komunikasi melalui media massa pada dasarnya ditujukan ke khalayak  

yang luas, heterogen, anonim, serta tidak mengenal batas grafis kultural 

Maksudnya adalah dimana masyarakat luas yang bermacam-macam, tidak 

dibatasi oleh latar belakang pendidikan, penghasilan, ataupun status 

sosialnya, serta para khalayakpun tidak saling mengenal antara satu dengan 

yang lainnya.  
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2. Bentuk kegiatan komunikasi melalui media massa bersifat umum, bukan 

perorangan atau pribadi. Isi pesan yang disampaikan haruslah menyangkut 

pada kepentingan orang banyak, bukan berdasarkan pada kepentingan 

pribadi, karena media massa adalah mencakup orang banyak yang 

terorganisasi didalam organisasi media.  

3. Pola penyampaian pesan media massa. Pola ini berjalan secara cepat dan 

mampu menjangkau khalayak luas, bahkan mungkin tidak terbatas baik 

secara geografis maupun kultural. Karena karakteristiknya yang demikian, 

media massa disebut sebagai massages multiplier atau memiliki kemampuan 

untuk menyampaikan pesan secara cepat dan terjangkau ke khalayak luas.  

4. kegiatan komunikasi melalui media massa dilakukan secara terencana, 

terjadwal, dan terorganisasi. Komunikator pada media massa bekerja malalui 

aturan organisasi dan pembagian kerja yang jelas. Identitas yang dibawa 

bukan semata-mata identitas pribadi, tetapi yang harus ditonjolkan adalah 

identitas organisasi atau atau kelompok.  

5. Penyampaian pesan melalui media massa.Penyampaian pesan ini dilakukan 

secara berkala dan teratur, tidak bersifat kontemporer.  

6. Penyampaian pesan melalui media massa cenderung berjalan satu 

arah.Umpan balik atau tanggapan dari pihak penerima (khalayak) lazimnya 

berlangsung secara tertunda, umpan balik yang ditujukan kepada media  

massa dapat berupa mempermasalahkan kebenaran dari isi pesan, kritik atas 

cara-cara media massa dalam menyampaikan pesan, atau dukungan terhadap 

suatu pesan tertentu.  



22 
 

7. Isi pesan yang disampaikan melalui media massa. Isi pesan yang disampaikan 

dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia,seperti kehidupan sosial, 

ekonomi, politik, budaya, dll, baik yang bersifat informatif, edukatif, maupun 

bentuk hiburan. 

Sesungguhnya setiap jenis media massa memiliki karakteristik baik secara 

fisik maupun dampak yang diakibatkannya. Maka penting kiranya peneliti akan 

menjelaskan tentang pemahaman televisi secara fisik, yaitu sebagai berikut: 

1. Media televisi adalah media elektronik, 

media televisi bekerja secara elektris, dan bermula dari sinar yang dikenakan 

pada objek atau benda, maka terbentuklah pantul. Sinar pantul dilewatkan 

dengan sistem lensa sehingga terbentuklah gambar proyeksi. Didalam pick up 

tube atau tabung pengambil gambar. Gambar proyeksi atau gejala sinar 

diubah menjadi Signal listrik (gelombang listrik) melalui pendekatan photo 

elektrik cell. Signal listrik dipancarkan melalui broadcast dan kemudian 

diterima oleh sistem antenna yang kemudian diteruskan pada kabel chatode 

ray tube  (bios tv) yang ada didalam pesawat penerima televisi, dan dalam 

bios tv itulah signal listrik diubah kembali menjadi gambar proyeksi. Gambar 

proyeksi yang terdapat dalam bios tv terbentuk dari garis-garis horizontal 

yang lazim disebut scan line yang berasal dari electron yang berkecepatan 

tinggi yaitu 30 kali perdetik setiap frame-nya. Karena sifatnya pemancaran, 

maka signal listrik ini mendatangi khalayak dimanapun berada, tanpa dibatasi 

dengan ruang dan waktu. Sarana pengirim atau pemancar transmisi dan 

sarana penerima, semuanya bekerja secara elektris.  
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2. Media televisi adalah media audio visual, 

Media televisi mengutamakan setiap gambar yang disajikan dipilih 

berdasarkan unsur gerak. 

