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Karakteristik Media Penyiaran 

Media Televisi
Kelebihan

a. Daya Jangkau yang luas. Jangkauan siaran televisi semakin luas ketika UU Penyiaran memungkinkan 
adanya stasiun penyiaran local yang bisa didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia (Pasal 31 ayat 5 UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002). Hal ini didukung pula dengan harga 
televisi yang semakin murah,s ehingga siaran televisi semakin terjangkau oleh masyarakat.

b. Selektifitas dan fleksibililitas. Televisi sering dikritiksebagai media yang tidak selektif (nonselective 
medium) dalam menjangkau audiennya, sehingga sering dianggap sebagai media lebih cocok untuk 
produk konsumsi massal. Televisi dianggap sebagai media yang sulit menjangkau segmen audien 
yang khusus atau tertentu. Namun sebenarnya televisi dapat menjangkau segmen audien tertentu 
tersebut karena adanya variasi komposisi audien sebagai hasil dari isi program, waktu siaran dan 
cakupan geografis siaran televisi(Morrisan: 2007:187). Siaran televisi menurut Willis Aldridge 
memiliki flexibility that’s permits adaptation to special needs and interest (fleksibilitas yang 
memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan dan kepentingan yang khusus). Dalam hal ini, 
pemasang iklan dapat membuat variasi isi pesan iklan yang disesuaikan dengan kebutuhan atau 
karakteristik wilayah setempat (Morrisan: 2007:188). Beberapa televisi nasional di Indonesia 
memungkinkan adanya ‘local break’ untuk diisi dengan iklan local sesuai dengan target audience dan 
segmen yang dituju.

c. Fokus perhatian. Karena sifatnya yang audio visual, maka audience membutuhkan waktu khusus 
serta harus focus dan memperhatikan tayangan yang pada saat menyaksikannya.

d. Kreatifitas dan efek. Pemasang iklan terkadang ingin menekankan pada aspek hiburan dalam iklan 
yang ditayangkannya dan tidak ingin menunjukkan aspek komersil secara mencolok. Dengan 
demikian, pesan iklan yang ditampilkan tidak terlalu menonjol tetapi tersamar oleh program yang 
tengah ditayangkan (Morrisan: 2007:189). Dengan efek dan kreatifitas ini membuat sesuatu yang 
sepele menjadi kelihatan luar biasa, sehingga menimbulkan kesenangan dan hiburan bagi penonton.

e. Prestise. Televisi masih dipandang sebagai media yang cukup mahal sehingga bisa tampil di televisi
menjadi suatu prestise tersendiri. Maka, ketika seseorang tampil di televisi akan lebih cepat dikenal, 
dan apabila sering tampil di televisi bisa menjadi public figure.

f. Mendemonstrasikan penggunaan produk. Tidak ada media lain yang dapat menjangkau konsumen 
secara serempak melalui indera pendengaran dan penglihatan. Para penonton dapat melihat dan 
mendengar yang didemonstrasikan, mengidentifikasi para pemakai produk dan juga membayangkan 
bahwa diri mereka sedang menggunakan produk (Shimp, 2003:535)

g. Muncul tanpa diharapkan (intrusion value). Seringkali penonton televisi merasa lebih nyaman untuk 
duduk memperhatikan iklan televisi daripada mencoba menghindarinya secara fisik maupun mental 
(Shimp, 2003:535)
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Kelemahan :

a. Dapat dilihat dan didengar oleh kelompok yang relative lebih kecil 
Bentuk dan ukuran televisi yang tidak portable menyebabkan media ini hanya bisa dilihat pada 
tempat tertentu dengan audience yang lebih sedikit. Sedangkan, harganya yang cukup mahal 
membuat tidak semua masyarakat memiliki media ini.

b. Biaya mahal. Produksi program/tayangan yang cukup rumit dan menggunakan peralatan serta 
tekhnologi maju menyebabkan biaya menjadi mahal untuk penayangan di televisi.

c. Informasi terbatas. Perhitungan biaya tayang suatu program berdasarkan waktu yang sangat ketat 
(hitungan detik) menyebabkan durasi tayangan menjadi terbatas pula, sehingga informasi yang 
didapat oleh audience menjadi turut terbatas. Wilis Algride menyatakan ‘there is little time to 
develop a selling argument or to include much information about the product” (Morrisan : 2007: 
190).

d. Penghindaran. Ada kecenderungan audience menghindari saat tayangan yang tidak menarik diputar 
(zapping). 

e. Tempat terbatas. Waktu untuk siaran program acara dan iklan memiliki waktu yang terbatas dan 
tidak bisa diperpanjang lagi. Apabila diperpanjang akan mempengaruhi kualitas program acara. 
Selain itu, PP No. 50 Th 2005, pasal 21 (5) menyatakan bahwa waktu siaran iklan lembaga penyiaran 
swasta paling banyak 20 persen dari seluruh waktu siaran setiap hari. 

Media Radio
Kekuatan Radio
a. Lambang komunikasi radio bersifat auditif, terbatas pada rangkaian suara atau bunyi yang hanya 

menerpa indera telinga. Oleh karena itu radio tidak menuntut khalayak untuk memiliki kemampuan 
membaca, kemampuan mendengar, melainkan sekedar memiliki kemampuan mendengar (Jahi, 
1993: 23).

b. Radio dapat menembus semua pelosok desa karena daya jangkauannya tidak mengenal batas-batas 
geografi (Jahi, 1993: 23).

c. Radio merupakan media yang murah bagi penyelenggara pembangunan maupun bagi khalayak (Jahi, 
1993: 23)

d. Seseorang yang mendengarkan radio akan terlibat secara personal (Jahi, 1993: 23)
e. Siaran dapat dilaksanakan sepanjang hari (Jahi, 1993: 23)
f. Ringan dan dapat dibawa kemana-mana (Jahi, 1993: 23)
g. Dapat dinikmati dalam berbagai suasana oleh siapapun (Jahi, 1993: 23)
h. Biaya iklan murah. Biaya pembuatan program maupun iklan cenderung lebih murah dengan 

tenggang waktu pembuatan juga hanya sebentar. Sehingga, apabila ada perubahan bisa dilakukan 
dengan waktu yang relatif cepat pula (ada fleksibilitas)

i. Selektifitas. Audience sangat selektif karena setiap station radio sudah terbagi dalam berbagai 
format station yang menyesuaikan dengan kebutuhan audience.

j. Promosi terpadu. Radio memiliki keterpaduan yang unik antara program acara, penyiar, penggemar 
dan komunitasnya. Keterpaduan ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan promosi secara terpadu.

k. Mencapai khalayak yang tersegmentasi. Kekuatan utama pertama dari radio adalah bahwa radio 
hanya menempati urutan kedua setelah majalah dalam kemampuannya untuk menjangkau khalayak 
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yang tersegmentasi. Suatu program radio yang sangat bervariasi memungkinkan para pengiklan 
untuk memilih format-format dan stasiun-stasiun khusus agar sesuai dengan komposisi khalayak 
sasaran dan strategi pesan kreatif mereka (Shimp , 2003:257)

l. Mencapai calon pelanggan pada tingkat perorangan dan akrab. Para pedagang dan penyiar radio 
setempat kdang-kadang ada yang sangat menawan dan meyakinkan. Pesan-pesan mereka muncul 
seolah-olah mereka berbicara kepada khalayak secara pribadi (Shimp , 2003:527)

m. Ekonomi. Berdasarkan CPM khalayak sasaran, periklanan radio jauh lebih murah daripada media 
massa lainnya (Shimp , 2003:527). CPM adalah consumer process model merupakan salah satu 
model yang memperlihatkan bagaimana konsumen memproses informasi dan memilih berbagai 
alternative di pasaran dengan berdasarkan pada hal yang rational, kognitif, sistematis dan beralasan.

n. Mampu mentrasfer cerita atau gambar-gambar (images) dari televise. Suatu kampanye periklanan 
televisi yang mengesankan dan telah diudarakan akan membangun asosiasi mental pada konsumen 
antara unsur-unsur penglihatan dan suara di dalam iklan. Citra yang berada dalam pikiran ini 
kemudian dapat disalurkan ke iklan radio dengan menggunakan suara TV atau suatu adaptasinya. 
Pengiklan memperoleh manfaat periklanan TV dengan biaya radio yang lebih murah (Shimp , 
2003:528). Morrisan (2007:196) menyebutkan hal ini sebagai mental imagery, dimana…radio 
memang tidak memiliki kemampuan menunjukkan sebagaimana media yang memiliki kemampuan 
visual lainnya namun iklan radio dari suatu produk yang sebelumnya telah ditayangkan di televisi
akan membuat orang membayangkan gambaran visual sebagaimana yang dilihatnya di televisi.