3. Media televisi adalah media transitory, 

Media televisi hanya meneruskan isi pesan yang berarti isi pesan hanya 

didengar atau dilihat sekilas, maka penyusun naskah untuk karya jurnalistik 

harus tepat, ringkas, jelas, sederhana dan dapat dipercaya. 

4. Media televisi adalah media non-rinci, 

Media televisi tidak dapat menyajikan sisi pesan secara rinci, Karena sifat 

pesan atau informasi televisi hanya lewat begitu saja (transitory). Itulah 

sebabnya media televisi tidak menguasai waktu, tetapi menguasai ruang, oleh 

sebab itu berita televisi disajikan sangat ringkas.  

5. Media televisi memiliki ukuran ratio layar 4:3, 

Gambar yang mengandung unsur gerak, lebih menarik jika ditonton dalam 

layar televisi televisi relatif kecil dengan ukuran 4:3. 

6. Media televisi adalah media pendang dengar, 

Media televisi menyajikan informasi dalam bentuk audio-visual, yang 

dikeluarkan secara sinkron. 

7. Media televisi adalah media personal (close-up media), 

Visual yang diliput sangat mengutamakan gambar-gambar close-up atau jarak 

dekat, dikarenakan ukuran layar televisi relatif kecil. 

8. Media televisi adalah incoporate media, 

Media yang dapat untuk menyajikan media lainnya (slide, fotografic, dll) 
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3.2. Media Massa 

Didalam menyampaikan sesuatu informasi, media sangatlah diperlukan 

dalam penyampaiannya. Dan media massa itu sendiri dapat mnejangkau khalayak 

yang berbeda-beda tempat serta sangat luas dalam penyebarannya. Adapun jenis-

jenis media massa meliputi koran, majalah, radio, televisi, dan film. 

 Peran media massa adalah, sebagai alat untuk menyampaikan atau 

menyebarkan sutu informasi tidak sendiri. Didalam media massa memiliki 

beberapa individu yang bertugas melakukan pengolahan informasi, yang 

sebelumnya informasi tersebut sampai kepada khalayak. 

 

3.3. Televisi 

  Televisi merupakan relung-relung kehidupan umat manusia lebih dari 

apapun. Dan televisi juga merupakan bagian dari kebudayaan audio-visual 

sebagai medium yang paling berpengaruh didalam membentuk sikap dan 

kepribadian masyarakat luas. Karena, hal ini di sebabkan oleh berkembangnya 

satelit jaringan televisi yang amat pesat, didalam menjangkau masyarakat luas 

sampai ke wilayah yang terpencil sekalipun. 

 

3.3.1. Kekuatan Media Televisi 

 Kehadiran media massa pada masyrakat negara berkembang mempunyai 

arti yang sangat penting, terlebih lagi bagi negara kepualauan seperta negara 

Indonesia. Jarak geografis dan psikologinya semakin kecil dan sempit, setelah 

hadirnya televisi. Misalnya adalah mengenai kejadian gempa dan tsunami di Aceh 
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pada beberapa tahun lalu, seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui berita 

tersebut dalam waktu yang relatif singkat. 

Media massa terbagi menjadi duaa bagian, yaitu: 

1. Media massa elektronik,seperti radio dan televisi 

2. Media massa cetak ,seperti surat kabar\, majalah, tabloid, dsb. 

Setiap media massa mempunyhai kekuatan dan kekurangan masing 

masing. Tetapi pada prinsipnyha, media massa merupakan satu kesatuan institusi 

yang melembaga dan berfungsi atau bertujuanm untuk menyampaikan informasi 

kepada khalayak dengan sasaran agar mengetahui segala informasi (well 

informed).Ada beberapa unsur penting dalam media massa, yaitu: 