Kelemahan radio

a. Penggunaan radio sebagai media penghibur. Sehingga waktu yang disediakan untuk siaran musik 
popular dan drama lebih banyak daripada untuk siaran pendidikan (Jahi, 1993: 24)

b. Isi/ materi siaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Materi berkaitan dengan tingkat 
pendidikan masyarakat. Isi/materi yang rumit akan menyebabkan kebosanan bahkan tidak dapat 
dimengerti oleh masyarakat (Jahi, 1993: 24)

c. Perpecahan (fragmentasi/fraksionalisasi) khalayak. Banyaknya radio dan program acara yang 
berbeda-beda membuat audience menjadi terpecah dalam kelompok yang lebih kecil.

d. Perhatian terbatas. Mendengarkan radio biasanya menjadi kegiatan selingan yang dilakukan sambil 
mengerjakan pekerjaan lain ( Morrisan, 2007:197)

e. Clutter (ketidakberaturan). Adanya…clutter (ketidakberaturan) radio dengan persaingan iklan lain 
dan bentuk-bentuk gangguan dalam modulasi, obrolan, dan gangguan lainnya (Shimp , 2003:529).

f. Tidak dapat menggunakan visualisasi. Banyak kampanye periklanan menggunakan radio hanya 
sebagai pelengkap dari media lainnya dan bukan sebagai media yang berdiri sendiri. Hal ini 
mengurangi tugas radio untuk menciptakan citra visual tetapi untuk mengaktifkan kembali citra 
yang sudah tercipta melalui televisi atau majalah. (Shimp , 2003:529)

g. Kesulitan membeli waktu radio. Hal ini terjadi karena tidak adanya standardisasi harga di radio, 
dimana masing-masing radio menetapkan sendiri harga.
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Mengenal Media Penyiaran 

Untuk lebih mengenal media penyiaran beberapa istilah yang diambil dari UU Penyiaran No. 32 Tahun 
2002 berikut ini bisa menjadi acuan :

 Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau 
yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima 
melalui perangkat penerima siaran (Pasal 1:1)

 Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana 
transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui 
udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh 
masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Pasal 1:2)

 Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi 
dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan 
berkesinambungan (Pasal 1:3)

 Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan 
informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa 
program yang teratur dan berkesinambungan (Pasal 1:4)

 Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga 
penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang 
dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1:9).

Jasa Penyiaran di Indonesia terdiri atas jasa penyiaran radio; dan jasa penyiaran televisi. Jasa penyiaran 
ini (Pasal 13 :2) diselenggarakan oleh:

a. Lembaga Penyiaran Publik: adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan 
oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk 
kepentingan masyarakat (Pasal 14 :1), yang terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi 
Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia 
(Pasal 14 :2).

b. Lembaga Penyiaran Swasta: adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan 
hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi
(Pasal 16 : 1). Dimana, pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh 
satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, 
dibatasi (Pasal 18 :1) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan 
jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, 
antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran 
Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, 
dibatasi (Pasal 18 :2).

c. Lembaga Penyiaran Komunitas; merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum 
Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya 
pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya 
(Pasal 21 : 1). Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi 
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komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut (Pasal 22 :1)
Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, 
sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Pasal 22 :2)

d. Lembaga Penyiaran Berlangganan: merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum 
Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib 
terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan (Pasal 25 : 1). 
memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui 
radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya. (Pasal 25 : 2). Lembaga penyiaran 
berlangganan terdiri atas (Pasal 26):
1. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
2. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
3. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.

Kualitas Program Acara 

‘Quality’ atau kualitas adalah istilah dari jaman Victorian, selintas sepertinya jelas maknanya. Pada masa 
itu, barangkali memang cukup jelas ketika hampir setiap orang memiliki perangkat ‘standart’ yang tidak 
dapat disangkal, yang dipakai untuk menilai. Tetapi saat sekarang hal itu kabur maknanya ketika kita 
mulai bertanya; kualitas menurut siapa ? Dalam keadaan bagaimana ? Kualitas macam apa ?

Filsafat barat pada masa klasik berpandangan kualitas estetiksebagai perwujudan dari tiga methaphisis 
yang tidak terjangkau yaitu : KEBAIKAN, KEBENARAN DAN KEINDAHAN. Ketiga hal ini bisa membantu 
sedikit untuk mencari gagasan masa kini apakah konstitusi dari ‘kualitas’ dalam program acara radio. 
Mengenai kualitas orang bisa sepakat apabila suatu program acara memenuhi standart minimal tertentu 
yang dapat diterima. Tetapi, ketika sampai pada penilaian artistic yang level lebih tinggi dan khususnya 
ketika nilai budaya dan moral masuk, maka pada saat itulah ketidaksepakatan muncul.

Aristoteles membagi 3 tingkatan kebahagiaan yang sekaligus dalam tingkatan seberapa bermutu muatan 
seni dapat digolongkan. (1) Tingkatan kepuasan yang paling rendah adalah yang ‘kesenangan’. 
Kesenangan adalah tingkat kepuasan yang lebih dipengaruhi oleh kecenderungan nafsu manusia; sexual, 
keserakahan, pemilikan, penguasaan, dll. (2)  Tingkatan kepuasan yang lebih tinggi adalah ‘kemuliaan’. 
Dalam tingkatan ini mutan karya seni sudah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan apa yang 
kita sebut nilai, seperti ; cinta, perhatian, pengabdian, kesetiaan, pengorbanan, dll. (3)  Tingkatan 
kepuasan yang paling tinggi adalah ‘kebajikan’. Dalam tingkat ini suatu karya seni mengandung 
manifestasi nilai yang paling luhur dan hakiki, yaitu hakekat. Hubungan manusia dengan lingkungannya, 
integrasi dengan seluruh permasalahan kehidupan secara utuh dan jujur, menyajikan nilai-nilai 
kemanusiaan yang universal, Dalam hal ini muatan program akan menjadi lebih baik, meskipun lebih 
sulit memproduksinya supaya tetap menarik.

Bertolak dari pemikiran klasik di atas ketiga tingkatan ini mengandung apa yang dalam pemikiran klasik 
disebut baik, benar dan indah. Kesulitannya adalah parameter untuk mengukur sampai sejauh mana 
kadar muatan baik, benar dan indah itu atau kesenangan, kemuliaan dan kebajikan itu kurang jelas.

Kualitas produksi acara dipertimbangkan berdasar ‘unsur-unsur kunci’ (studies of broadcasting 1993, by 
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NHK) :
1. Kemampuan mencipta yang berkualitas tinggi.
2. Kemampuan yang memadai dari SDM untuk produksi.
3. Kesatuan antara kesungguhan dan kebenaran.
4. Relevan untuk sekarang.
5. Tentukan emosional.
6. Mendorong rasa ingin tahu.
7. Mengikuti suatu tujuan yang jelas.
8. Seorang produser pebuh semangat yang memberi kekuatan pada program.
9. Asli, baru dan petualangan.
10. Kemampuan untuk menilai.

Ciri keberhasilan program :
1. Spesialisasi
2. Mempunyai ciri khusus/tidak ada di media lain
3. Membentuk pendengar fanatik – pasif/aktif

Produksi siaran akan sukses dengan tahapan :
1. Perencanaan yang matang
2. Pengawasan terus menerus
3. Pembinaan SDM
4. Evaluasi program (pelaksanaan siaran)
5. Analisa secara menyeluruh ;
a. SWOT : 
Strength (kekuatan)
Weakness (kelemahan)
Opportunity (kesempatan)
Threat (ancaman/tekanan)
b. CSA (Costumer Satisfaction Analysis)
Audience (segmentasi)
Advertiser (sumber pendapatan)

STPFP, Sebuah Langkah Awal 

Dalam perkembangan awal media radio dan televisi ditujukan untuk melayani semua pendengar dari 
berbagai kalangan. Di Indonesia hal ini bisa terlihat dari keberadaan RRI dan TVRI yang sekian puluh 
tahun menyiarkan berbagai acara untuk berbagai khalayak pendengarnya. 

Ketika pertumbuhan radio swasta dan televisi swasta semakin marak seperti saat ini, sebuah media 
harus menentukan pendengar seperti apa yang akan dilayaninya, sehingga media tersebut tidak 
menyasar pendengar yang sama, sehingga tingkat kompetisinya semakin tinggi. Karena itulah, 
segmentasi pendengar diperlukan untuk menentukan dan memilih pendengar yang akan disasar.
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Karena itu, sebelum menghasilkan sebuah jasa dalam bidang hiburan dan informasi, media radio atau 
televisi harus mengidentifikasi pasar yang akan dituju dengan jelas sehingga akan diterima baik oleh 
audience atau konsumennya.

Dalam tahapan perencanaan ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu ;
1. Survey riset khalayak (potensi audience/pendengar)
- Dengan lembaga survey (statistik, SRI, Franksman DSB)
- FGD (Focus Group Discussion)
2. Menentukan STPFP
S Segmentasi : penilaian khalayak pendengar, meliputi demografi, geografi, psikografi, behaviour
T Targetting : perilaku khalayak yang ditargetkan
P Positioning : audience mind awareness
F Formatting : format acara
P Programming : penyusunan acara

SEGMENTASI 
Melihat tingkat persaingan antar radio dan televisi saat ini, serta melihat kemampuan perusahaan yang 
tidak akan mampu melayani semua pasar secara keseluruhan (multi segmen tidak tepat dilakukan dalam 
satu wilayah yang memiliki banyak radio), maka perlu dilakukan strategi untuk membidik audience 
dengan lebih spesifik, yaitu dengan menempatkan program acara sesuai dengan segmen pendengar 
yang telah dibedakan, diseleksi kemudian terpilih segmen pendengar yang menarik. Menurut H. Djaslim 
Saladin, SE dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen Pemasaran (hal. 26,CV. Mandar Maju Bandung;
1994) : ‘Segmentasi adalah proses dari keseluruhan pasar yang heterogen untuk suatu produk atau jasa, 
dibagi dalam beberapa segmen, setiap segmennya cenderung serupa dalam seluruh aspeknya yang 
penting’. Segmentasi audience mengacu pada salah satu konsep pemasaran, yaitu konsep identifikasi 
kebutuhan pasar. Eric N Berkowitzs dalam bukunya Marketing (Homewood Boston, hal. 201, 1994), ‘The 
process of segmenting and targeting markets connects the firms marketing actions to its identification of 
marketing needs’.

Penetapan segmentasi harus hati-hati, karena beberapa perubahan apabila tidak diantisipasi akan 
membuat segmentasi mengalami kegagalan. Sebagaiman diungkapkan oleh Hermawan Kertajaya dalam 
bukunya Marketing Plus 4 (Pustaka Sinar Harapan, hal. 113, 1995) : “Adanya perubahan (change) yang 
memberikan dampak pada pelanggan (consumer) dan pesaing (competitor) membuat persaingan 
semakin ketat, maka segmentasi awal yang dimiliki perusahaan yang tidak memadai lagi, harus diganti 
atau dilengkapi melalui proses resegmentasi yaitu segmentasi ulang untuk memilah-milah pasar yang 
heterogen, menjadi satuan-satuan pasar yang bersifat homogen, yang seringkali juga diikuti dengan 
reposisioning dan retargeting, untuk mendapatkan peluang bisnis (Niche) dan citra baru bagi 
perusahaan (Company).

Dasar-dasar dalam menentukan segmentasi :

1. Segmentasi Geografis: Segmentasi ini dilakukan dengan cara membagi khalayak dalam unit-unit 
geografis, yaitu : wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, kepadatan dan iklim.
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2. Segmentasi Demografis: Segmentasi ini memisahkan khalayak ke dalam kelompok-kelompok 
berdasarkan variable demografis, misalnya : umur, jenis kelamin, pendapatan, siklus hidup keluarga, 
pekerjaan, pendidikan, agama, kebangsaan,kelas social dan ras.

3. Segmentasi Psikografis: Segmentasi ini berdasarkan pada pengelompokan khalayak dari nilai-nilai 
yang dianut, gaya hidup dan ciri kepribadian.

4. Segmentasi Behaviouristik: Segmentasi ini adalah pengelompokan khalayak berdasarkan tingkat 
pengetahuan, sikap dan penggunaan terhadap suatu media tertentu.

Dari segmentasi di atas dikembangkan empat macam segmen pendengar (Pola 4 Kwadran ): Usia muda, 
usia dewasa, kelas atas dan kelas bawah. Pola ini dikembangkan pula menjadi Pola Mix Kwadran. 
(Temmy Lesanpura, Dept. Litbang PRSSNI). Karena itu untuk mendapatkan khalayak pendengar (target 
audience) radio bisa memilih beberapa tipe segmentasi, yaitu : 1. Segmentasi Tunggal (single 
segmentation) 2. Segmentasi serba ragam

Lingkup segmentasi akan semakin luas pada tingkatan geografis dan semakin tajam pada psikografis. 
Pada daerah yang tingkat kompetisinya tidak tinggi, segmentasi yang luas (multi segmen) masih bisa 
diterapkan, tetapi untuk daerah yang tinggi tingkat kompetisinya, maka segmentasi akan semakin tajam. 
Misal, di Jogja dengan sekitar 48 radio swasta segmentasinya akan lebih tajam, terlihat dengan adanya 
radio bisnis, radio khusus wanita, radio berita, bahkan radio khusus anak-anak. Namun dalam 
menentukan segmentasi, tentu tidak hanya berdasarkan segmentasi yang belum ada di daerah tersebut, 
tetapi juga dilihat dari sisi bisnisnya. Ingat, bagi sebuah media yang dijual adalah audience-nya 
(pendengar/penonton). Sehingga, berapa besar ceruk audience yang bisa diraih akan mempengaruhi 
target iklan yang akan masuk pula. Sehingga, segmen yang terlalu sempit tidak akan menarik perhatian 
pemasang iklan.

TARGETTING
Memilih khalayak yang akan diraih atau ditargetkan. Dari segmentasi yang ada, kemudian ditetapkan 
target audience yang akan disasar itu dengan lebih focus. Misal : menurut segmentasi berdasar geografis 
DIY terdiri dari 5 daerah tingkat II (kodya dan kabupaten) tapi target yang disasar hanya difokuskan di 
dua Dati II saja. Begitu pula dengan segmentasi yang lain, ada focus yang lebih tajam untuk target 
audience-nya.

POSITIONING
Konsep positioning adalah “Suatu proses atau upaya untuk menempatkan suatu produk, merk, 
perusahaan, individu, atau apa saja dalam alam pikiran mereka yang dianggap sebagai sasaran atau 
konsumennya” (Rhenald Kasali, 1992 :157) “Radio positioning adalah sebuah sikap untuk menyatakan 
diri dari sebuah radio station terhadap khalayak pendengar bahwa radio tersebut mengkhususkan diri 
hanya pada format dan segmen khalayak pendengar sasarannya (Target Audience)”. (Temmy 
Lesanpura).

Positioning radio dilakukan dengan cara :
1. Slogan: Pesan-pesan yang mudah menanamkan prospek, filosofi dasar RSS di dalam benak khalayak 
pendengar.
2. Station Image (citra perusahaan): Penampakan citra ini dilakukan melalui publikasi yang meluas
3. Monitoring: Memonitor gerak perilaku khalayak pendengar dan RSS pesaing
4. Station Identity (identitas radio): Dilakukan melalui pemutaran jingle, sponsorship, dan pembuatan 
stiker.
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FORMATTING
Menentukan format station yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur kompetisi antar RSS yang 
jumlahnya banyak dan memenuhi tuntutan khalayak yang semakin beragam. Sehingga, akan 
meningkatkan ‘share of audience’ untuk mendapatkan perolehan dari iklan

Pertimbangan dalam menentukan format :
1. Monitoring media pesaing, apakah disusun sama atau berbeda.
2. Memformulasikan dengan kultur yang ada.
3. Disesuaikan dengan segmentasi yang telah dilaksanakan, meliputi geografis, demografis, psikografis 
dan perilaku.
4. Acara unggulan atau highlight
5. Berdasarkan trend yang ada di masyarakat.
6. Pola siklus waktu tertentu
7. Kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki media
8. Kegiatan promosi yang dilakukan.
9. Air personality
10. Penyusunan program

Kategori format station
1. Format music : 

 Contemporary Hits Radio (Top 40) – lagu hits kini (usia 12 – 45 tahun)
 Middle of The Road – lagu oldies (usia 25 – 45 tahun)
 Adult Contemporary – lagu campur (usia 35 – 55 tahun)
 Beautiful Music/Easy Listening – Soft vokal/Instrument – (usia 25 – 45 tahun)
 Progresive Rock/Album Oriented Rock – hardrock, blues, folk – (usia 18 – 35)
 Speciality - Country/Western, ethnic, classical, jazz, dsb – (usia 25 – 65 tahun)

2. The Talk Format
3. The News Format
4. Black and Ethnic Music

Job Description 

Bagaimana pembagian tugas, siapa/berapa personil yang dibutuhkan, menduduki jabatan sebagai apa, 
apa saja tugasnya, dan sebagainya merupakan tahapan pengorganisasian yang harus dilakukan di 
institusi Anda. Dalam job description ini Anda minimal menjelaskan tentang nama jabatan/posisinya, 
tujuan dari jabatan itu sendiri, tanggung jawab utamanya, serta jenis dan lingkup jabatan. Contoh : 

Station Manager
Tujuan Jabatan : Bertugas untuk memimpin perusahaan sesuai dengan misi visi perusahaan, serta 
mengkoordinir karyawan agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah 
ditetapkan.