1. Adanya sumber informasi 

2. Isi pesan 

3. Saluran informasi 

4. Khalayak sasaran 

5. Umpan balik khalayak sasaran. 

Dari kelima komponen diatas, maka terciptalah proses komunikasi antara 

pemilik isi pesan (sumber informasi) dengan penerima pesan (khalayak) melalui 

saluran informasi (media). Proses komunikasi ini di maksudkan untuk mencapai 

kebersamaan terhadap isi pesan yang di sampaikan. Seperti di katakan oleh pakar 

ilmu komunikasi (WilburScramm, 1954), bahwa communication berasal dari 

bahasa latin “communs” yang berarti sama atau lebih luasnya adalah 

kebersamaan. Dalam menjalankan funsinya, media massa menghadapi berbagai 

macam khalayak yang berbeda status sosial dan ekonominya. 
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3.3.2. Fungsi Media Televisi 

 Media televisi memang memegang peranan penting didalam kehidupan 

masyarakat. Media televisi juga telah menggantikan peran sumber-sumber 

pendidikan konvesional dan tradisional. Orang tua, pemuka agama, dan guru telah 

kehilangan peranannya secara drastis. Sudah tidak asing lagi julukan sebagai 

surrogate parent dan substitute teacher bagi media televisi. Waktu yang banyak 

dihabiskan oleh anak-anak bersama televisi di bandingkan bersama dengan orang 

tua, guru atau pembimbing agama. 

 

3.3.3. Isi Siaran Televisi 

 Siaran televisi sesuai dengan sifatnya dapat diikuti secara audio-visual 

(suara dan gambar) secara bersamaan oleh semua lapisan masyarakat, maka suatu 

siaran televisi tidak dapat memuaskan semua lapisan masyarakat. Siaran televisi 

dapat membuat kagum dan memukau para penontonnya. Tetapi sebaliknya, siaran 

televisi juga dapat membuat jengkel dan rasa tidak puas para penontonnya yang 

mengakibatkan acara tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat lainnya. Televisi 

memiliki berbagai macam jenis isi siaran. Sebagian besar isi siaran televisi berisi 

tentang berita, informasi dan hiburan. Dan semua itu terbagi dalam satu bentuk 

jenis program, atau yang biasa disebut dengan  gendre. 

 

 

 

 



27 
 

3.4. Program Televisi  

3.4.1. Pengertian Program Televisi 

Setiap stasiun televisi harus memiliki program yang menarik, karena 

program televisi adalah acara atau rencana. Atau merencanakan sebuah produksi. 

Karena bilamana tidak ada suatu program pada stasiun televisi, maka tidak ada 

suatu  hal yang dapat disiarkan. Mulai dari sana-lah pengelola stasiun televisi 

diharuskan atau dituntut agar lebih memiliki kreativitas yang seluas-luasnya, 

untuk dapat menghasilkan berbagai program yang dapat menarik perhatian.  

 

3.4.2. Jenis-Jenis Program Televisi / Gendre 

Televisi merupakan salah satu media massa yang memiliki kelebihan dari 

segi audio maupun visual. Dan didalam dunia pertelevisian diharuskan adanya 

suatu program acara yang dapat menarik perhatian didalam penyajiannya. Maka 

dari itu, banyak program-program televisi yang dapat diproduksi dibagi dalam 

berbagai jenis. Di antaranya, yaitu: 

1. Talk show,  

Program acara televisi mengenai perbincangan, percakapan orang perorangan 

arau beberapa orang mengenai suatu masalah yang hangat.  

2. Reportase,  

Suatu program acara televisi yang menyajikan berita-berita yang aktual.  

3. Feature,  

Jenis program televisi yang memiliki ke khasan dengan memadukan format 

dasar penyiaran. Diantaranya 
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artistic audio, wawancara, show, fox-pop, puisi, musik, dan sandiwara secara 

kreatif dan kapan saja, karena ini tidak terikat dengan ke aktualitasan. 

4. Variety musik,  

Berisi berbagai ragam jenis lagu yang dipadukan oleh satu atau dua orang 

presenter. Di dalam program ini juga disisipkan lelucon, sulap, ataupun acara 

non-musik agar tidak terlihat membosankan. Acara tersebut, berlangsung di 

lokasi panggung maupun di studio.  

5. Sinetron drama,  

Sinetron drama biasa berisikan cerita-cerita fiksi atau non-fiksi.  

6. Sinetron komedi,  

Program ini bercerita mengenai cerita dramatic yang berkarakter ringan, 

namun lebih berisikan humor.  

7. Video klip,  

Program yang menggunakan format acara, mengenai lagu-lagu yang 

diperdengarkan kepada audiens dengan tujuan mempromosikan lagu tersebut.  

8. Stage play,  

Program yang mengangkat mengenai berlangsungnya suatu aktivitas

 dipanggung, dan para pemainnya hanya berada disekitar panggung  saja.  

9. Dokumenter,  

Program ini tersusun seperti membuat dokumentasi, dan pembuatannya 

direncanakan terlebih dahulu. Seperti menyiapkan naskah, pengumpulan data, 

survey, mencari referensi dan topik mengenai peristiwa kehidupan sejarah 

maupun yang muncul dimasyarakat.  
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10. Dokudrama,  

Program dokumenter yang didramatisir, diberi peran dan dialog, serta dibuat 

set sedemikian rupa yang sesuai dengan adengan tertentu.  

11. Musik,  

Program hiburan yang berisikan konsep musik mengenai seorang penyanyi 

ataupun sekelompok grup musik atau grup band.  

12. Kuis,  

Program acara yang menampilkan permainan dengan cara pemberian hadiah 

tertentu. Program ini juga menampilkan seorang tokoh atau penonton sebagai 

peserta kuis.  

13. Variety informasi public,  

Program ini sama dengan variety info bisnis, hanya diprogram ini 

dikhususkan sebagai penerangan informasi kepada masyarakat  luas atau 

public service, dan tidak ada unsur komersialnya. 

14. Olahraga,  

Program ini berisikan pertandingan olahraga baik secara langsung maupun 

tunda. Selain itu, program ini juga sering disajikan atau dijadikan seperti 

program berita (news). 

 

3.5. Program Berita 

3.5.1. Pengertian Dasar 

Berita itu lebih mudah untuk kita ketahui daripada di definisikan. Namun, 

definisi dari berita di perlukan disini untuk keperluan pekerjaan mencari, 
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menghimpun, dan membuat berita. Sebelum itu lebih dulu diketahui definisi berita 

itu bermacam-macam, banyak pakar yang memberikan batasan tentang berita. 

Sehingga banyak sekali definisi berita yang telah dibuat oleh para ahli, 

diantaranya adalah : 

1. Menurut (Mitchel V. Chamley, 1975 ) 

“News is the timely report of facts or opinion of either interst or importance or 

both to a considerable of people.”Artinya : laporan periodik tentang fakta atau 

opini yang menarik atau penting atau keduanya bagi sebagian besar orang. 

2. Menurut ( Earl English And Clarence Hach, 2009) 

“Asal ada fakta, interest, dan khalayak sudah cukup ada berita.”  

3. Menurut  ( Paul de Maesseneer) 

Berita adalah potongan-potongan informasi penting dari suatu kejadian yang 

menimbulkan efek bagi pemirsa dan membuat mereka tertarik. 

 

3.5.2. Gagasan Program informasi (Berita) 

1. Berita Keras (Hard News) 

Adalah segala informasi penting dan/atau menarik yang harus segera disiarkan 

oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar dapat 

diketahui khalayak audien secepatnya. Media televisi biasanya menyajikan 

berita keras secara regular yang ditayangkan dalam suatu program berita yang 

berdurasi mulai daribeberapa menit saja (misalnya Breaking News) hingga 

program berita yang berdurasi 30 menit, bahkan satu jam. 
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2. Berita Lunak (Soft News) 

adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara 

mendalam (indepth) namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. 

 

3.5.3. Jenis-Jenis Berita 

Dalam dunia pertelevisian, berita / news memiliki beberapa jenis yang 

berbeda. Mulai dari isi dan waktu penyajiannya berita dapat di uraikan menjadi 

beberapa jenis. 