Tanggung Jawab Utama :
1. Merencanakan dan menentukan tujuan perusahaan dan strategi yang diambil untuk mencapai target 
tersebut.
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2. Mengatur personalia perusahaan, yang diatur dalam struktur yang jelas yaitu dalam bentuk struktur 
organisasi danmembagi setiap bagian dalam departemen yang berbeda dan dengan tugas yang berbeda 
pula.
3. Mengarahkan para karyawan untuk melaksanakan tugas mereka dengan antusias dan efektif.
4. Mengontrol kegiatan perusahaan termasuk mengembangkan kriteria untuk mengukur kesuksesan 
karyawan.

Jenis & Lingkup Jabatan :
1. Sebagai figure head (tokoh) tugasnya berkaitan dengan al-hal seremonial seperti menghadiri resepsi 
dan menandatangani dokumen-dokumen dan surat-surat.
2. Sebagai pemimpin; menciptakan suasana kerja yang baik yang dapat memotivasi para pegawainya.
3. Sebagai liason (penghubung); berinteraksi dengan rekan sekerja dan rekan bisnis baik di dalam 
maupun di luar kantor.
4. Memonitor informasi agar dapat mengetahui apa yangterjadi di perusahaan seperti : memeriksa 
laporan keuangan, memeriksa laporan program.
5. Menjadi sumber berita; memberitahukan informasi yang didapat dari luar kepada para pegawai.
6. Menjadi juru bicara; berwenang untuk berbicara kepada pihak luar tentang apa yang terjadi di station 
radio.
7. Memberikan inisiatif dan merancang perubahan yang terkontrol dan mengupayakan untuk menjadi 
dan mempertahankan posisi stasiun radio pada periangkat atas.
8. Mengatasi permasalahan yang terjadi di luar perencanaan atau peruabahan yang terjadi di luar 
kontrol; misal konflik yang terjadi antar divisi.
9. Menentukan prioritas pengeluaran dan penggajian.
10. Mewakili perusahaan dalam negoisasi kegiatan.

Program Director
Merumuskan dan menetapkan strategi programming siaran yang memenuhi bentuk format radio yang 
telah ditetapkan termasuk strategi aspek–aspek pendukung keberhasilan siaran radio, dengan 
memperhatikan kebutuhan pendengar sekaligus kebutuhan pengiklan, untuk mendukung pencapaian 
sasaran perolehan pendapatan dan jumlah pendengar dari Unit Radio Station dimana dia berada. 
Menyusun rencana kerja program siaran jangka pendek dan menengah, mengarahkan dan mengelola 
pengembangan & penerapan rencana kerja tersebut serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja 
penyiaran dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi operasional penyiaran.

Producer
Menjamin kelancaran penyelenggaraan siaran sehingga mendukung pencapaian mutu/kualitas acara, 
jumlah pendengar dan usaha peningkatan pendapatan yang telah ditetapkan organisasi.

Administrasi Siaran
Membantu kelancaran operasional departemen siaran dengan melakukan pekerjaan kesekretariatan 
dan pengadministrasian demi kelancaran operasional departemen siaran dan pelaksanaan program 
siaran.
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Music Director
Mencari, memilih, menentukan dan menyediakan lagu-lagu/musik yang sesuai dengan format radio 
yang telah ditetapkan, dan mengarahkan serta mengawasi pemutaran lagu-lagu agar senantiasa sesuai 
dengan kebutuhan pendengar, dalam rangka mempertahankan dan meraih jumlah pendengar baru 
dalam lingkup target audience yang telah ditetapkan.

Production
Mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan atas peralatan studio rekaman untuk menghasilkan 
produk-produk acara rekaman / komersial / berita, dsb. sesuai dengan arahan dari Program Director.

Script Writer
Mencari dan menulis materi siaran yang siap diudarakan, serta mengarahkan penyampaiannya sesuai 
dengan rencana siaran yang ditetapkan Program Director.

Tanggung Jawab Utama :
1. Mengamati setiap peristiwa/berita/informasi yang relevan dengan format siaran agar dapat 
menghasilkan bahan siaran yang memenuhi kebutuhan pendengar sesuai dengan ketentuan dari 
Program Director.
2. Menuangkan hasil pengamatan / pencarian dalam bentuk naskah siaran yang siap diudarakan. 
3. Menjamin tersedianya unsur produksi suatu acara yang akan diudarakan agar acara berlangsung 
sesuai dengan rencana.
4. Senantiasa membantu bagian lain bila diperlukan.

Announcer
Mempersiapkan dan menyiarkan program acara / program siaran sesuai dengan format radio yang telah 
ditetapkan, menurut jadwal tugas yang telah ditentukan oleh Program Director.

Tanggung Jawab Utama :
1. Melaksanakan siaran sesuai dengan konsep kreatif yang telah ditetapkan.
2. Senantiasa melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap kualitas siaran yang dilakukan.
3. Bekerja sama dengan Program Director dan anggota tim kreatif siaran lain dalam melahirkan kreasi 
siaran yang paling memenuhi kebutuhan pendengarnya.
4. Menganalisa, mengikuti dan menerapkan perkembangan trend dalam siaran yang akan memenuhi 
kebutuhan pendengar.

Operator
Mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan atas peralatan studio siaran, dan perangkat siaran 
luar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan siaran harian.

Tanggung Jawab Utama :
1. Menjamin kelancaran operasi perlatan siaran dan operasi siaran luar.
2. Merawat keseluruhan peralatan siaran, dan peralatan siaran luar.
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3. Memastikan kualitas audio siaran berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
4. Senantiasa membantu bagian lain bila diperlukan.

Reporter
Mencari dan menulis materi siaran yang siap diudarakan, serta mengarahkan penyampaiannya sesuai 
dengan rencana siaran yang ditetapkan Program Director.

Tanggung Jawab Utama :
1. Mengamati setiap peristiwa/berita/informasi yang relevan dengan format siaran agar dapat 
menghasilkan bahan siaran yang memenuhi kebutuhan pendengar sesuai dengan ketentuan dari 
Program Director.
2. Menuangkan hasil pengamatan / pencarian dalam bentuk naskah siaran yang siap diudarakan. 
3. Menjamin tersedianya unsur produksi suatu acara yang akan diudarakan agar acara berlangsung 
sesuai dengan rencana.

Finance And Administration
Menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir mengenai space iklan yang tersedia, melakukan 
pencatatan seluruh elemen siaran dalam order-siaran sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah 
ditetapkan, serta membuat bukti siar iklan yang dilakukan secara cermat dan tepat.
Marketing Manager
Merumuskan dan menetapkan strategi periklanan dan promosi, menentukan kebijakan harga, 
mengontrol serta memotivasi personel, menentukan kebijakan sales, serta berusaha memenuhi 
keinginan pemasang iklan tanpa mengorbankan pendengar baik itu informasi tentang sebuah produk 
maupun image yang akan dibentuk. Sales Manager akan dibantu oleh AE (Account Executive) yang 
mengerti tentang periklanan, budget iklan, produksi dan penulisan iklan, serta bertanggung jawab untuk 
mencari dan mengurusi para pengiklan.

Marketing Administration
Menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir mengenai space iklan yang tersedia, melakukan 
pencatatan seluruh elemen iklan dalam order-siaran sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah 
ditetapkan, serta membuat bukti order serta siar iklan yang dilakukan secara cermat dan tepat.
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BUDAYA JURNALISTIK ELEKTRONIK
Perubahan dari tulisan ke lisan

JURNALISTIK MEDIA MASSA
Membuat dualisme antara kaum buruh dan majikan dan masyarakat dibagi dalam kelas dengan 
kepentingan saling berlawanan.
Kebudayaan tulis membawa kerugian, rasa kekeluargaan dankedaulatan rakyat berkurang. Solidaritas 
antarnegara dan agama. Pembangunan seolah dimutlakan tanpa memperhitungkan kebutuhan manusia 
yang sebenarnya. 
Manusia terasing dari lingkungannya
Budaya televisi
Memenjarakan manusia dalam khayalan penguasa, entah itu diktator, entah itu pemodal besar.
Manusia disihir dalam bingkai keinginan pemodal dan penguasa.
Manusia jadi enggan berpikir, seperti penguasa Roma kalau rakyat diberi makan dan tontonan tak bakal 
memberontak

PENGARUH BURUK
Viewer society, masyarakat menonton daripada menulis atau membaca. Belum ke arah reading society.
Masyarakat sulit diajak berpikir. Mereka lebih senang diberi hiburan.
Jurnalistik Cetak dan Televisi
Booming televisi swasta menguak pula di balik layar media elektronika yang satu ini dengan berbagai 
seluk beluknya dan semakin menarik. Perguruan tinggi pun mulai melirik media ini. 
Kalau sebelumnya masyarakat cenderung mengagungkan budaya tulis , adanya televisi semakin 
membuat orang tertarik dengan media ini.
Berita TV menarik?
Budaya menonton menjadi konsumsi masyarakat kita terutama berita. Tayangan berita menjadi bagian 
kehidupan. Dengan sifatnya immediaty, tv mendekatkan peristiwa dan tempat kejadian dengan 
penontonnya. 

MEDIA MASSAPERIODIK CETAK
Proses pencetakan
Isi pesan tercetak dapat dibaca dimana dan kapan saja.
Isi pesan dapat dibaca berulang-ulang
Hanya menyajikan  peristiwa/pendapat yang sudah terjadi.
Tidak menyajikan pendapat audiovisual narasumber secara orisinal.
Penulisan dibatasi oleh kolom dan halaman
Makna berkala dibatasi oleh hari minggu dan bulan
Distribusi melalui transportasi darat dan atau udara.
Kalimat dapat panjang dan terperinci.

Radio
Proses pemancaran/transmisi
Isi pesan audio, dapat didengar sekilas sewaktu siaran.
Tidak dapat diulang
Dapat menyadikan perisitwa/pendapat yang sedang terjadi.
Dapat menyajikan pendapat narasumber sacara langsung / orisinal
Penulisan dibatas oleh detik, menit dan jam.
Makna dibatasi oleh detik menit dan jam
Distribusi melalui pemancar atau transmisi
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Bahasa yang digunakan formal dan nonformal-tutur
Kalimat singkat padat sederhana dan jelas.

TELEVISI
Proses pemancaran /tranmisi
Isi pesan audio-visual,dapat dibaca dan didengar sekilas sewaktu ada siaran.
Tidak dapat diulang
Dapat menyajikan peristiwa /pendapat yang sudah terjadi.
Dapat menyajikan pendapat narasumber secara langsung/orisinal.
Penulisan dibatas olehd etik menit dan jam.
Makna dibatasi oleh detik, menit dan jam
Distribusi melalui poemancar transmisi
Bahasa yang digunakan nonformal
Kalimat singkat padat tertta dan jelas.
Membentuk ciri khas perbedaan mendasar
Arus informasi awalnya searah di televisi terutama 
Dalam perkembangan ada interaktif, videoteks, teleteks dan sejenisnya 

SEJARAH TELEVISI

Siaran pertama
RAPAT DK PBB DI NEW YORK 1946
Pasca PD II dunia hancur PBB bersidang seluruh dunia tumpah ruah ke New York.
1939 World’s Fair di New York terhenti krn perang. Di AS Morse, AG Bell Herbert E Ives
Inggris John Logie Baird 1924. BBC – 1929 dan menetapkan hari jadinya pada tanggal 2 Nop 1936.
AS utuh pasca PD II, Eropa, Asia, Afrika hancur.

TELEVISI DI INDONESIA
TAHUN 1962 Booming Televisi mulai 1992 pada saat RCTI mengudara dengan bantuan decoder.
TVRI + 10 TV Swasta Nasional dan seratus lebih televisi lokal.
Menpen Maladi usul menghadirkan tv untuk media penyiaran di Indonesia karena kekuatan  media 
membangun pola pikir, gaya hidup dll.
Asean Games IV 24 Agustus 1962
Pemancar pertama di eks gedung Akademi Penerangan 
Monopoli sampai 1990
Era Pembaruan
Era Pembaruan Tahap I Menata Penyelenggaraan Siaran Televisi. 
Era Pembaruan Tahap II.Aturan Baru
Era Pembaruan Tahap III. Siaran saluran terbatas
Era Pembaruan Tahap IV.Lahirnya SCTVm TPI, Antv dan Indosiar.

Era Pembaruan Tahap I
3 Mei 1971 Penyelenggaraan siaran Televisi di Indonesia.
Wewenang ada di pemerintah/ Deppen
Pembangunan stasiun relay
Dikenal pula munculnya Closed circuit television (CCTV)- untuk keperluan khusus izin Deppen.
Bertahan 15 tahun sampai 20 Agustus 1986

Era Pembaruan Tahap II
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Kep Menpen No 167/B/KEP/MENPEN/1986 tentang penyelenggaraan siaran televisi Indonesia 20 
Agustus 1986, menghapus aturan lama.
1Perkembangan yang pesat teknologi komunikasi
2 Perkembangan televisi Indonesia harus terintegrasi dengan pembangunan di segala bidang.
3. Sebelum ada UU perlu penyempurnaan wewenang dan kebijaksanaan tentang siaran televisi di 
seluruh Indonesia.
Keputusan Presiden 215 tahun 1963 atak ada pengaturan tentang materi siaran. 
Dengan Kep Menteri diperkenalkan lima hal baru yakni soal siaran televisi, stasiun relay, antena 
parabola, sistem distribusi dan sistem closed circuit.
SK Menpen
Siaran televisi –siaran-gambar dan suara diterima masyarakat.
Stasiun relay- meneruskan siaran
Antena parabola perangkat telekomunikasi bukan milik TVRI penerima siaran yang dipancarkan lewat 
satelit.
Sistem distribusi, sistem penyebarluasan siaran lewat pemancar ulang atau serat optik.
Closed circuit siaran terbatas lewat kabel atau bangunan tertentu.
Kewenangan ada di Deppen dan Pemda

ERA PEMBARUAN TAHAP III
Aturan siaran saluran terbatas TVRI, SK MENPEN 20 Oktober 1987
1.Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, dana pembangunan terbatas, perlu peninjauan 
program siaran.
2.Guna menunjang pembangunan dirasa perlu menambah siaran dengan saluran terbatas
Perubahan sikap bahwa Dir Televisi Depen RI disamping menyelenggarakan siaran saluran umum (SSU), 
juga memberikan wewe4nang kepada Yayasan TVRI untuk menyelenggarakan Siaran Saluran Terbatas 
(SST). TVRI berhak kerjasama dengan pihak swasta maka lahirlah RCTI Rajawali Citra Televisi Indonesia 
dan berakhirlah monopoli TVRI. 28 Oktober 1987.

ERA PEMBARUAN TAHAP IV
Lahirnya SK MEnpen no III/KEP/MENPEN/1990 tentang penyiaran televisidi Indonesia pada 24 Juli 1990 
membuka kran lahirnya SCTV,TPI,ANTV dan Indosiar.
3 aturan pertimbangan
Kemampuan penyebaran yang lebih cepat dan lebih berdaya guna dalam pembangunan bangsa.
Pembangunan bangsa mendorong tumbuh kembangnya televisi
Pekrmbangan dunia pertelevisian harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan 
negara.

REFORMASI
Setelah lahirnya Antv terjadi peralihan kekuasaan di Indonesia dengan lengsernya Soeharto dan 
digantikan Habibie munculah regulasi baru di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi. Puncaknya 
pada pemerintahan Gus Dur Departemen Penerangan dilikuidasi dan berdirilah beberapa televisi swasta 
baru lainnya yakni Metro TV, Trans TV, Lativi, Global TV, TV -7.

LIPUTAN AWAL
ASEAN GAMES – BERITA
Tv pemerintah  - seremonial
Informasi pesanan selama 32 tahun
Reformasi mengubah pemberitaan  tidak hanya yang seremonial saja. Masyarakat bisa memilih berita di 
sebelas stasiun televisi.
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Beraneka ragam berita dan tayangan.
Perbedaan persepsi
Materi pidato Presiden Reagan pada perlucutan senjata yang menyudutkan Uni Soviet waktu itu.
NBC – ABC menyiarkan langsung mengingat pentingnya berita tersebut.
CBS malah menyiarkan kuis- lantaran menganggap pidato Reagan biasa-biasa saja karena pidatonya 
sudah dibaca pimpinan redaksi. (Van Gordon Sauter) malah menyiarkannya di berita sore.

AMERIKA SERIKAT MEMANG LAIN
SOAL Malvinas BBC diboikot untuk tidak menyiarkan kekalahan  itu, seperti halnya ketika Inggral 
mengalami kekalahan di Teruzan Suez tahun 1956 dimana pasukan Inggris disodok mundur dan itu 
diberitakan oleh BBC.
Perlu moralitas pemberitaan
Bayi di AS terlihat kurus yang dikatakan kurang gizi padahal lahir prematur dari seorang ibu kaya tetapi 
efek dari teknologi bisa jadi menggetarkan kalau faktanya diubah. Jangan sampai televisi menjadi 
pendukung kepentingan politik, bisnis dan nurani perlu dijunjung tinggi.

PERKEMBANGAN STASIUN TV SWASTA
Saluran televisi lebih banyak
Ancaman transnasional televizion lewat parabola.
Tumbuhnya bisnis penyewaan video- pemancar televisi ilegal- perlu program televisi alternatif di luar 
TVRI untuk acara yang bersifat hiburan.
Perlu arena promosi untuk produk barang dan jasa melalui televisi swasta.
Atas dasar pemikiran tadi muncullah
Tiga stasiun swasta, RCTI, di Jakarta dan Bandung, SCTV di Surabaya dan Denpasar, dan TPI di Jakarta 
dengan menggunakan saluran TVRI pada pagi hari yang menyiarkan program ke sluruh Indonesia.
Iklan 20 % waktu siaran
Investor asing dilarang 
Menyerahkan 15% perolehan bersih ke TVRI setiap tahun.