A.  Menurut waktu penyajiannya berita 

 Secara garis besar brita dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. News Bulletin (berita harian): penyajian sangat terkait dengan waktu    (time 

concern) dan penyajiannya kepada khalayak harus secepat  mungkin 

2. News Magazine (berita berkala) : penyajiannya tidak terkait waktu  (timeless) 

dan  penyajiannya kepada khalayak tidak perlu secepat mungkin. 

3. Informational News: penjelasan lebih lanjut darisuatu Item /butir berita atau 

penerangan yang bertitik tolak dari berita.  

B. Menurut isi berita 

1. Straight News: berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. 

Sebagian besar halaman depan surat kabar berisi berita jenis ini. Jenis berita 

Straight News dipilih lagi menjadi dua macam: 
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a. Hard News: yakni berita yang memiliki nilai lebih dari segi aktualitas dan 

kepentingan atau amat penting segera diketahui pembaca. Berisi informasi 

peristiwa khusus (special event) yang terjadi secara tiba-tiba. 

b. Soft News, nilai beritanya di bawah Hard News dan lebih merupakan berita 

pendukung. 

2. Depth News: berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal 

yang ada di bawah suatu permukaan. 

3. Investigation News: berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau 

penyelidikan dari berbagai sumber. 

4. Interpretative News: berita yang dikembangkan dengan pendapat atau 

penelitian penulisnya/reporter 

5. Opinion News: berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para 

cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, 

kondisi poleksosbudhankam, dan sebagainya. 

Dapat penulis simpulkan program acara berita Cakrawala Malam BIOS TV 

dilihat dari waktu penyajiannya adalah jenis news bulletin, sedangkan dilihat dari 

isi berita adalah jenis straight news-soft news. 
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3.5.4. Unsur-Unsur Produksi Program Berita 

Sebelum menjelaskan mengenai unsur-unsur program Berita, baiknya 

penulis akan memberikan gambaran struktur organisasi stasiun televisi. Berikut 

adalah gambar 3.3. secara struktural mengenai organisasi televisi komersial: 

Gambar 3.3.  

Struktur Organisasi Stasiun Televisi 

Produksi program berita melibatkan sejumlah keahlian tenaga kreatif yang 

dapat menghasilkan suatu program yang menarik, sehingga penting kiranya untuk 

mengenali unsur-unsur atau lembar daftar kerabat kerja sebagai berikut: 
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1. Executive Producer, adalah orang yang bertanggung jawab atas kelancaran 

perencanaan dan pelaksanaan serta memastikan bahwa program yang dibuat 

memiliki kualitas unggul. 

2. Produser, adalah seorang yang bertugas memimpin seluruh tim produksi agar 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama, baik dalam aspek kreatif 

maupun manajemen produksi dengan anggaran yang telah disetujui oleh 

executive producer. 

3. Asisten produser, adalah seorang yang membantu produser dalam 

menjalankan tugasnya  

4. Creative team adalah seorang yang bertugas merancang dan mempersiapkan 

bahan-bahan atau material suatu produksi. Atau seorang yang mengontrol 

tindakan dan dialog didepan kamera dan bertanggung jawab untuk 

merealisasikan apa yang dimaksud oleh naskah dan produser (director) 

5. Program director atau pengarah lapangan (floor director), adalah seorang 

yang bertanggung jawab membantu mengkomunikasikan keinginan produser 

dari master control ke studio produksi  

6. Production Assistant, adalah seseorang yang bertanggung jawab atas segala 

hal yang terjadi dilapangan selama proses produksi  

7. Cameraman,  First Cameraman sering disebut sebagai penata fotografi 

(director of photography) atau kepala kameramen, 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 syuting yang sesungguhnya. 
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Second Cameramansering disebut sebagai asisten kameramen atau operator 

kamera, bertindak sesuai instruksi dari kameramen utama dan melakukan 

penyesuaian pada kamera atau mengoperasikan kamera selama syuting. First 

Assistant Cameramen sering disebut Kepala Asisten untuk pada operator 

kamera. Seringkali bertanggung jawab untuk mengatur fokus kamera (untuk 

kamera film) Second Assistant Cameraman, menjadi asisten operator kamera  

8. Audioman, adalah seorang yang mengoperasikan segala bentuk audio. seperti 

mikrofon, boom mic, dan clip on. 