TITIK PENTING
IZIN TV swasta membuat berita sendiri 
Berkembangnya journalistic work cepat dan profesional.
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INDUSTRI TELEVISI 

Lahir dari entitas lingkungan
Entitas bisnis, entitas sosial, entitas budaya sekaligus merupakan sebuah entitas politik.
Entitas bisnis – padat modal satu jam penyiaran Rp 17-rp 20 juta sehari, sehingga untuk setiap bulan 
pembiayaan mencapai Rp 400 juta.
Sarana promosi
sarana pelengkap sarana bisnis yang bisa menjadikan televisi juga beruntung

SEBAGAI ENTITAS SOSIAL
Mendapatkan dukungan masyarakat dari program tayangan. Kalau sudah tak ditonton lagi maka tak 
mendapatkan dukungan masyarakat. Tetapi kalau mendapatkan perhatian masyarakat bisa menjadi 
lahan bisnis yang menarik

ENTITAS BUDAYA
Turut berperan dalam mewujudkan majunya sebuah budaya, sekaligus mempengaruhi kemundurannya.
Alat transnformasi budaya.
Toleransi, dan sangat menghargai multikultural.
Tepa salira.

ENTITAS POLITIK
Memiliki kemampuan kuat mempengaruhi masyarakat dan membentuk opini publik. Menjadi sarana 
kuat mempengaruhi proses pengambilan keputusan

KARAKTERISTIK KHAS TELEVISI
Padat Modal > Per tahun 150 Milyar rupiah
Bukan bisnis yang cepat dapat kembali modal
Industri dengan entry barriers tinggi. Deregulasi perizinan yang luar biasa ketat dan birokratis, 
menjadikan industri ini sering disebut sebagai industri yang bercirikan entry barriers yang tinggi.
Industri yang pasarnya cepat berkembang. Terlihat dari animo dan besarnya iklan yang masuk.
TV Swasta cermin
Prinsip ekonomi kapitalisme. Sarana penjualan produk
Manajemen dipengaruhi sistem kepemilikan.
KONSEP KEPEMILIKAN
Menurut Robert B Summers
Televisi Negara
Korporasi otonomi – semi state dominasi negara, di Korea dan Brazil, semi state dengan kecenderungan 
dominasi swasta di Spanyol dan negara-negara di Amerika selatan. Manajemennya lebih dominan pada 
swasta.
Televisi Swasta
Albert Namurois
Modal pemerintah tapi operasional dijalankan oleh manajemen profesional disebut sebagai televisi 
publik
Kepemilikan, kebijakan program, kriteria televisi (Hermin)
Pengendalian ekonomi dan politik .
Komersial – televisi kabel dan televisi komersial . Lainnya televisi pendidikan dan televisi publik. (Veven 
Sp Wardhana)
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Televisi berbisnis dan komersial menangguk pemasukan uang dari iklan, pelanggan dan dekoder. 
Akhirnya semua televisi di Indonesia adalah komersial. Walaupun ada yang terang-terangan dan 
terselubung.

KREATIVITAS ACARA
Kesamaan materi acara berita reguler sama, membuat stasiun televisi membuat berita indepth atau 
reportase tersendiri.
Kesamaan infotainment. Check and Richeck.
Kesamaan kuis. Famili seratus, Siapa Berani.
Kesamaan materi film Mandarin, India maupun telenovela dari Amerika Latin.
Bobot Tayangan
Sarana Hiburan 
Sarana Pendidikan 
Penegakan Moral
Tontonan cerdas dan artistik, baik secara materi mauun tampilan.

JENIS PROGRAM TELEVISI
KARYA siaran artistik, sesuai dengan namanya, merupakan produksi acara televisi yang menekankan 
pada aspek artistik dan estetik, sehingga unsur keindahan menjadi unggulan dan daya tarik acara 
semacam ini.
Sebelum mengungkapkan lebih jauh tentang berita televisi, penggolongan antara karya artistik dan 
jurnalistik akan menjadi panduan kita dalam menentukan jenis berita televisi.
Aspek estetik
Sedangkan karya siaran artistic, sesuai dengan namanya, merupakan produksi acara televisi yang 
menekankan pada aspek artistic dan estetik, sehingga unsur  keindahan menjadi unggulan dan daya 
tarik acara semacam ini.
Sebelum mengungkapkan lebih jauh tentang berita televisi, penggolongan antara karya artistic dan 
jurnalistik akan menjadi panduan kita dalam menentukan jenis berita televisi.

KARYA ARTISTIK 
Film
Sinetron (sinema elektronik)
Pagelaran musik, tari, pantomim, lawak, sirkus, sulap dan teater 
Acara keagamaan 
Variety show 
Kuis 
Ilmu pengetahuan dan teknologi 
Penerangan umum 
Iklan komersial dan layanan masyarakat 

PRODUCTION HOUSE
Biasanya karya artistik lebih banyak dikerjakan oleh mitra stasiun tv, yakni para agency dan Production 
House (PH). Sebelum acara yang ditawarkan sebuah PH ditayangkan, terlebih dahulu mereka harus 
presentasi sekaligus memperlihatkan sampel program acara yang akan dijual. Selanjutnya jika pihak 
Aquatition Departemen stasiun televisi yang bersangkutan menyetujui baru diadakan kontak. 
Dalam proses jual beli acara ada tiga sistem yang banyak dianut kalangan broadcasting, 
Sistem jual lepas (bought right).
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Setelah sampel program diterima dan di setujui oleh bagian aquatition departement (lokal) maka 
disepakati harga lepas dari tiap episode acara tersebut. Sebagai contoh sampai tahun 2002 harga acara 
‘Cek & Ricek” sebesar Rp 25 juta per episode. Pihak stasiun mempunyai wewenang penuh terhadap 
acara tersebut, sehingga untuk menutup biaya pembelian maka pihaknya gencar mengejar commercial 
break (iklan )

Blocking time
Maksudnya PH yang menawarkan paket acara harus membeli jam tayang (air time) stasiun televisi 
bersangkutan. Harganya memang mahal, disesuaikan dengan saat jam tayang, ada yang prime time atau 
non prime time. Yang primetime mempunyai alokasi waktu dari sekitar jam 19.00 – 21.00. Sementara di 
luar jam tersebut dianggap bukan prime time. Meskipun mahal, banyak PH yang mengincar jam tayang 
utama ini, karena mereka diberi kewenangan untuk mencari klan. Namun dalam hunting iklan mereka 
tetap dibantu pihak stasiun tv 

SHARING IN TIME
Dalam system ini antara PH dan stasiun televisi bersangkutan sama-sama menanggung untung dan 
resiko. Artinya pihak ph tidak menjual produk acaranya ke stasiun televisi ataupun blocking time. Tapi 
keduanya sama-sama menunggu hasil. Jika acara yang ditayangkan memperoleh pemasukan iklan, pihak 
stasiun televisi dan PH melakukan bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan 
bersama. Pembagian seperti ini disebut juga sharing in time.= Profit sharing
Barter system. 

KARYA JURNALISTIK 
Karya jurnalistik diproduksi dengan pendekatan jurnalistik yang mengutamakan
kecepatan penyampaian, 

mengusung informasi dari sumber pendapat
realita, dan peristiwa. 
Karya Jurnalistik 
Berita aktual yang bersifat timeconcern. 
Berita non aktual yang bersifat timeless. 
Penjelasan yang bersifat aktual atau sedang hangat-hangatnya, yang tertuang dalam acara : 
Monolog (seperti pengumuman harga BBM, pidato kepala negara) 
Dialog- bisa berupa wawancara atau diskusi 
Laporan 
Siaran langsung  - komentar, reportase 

Secara tegas JB Wahyudi membedakan dua jenis acara tersebut sebagai berikut 
Karya Artistik
Bersumber pada ide atau gagasan,-Mengutamakan keindahan, Isi pesan bisa fiksi maupun nonfiksi, 
penyajian tidak terikat waktu
Sasaran: kepuasan pemirsa atau pendengar, memenuhi rasa kagum, improvisasi tidak terbatas, isi pesan 
terikat pada kode moral. Menggunakan bahasa bebas- dramatis. Refleksi daya kayal kuat dan isi pesan 
tentang realitas sosial. 

Karya Jurnalistik 
Sumber : permasalahan hangat, mengutamakan kecepatan /aktualitas, isi pesan harus faktual, 
penyajiannya terikat waktu, sasaran : kepercayaan dan kepuasan pemirsa, memenuhi rasa ingin tahu, 
improvisasi terbatas, isi pesan terikat pada kode etik , menggunakan bahasa jurnalistik – ekonomi kata 
dan bahasa, fefleski penyajian kuat, isi pesan menyerap realitas / faktual 
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Penggabungan

Dalam perkembangan kemudian, terjadi penggabungan antara sussastra – artistik dengan jurnalistik. 
Penggabungan ini lebih terasa lagi pada media televisi, karena siaran televisi lebih berperan sebagai 
media hiburan. Acara talk show misalnya, merupakan hasil penggabungan antara karya artistik dan 
jurnalistik karena dalam acara ini pembawa acara harus mampu memadukan antara seni panggung-
artistitk dan teknik wawancara- jurnalistik  Acara yang disajikan dengan menggabungkan nilai artistik 
dan jurnalistik, misalnya dulu ada Salam canda- RCTI- Gebyar Musik (TVRI- The Funniest Home Video. 
Demikian pula acara Mimpi Kali Ye (SCTV Dewi Hughes, Tantangan yang dibawakan Joe Project yang 
merupakan gabungan unsur artistik dan jurnalistik. Acara lain yang merupakan puncak kolaborasi antra 
jurnalistik dan artistik adalah infotainment, meskipun unsur jurnalistiknya lebih dominan melalui hunting 
dan wawancara narasumber terutama dari kalangan selebritis. 

JENIS BERITA TELEVISI
Warta Berita ( Straight Newscast) 
Warta Berita atau berita langsung adalah terjemahan dari stratight newscast atau spot newscast atau 
spot news, yaitu jenis berita yang merupakan laporan tercepat mengenai suatu peristiwa yang terjadi di 
masyarakat. Masa siaran warta berita biasanya terdiri atas sejumlah berita yang disiarkan setiap jam 
sekali selama kira-kira 15 menit.
Pola penyusunan kisah berita (news story) televisi hampir sama saja dengan pola kisah berita media 
massa lainnya. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaannya disebabkan ciri-ciri dan sifat-sifat media 
massa yang menyiarkannya 

Penyusunan berita tv umumnya mengikuti pola yang mencakup faktor-faktor sebagai berikut: 
Rumus 5 W + 1 H 
Rumus 5 W + 1 H ini amat terkenal di kalangan wartawan media massa apapun juga, karena memang 
harus menjadi darah daging wartawan. Dalam menyusun berita seorang wartawan sudah tidak perlu lagi 
mengingat-ingat apa yang ada pada berita yang sedang disusunnya. Yang dimaksud dengan berita yang 
harus mengandung 5 w dan 1 H ialah bahwa suatu berita harus lengkap dengan jawaban dari 
pertanyaan di bawah ini: 

MENJAWAB PERTANYAAN
- What (apa)         = peristiwa apa yang terjadi
- Who (siapa)        = siapa yang terlibat dalam peristiwa itu?
-  Where (dimana) = dimana terjadinya peristiwa itu? 
- When (kapan)      =  kapan terjadinya peristiwa itu? 
- Why (mengapa)   = mengapa terjadi demikian?
- How (bagaimana) = bagaimana terjadinya? 
Sering ditinggalkan
Adalah ideal apabila sebuah berita lengkap dengan jawaban dari semua pertanyaan tersebut. Tetapi 
biasanya, karena setiap berita harus disiarkan secepat-cepatnya, maka unsur why  sering ditinggalkan. 
Mengapa suatu peristiwa terjadi seringkali tidak diketahui dengan segera. 

Bentuk Piramida Terbalik 
Dalam jurnarlistik pada umumnya dikenal tiga bentuk kisah kata: piramida terbalik ( inverted pyramid, 
piramida baku – standar pyramid, dan sistem blok – block system.
Bentuk piramida terbalik dipergunakan untuk menyusun kisah berita yang nilai beritanya penting, yang 
dengan sendirinya perlu disiarkan secepatnya kepada khalayak. 
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Strukturnya 
Bentuk piramida terbalik itu sendiri terdiri atas dua bagian, yakni teras berita (lead) dan tubuh berita 
(body). Dalam berita surat kabar teras berita itu adalah alinea pertama, sedangkan dalam berita tv 
adalah yang pertama kali dibacakan penyiar. Teras atau lead adalah bagian terpenting dari kisah berita 
atau dapat dikatakan klimaksnya, tubuh atau body merupakan bagian besar dari kisah berita yang 
melimupi segi-segi yang berturut-turut: penting, agak penting, kurang penting, dan kalau masih ada 
tempat, juga yang tidak penting. Berita tv biasanya hanya membatasi diri pada hal-hal yang terpenting 
dan penting saja, disebabkan waktunya terbatas. 

Piramida Baku
Bentuk piramida baku adalah bentuk susunan kisah berita yang mengandung minat insani, misalnya 
yang aneh, mengharukan, menggembirakan, mengagetkan, dan sebagainya. Biasanya dipakai di media 
massa dalam bentuk features. Kisah yang biasanya singkat itu, disusun secara kronologis, mulai dari segi 
yang kurang penting, meningkat ke tahap-tahap agak penting dan penting. Berbeda dengan bentuk 
priamid terbalik, pada bentuk piramid baku klimaks terdapat di akhir kisah. Untuk menyusun kisah 
seperti itu diperlukan keahlian khusus, karena sejak permulaan sampai akhir harus tetap memikat –
sustained interest. 

Sistem Blok
Bentuk sistem blok dipergunakan untuk kisah yang relatif tidak penting, tetapi patut diketahui khalayak. 
Pada bentuk ini tidak terdapat klimaks, dengan kata lain setiap aspek mempunyai kadar yang sama, 
misalnya berita mengenai pembangunan masjid di sebuah desa, mahasiswa yang melakukan kuliah 
kerja, pertandingan olahraga antar SMU, dan sebagainya. 
Terpopuler; piramida terbalik

Diantara berbagai bentuk kisah berita itu, sudah tentu yang paling penting dan paling banyak digunakan 
adalah bentuk piramida terbalik, karena berita yang disusun dengan bentuk seperti itu adalah berita 
yang menyangkut politik ekonomi, pertahanan, kebudayaan, dan lain-lain, di samping ruang lingkupnya 
bukan saja nasional, tetapi juga internasional.

Dalam realitas di lapangan ketika seorang reporter televisi diterjunkan hampir semua terori tersebut 
sudah melebur dalam diri reporter. Maksudnya reporter sudah tidak perlu memikirkan dari mana dia 
akan memulai, apalagi berita-berita sport news yang mendadak dan spontan, misalnya demo mahasiswa 
atau kecelakaan lalu lintas di jalan raya. 

Ringkas, Jelas, Sederhana
Jika dikaitkan dengan berita televisi yang cenderung ringkas dan jelas, pola penyusunannya juga 
sederhana. Sebagai contoh berita demo mahasiswa menuntut penundaan kenaikan BBM. Ketika akan 
meliput peristiwa semacam ini reporter bersama juru kamera langsung ke tempat kejadian. Reporter 
menghubungi beberapa narasumber, sementar ajuru kamera mengambil angle gambar yang akan 
menjadi bahan berita.  Setelah selesai diedit oleh seorang news editor, paling tidak durasi untuk spot 
news semacam ini berkisar antara 1 – 1,5 menit. Durasi ini bergantung pada niali beritanya. Jika beritnya 
bersifat nasional dan dianggap cukup penting untuk khalayak banyak maka dirasi agak lama. Tetapi jika 
beritanya sangat lokal dan dampaknya tidak terlalu luas secara nasional biasanya berdurasi pendek. 

Jurukamera & reporter
Ada juga reporter televisi yang merangkap. Artinya, ketika meliput berita, dia tidak ditemani seorang 
juru kamera. Jadi wawancara, mengambil gambar dengan kamera dan mengedit beritanya dilakukan 
sendiri. Apalagi dengan bekrembangnya kamera digital yang sangat mudah dioperasikan, maka 
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kedudukan juru kamera bisa dirangkap oleh reporter. Juga dengan perkembangan software di bidang 
pengolahan video. Untuk mengedit berita tidak harus menggunakan alat editing analog yang harganya 
mahal dan butuh tempat luas. Dengan sebuah PC pun seorang reporter bisa mengedit berita 
sendiri.Sementara pada dekade delapan puluhan seorang reporter tidak memungkinkan untuk mengedit 
beritanya di komputer, tetapi kini semuanya sudah bisa dilakukan sendiri oleh reporter. 