9. Lighting atau Gaffer, adalahseorang pemimpin electrician yang bertanggung 

jawab di bawah director of photography mengenai pencahayaan set. berbagai 

bentuk dan ukuran. 

10. Computer Grafis operator, adalah seorang yang bertanggung jawab atas 

bentuk animasi maupun template pada saat produksi. 

11. Video Tape Recording Operator, adalah seorang yang bertugas 

mengoperasikan VTR (Video tape Recorder)selama proses pembuatan acara 

televisi. 

12. Engineering, adalah sebutan dalam pengerjaan dan pembagian kerja dalam 

masalah teknis penyiaran. 

13. Production property, adalah seorang yang bertugas untuk memastikan bahwa 

properti ada ditempat yang seharusnya pada saat dibutuhkan untuk suatu 

produksi.  
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14. Unit productionatau production departement, adalah bagian yang 

menentukan batasan biaya dan menangani persiapan dan pelaksanaan atas 

segala keperluan dalam sebuah produksi.  

15. Korlip / Koordinator Liputan, adalah orang yang bertanggung jawab untuk 

melakukan koordinasi dengan reporter tentang berita apa yang akan diliput. 

16. Korda / Koordinator Daerah, adalah orang yang berkerja sama dengan 

kontributor / koresponden berita yang berasal dari daerah-daerah. 

17. Talent artis atau agent(agent model), adalah seseorang yang di pekerjakan 

oleh satu atau lebih talent agency atau serikat pekerja untuk mewakili 

keanggotaan mereka dalam bernegosiasi kontrak individual yang termasuk 

gaji, kondisi kerja, dan keuntungan khusus yang tidak termasuk dalam 

standard guilds atau kontrak serikat kerja. Orang ini diharapkan oleh para 

aktor/aktris untuk mencarikan  mereka pekerjaan dan membangun karir.  

18. e departement, adalah seorang yang bertanggung jawab atas pemilihan 

kostum yang akan dipergunakan untuk produksi.  

19. Make-up departement, adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap 

penampilan aktor/aktris agar sesuai dengan kebutuhan mereka.  

20. Wardobe departrmrnt, adalah seseorang yang bertanggung jawab atas 

pemilihan skenario pada saat syuting. 

21. Editor,adalah sebutan bagi seseorang yang berprofesi sebagai ahli 

pemotongan gambar video dan audio. Pada dasarnya, deskripsi dari tugas 

serta tanggung jawab masing-masing posisi kerabat kerja (kru) yang telah di 
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bahas diatas sudah sangat jelas. Jadi pada intinya kru yang di susun bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah produksi acara televisi itu sendiri.  

 

3.5.5. Asisten Produksi (Production Assistant) 

Dalam industri Media Televisi, ada bermacam-macam istilah dan jabatan 

Produser seperti Line Producer, News Producer, Supervising Producer, Creative 

Producer, Producer/Directordll. Walau istilah ini berbeda, namun "job 

description"nya seringkali sama atau mirip. Tentunya, semua istilah ini 

disesuaikan dengan Sistem dan Manajemen Penyiaran yang dipakai, apakah 

memakai American System atau Hongkong System ataupun Mix keduanya. 

Bahkan, kalau perlu dibuat istilah dan Job Description baru yang sesuai dengan 

kebutuhan misalnya Segment Producer atau Production Specialist(dipakai oleh 

VOA). 

Namun secara umum produser dibagi ke dalam empat kategori, yaitu :  

1. Producer who create the content 

Ini adalah para kreator dibalik program-program TV drama dan non-drama 

(variety show, reality show, games, quiz, musik, magazine show,etc). Mereka 

adalah orang-orang kreatif yang berada di departemen Produksi/Content Acara.  

2. Producer who manage administration and money 

Produser ini dikenal sebagai produser lapangan yang profesional dalam 

manajemen administrasi (kontrak, proposal, jadwal, dll) dan finansial. 

Dibutuhkan talent kepemimpinan yang kuat untuk Produser ini.  

 



38 
 

3. Producer who sell programming and work on marketing 

Biasanya Produser ini berada dibawah Departemen Programming atau 

Marketing. Mereka ini yang membangun dengan kreatif berbagai paket-paket 

program tv agar laku dijual ke sponsor dan disukai publik. 

4. Producer who produce News and Sport 

Produser ini adalah para Jurnalis Televisi yang mampu memproduksi berita/ 

feature yang akurat sesuai dengan filosofi dari jurnalistik yaitu aktual dan 

faktual. Jadi, pengembangan berbagai istilah dari Produser, bebas saja asalkan 

sesuai dengan kebutuhan dari manajemen siaran yang dipakai. 

Mengesampingkan spesifikasi kategori tersebut, secara umum produser 

adalah sebutan ini untuk orang yang memproduksi sebuah film tetapi bukan dalam 

arti membiayai atau menanamkan investasi dalam sebuah produksi. Tugas seorang 

produser adalah memimpin seluruh tim produksi agar sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan bersama, baik dalam aspek kreatif maupun manajemen produksi 

dengan anggaran yang telah disetujui oleh executive producer. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang produser adalah lokomotif dalam 

setiap proses produksi sebuah program acara televisi. Produser harus menentukan 

konsep dan menetukan kemanakah sebuah program acara itu harus berjalan, 

bagaimanakah proram acara tersebut berjalan, memilki insting yang kuat untuk 

memilih berita-berita apa yang pantas dan layak tayang, dsb. Selain itu produser 

juga harus memiliki jiwa pemimpin, sehingga dapat mengkoordinir beberapa crew 

lain agar dapat bekerjasama dengan baik sehingga program acara tersebut dapat 

berjalan dengan baik.  
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Setelah Produser, ada seorang asisten produser yang bertugas untuk 

membantu pekerjaan produser. Dibawah seorang asisten produser adalah Asisten 

Produksi. Asisten produksi adalah salah satu crew dibawah kepemimpinan 

seorang produser.  Asisten produksi  bertanggung  jawab atas segala hal yang 

terjadi di lapangan selama proses produksi. 

Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa asisten produksi adalah 

orang yang bertugas membantu di dalam pelaksanaan proses produksi. Asisten 

produksi lah yang bertanggung jawab agar kegiatan produksi baik yang di 

tayangkan secara langsung maupun tidak langsung berjalan dengan lancar.  

Di dalam sebuah produksi program acara asisten produksi hanya 

melaksanakan setengah dari proses produksi tersebut. Bisa dikatakan bahwa 

asisten produksi sebagai penghubung atau mediator bagi reporter, editor, dubber, 

dan crew  siaran langsung maupun tidak langsung. Karena asisten produksi yang 

bertanggung jawab atas hal-hal di lapangan, maka mempersiapkan wardrobe, 

make-up, peralatan, transportasi, dan lain-lain merupakan tanggung jawab seorang 

asisten produksi. 

Meskipun seorang asisten produksi hanya berkecimpung di dalam proses 

Paska Produksi, namun memegang kendali penuh disana. Asisten produksi 

memiliki tanggung jawab untuk tayangnya sebuah program acara dengan tepat 

waktu. Sehingga asisten produksi harus bergerak cepat dan menekan di bagian 

yang lain agar program acara berjalan dengan lancar. Oleh karena itu menjadi 

seorang asisten produksi harus mudah bergaul dengan crew-crew berbagai 

profesi, disiplin waktu, tegas terhadap crew-crew yang dapat menghambat 
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jalannya program acara, teliti terhadap hal-hal detail di dalam persiapan, telaten, 

dan bisa membawa diri. 
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