Pencarian angle (sudut)
Jika seseorang sudah biasa melakukan kegiatan reportase, peristiwa, secara otomatis mudah saja 
mencari angle berita yang akan dibuat. Apalagi jika seorang reporter tv sudah punyak pengalaman 
menjadi wartawan media cetak. Soal menempatkan unsur-unsur beritanya tidak menjadi masalah, 
karena bisa jadi satu peristiwa dibuat beberapa berita. Sebagai contoh” Jika reporter meliput kegiatan 
sebuah seminar tentang membangun bisnis berbasis multimedia maka minimal dia bisa membuat tiga 
berita televisi: 

Contoh 3 berita
berita pertama bisa dibuat dengan mengutamakan aspek persaingan bisnis era AFTA yang 
memungkinkan perusahaan asing dan lokal bertarung sengit. 
Berita kedua bisa mengemas mengenai propek bisnis multimedia di masa mendatang.
Berita ketiga bisa menciptakan berita yang berhubungan dengan dampak multimedia terhadap 
perubahan perilaku dan budaya masyarakat Indonesia. 

Lebih Sederhana drpd Media Cetak
Membuat berita televisi tampaknya lebih mudah dibandingkan dengan membuat berita untuk media 
cetak. Untuk membuat berita media cetak diperlukan beberapa alinea, karena berita di media cetak 
memang harus dikemas lebih panjang, untuk dilay out, maka berita tersebut bisa dibuang dengan cara 
memotong bagian paling bawah. Itulah alasan mengapa  berita di media cetak  lebih cocok 
menggunakan konsep piramida terbalik. Untuk membuat berita televisi tidak perlu menggunakan 
banyak alinea. Mungkin dengan dua alinea sudah cukup, bergantung pada durasinya. Jika berita media 
cetak dibatasi oleh ruangan, maka berita televisi dibatasi waktu, apalagi dalam paket berita ada 
commercial break  (iklan),. Jadi kalau durasi tayangna berita selama 30 menit, maka tayangna beritanya 
hanay sekitar 24 menit. 

Running Text
Kini ada kecenderungan semua stasiun televisi menayangkan berita dalam bentuk running text. Awalnya 
jenis tayangan berita sekilas ini dimotori oleh Metro TV, Mungkin oleh beberapa stasiun TV lainnya 
teknik ini dianggap efektif, terutama untuk memberitakan sekilas tetapi cukup menyedot perhatian 
khalayak. Contoh ketika invasi Amerika atas Irak beberapa stasiun televisi pun menayangkan berita 
rungging text. Meskipun sangat sekilas tapi penonton tertarik, karena setiap saat bisa membacanya.. 
Berita sekilas info atau breaking news hanay ditayangkan satu jam sekali, sementara rungging text bisa 
ditayangkan kapan saja..
Penayangan berita dengan running text mungkin diilhami oleh iklan yang muncul secara moving-
bergerak. Dengan tampilan moving, otomatis mata penonton mau tidak mau akan membacanya. Secara 
psikologi mata, ketika tampila berlangsung lama kemudian muncul tayangan yang berbeda, maka 
tayangan itu yang akan menyedot perhatian 

Laporan khas Radio
Fenomena ini juga bisa jadi diilhami pemberitaan di beberapa stasiun radion. Kini hampir semua radio 
mempunyai pasukan reporter yang biasa diterjunkan di beberapa tempat. Dengan fasilitas HP mereka 
siap melaporkan kejadian apapun untuk disiarkan radionya secara langsung. Terhadap hal-hal yang 
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urgen sistem penyiaran berita radio sperti ini sungguh efektif. Sebagai ilustrasi beberapa waktu yang lalu 
ketika marak demo buruh hamir semua orang ingin mengetahui perkembangan kondisi lewat radio. 
Apalagi pada saat itu gedung DPRD Jawa Barat menjadi bulan-bulanan para pendemo. Juga di beberapa 
kawasan seperti Cileunyi Bandung atau Padalarang mncul kericuhan dengan adanya pelemparan dan 
pencegatan kendaraan oleh beberapa buruh di wilayah ini. Maka berita langsung dari pantauan reporter 
radio menjadi infor sekilas yang dinanti 

PANDANGAN MATA ( on the spot telecast) 
Para penonton tidak puas dengan tayangan jenis berita straight newscast, maka ada pilihan lain yang 
kandungan informasinya lebih lengkap dan mendalam dibanding jenis berita yang sama. Jenis berita 
pandangan mata inilah yang menjadi suplemen atau pelengkap dari tayangan berita televisi untuk 
memberikan kepuasan pada penonton terhadap berita-berita spot yang biasa ditontonnya. Jenis berita 
ini merupakan salah satu kekuatan sekaligs daya tarik televisi dalam menyaingi pemberitaan media 
cetak dewasa ini. 

On the Spot reporting
Mengenai laporan pandangan mata (LPM) ini Soewardi menyebutnya sebagai siaran langsung dari 
tempat erjadinya peristiwa – on the spot reporting. Kemudian karena perkembangannya, mungkin saja 
LPM itu tidka disiarkan tepat pada waktu peristiwa terjadi, tetapi diundur beberapa waktu,. Peristiwa itu 
direkam sebagai suatu acara LPM, dank arena suatu hal diundurkan penyiarannya. Pengunduran siara 
(delayed broadcasting) ini tidak mengubah sifat acara itu, tetap LPM, kecuali jika dilakukan editing, yaitu 
dibuang beberapa bagian tertentu. Acara ini tidak dapat lagi disebut LPM, tetapi acara biasa yang 
direkam terlebih dulu. Sifat utama LPM adalah bahwa ia tidak mengalami proses editing, dan langsung 
dari tempat terjadinya peristiwa. 
langsung

Suatu pertandingan sepakbola misalnya, dapat disiarkan secara langsung , dan dapat pula direkam 
dahulu. Kemudian diundurkan penyiarannya. Jika terjadi delayed broadcasting stasiun yang 
bersangkutan dapat saja membuang hal-hal yang tidak patut disiarkan, umpanya terjadinya perkelahian 
antara kedua kesebelasan. Biasanya eprkelahian semacam ini tidk disiarkan dalam delayed broadcasting. 
Sebab tidak layak bagi stasiun televisi untuk menyajikan hal-hal yang negative. Sebaliknya dalam siaran 
langsung, peristwa semacam itu tidka bisa diellaknya. Jangankan perkelahian, pembunuhan pun 
terpaksa disiarkan. Peristiwa tersebut pernah terjadi sewaktu televisi Amerika serikat meliput 
pemindahan Lee Harvey Oswald dari tahanan. Lee Harvey Oswal yang dituduh membunuh JF Kennedy 
tiba-tiba diserang oleh seorang penembak yang menyebabkan tewasnya Oswald. Kejadian itu disaksikan 
oleh penonton televisi di seluruh Amerika Serikat. Hal ini merupakan hal-hal yang hebat bagi siaran 
acara LPM. 

Siaran Pandangan Mata
Dalam tugasnya reporter lebih bersifat memberikan penjelasan ( to annotate) daripada memberikan 
ulasan – to commentate) karena penonton sendiri melihat sendiri apa yang sedang berlangsung. 
Reporter tidak perlu menerangkan apa yang dapat dilihat oleh pemirsa tv. Yang harus dijelaskan adalah 
apa yang tidak diketahui oleh pemirsa televisi dengan penghilatannya. Umpamanya nama-nama orang, 
tempat, latar belakang peristiwa dan lain lain yang ada sangkut patunya dengan peristiwa yang sedang 
berlangsung. Karena itu jauh sebelum penyiaran dilangsungkan reporter harus mengadakan persiapan 
mencari data. 

Andaikata dalam pelaksanaan siaran terjadu suatu kelambatan atau hambatan, maka sementara karema 
diarahkan kepada publik atau obyek lainnya, reporter tidak akan kehabisan kata-kata untuk mengisi 
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waktu.  Ia perlu memiliki data sebanyak-banyaknya. Secara naluri atau karena pengalaman, seorang 
reporter akan mengetahi aspek-aspek atauhal-hal yang dapat memikat perhatian pemirsa tv. Ia akan 
mengetahui pula kapan harus berdiam diri.  Bagi reporter siaran olahraga adalah penting sekali 
memahami istilah teknis setiap cabang olahraga. Ia harus mengenal nama-nama pemain untuk 
dijelaskan kepada piewawan. Karena mereka akan sukar mengenal pemain di lapangan yang tampak 
kecil di layar televisi. Bahwa reporter harus hati-hati dalam menyampaikan laporannya jelas sekali, 
karena pemirsa ikut menyaksikan apa yang sedang terjadi, ini berlainan dengan reporter radio yang 
andaikata ia salah dalam memberikan laporannya tidaklah diketahui oleh pendengar. 

Wawancara Udara (Interview on the Air) 
Informational interview 
Personality interview 
Komentar ((Commentary)
Berita Terkini
Berita langsung(straight news) untuk berita kuat (hard-spot/ soft news)

b. Berita Mendalam ( Indepth News)
Beberapa bentuk berita mendalam yaitu: 
Berita komprehensif 
Berita interpretatif 
Berita investigatif 
Berita Berkala 
a.Laporan eksploratif
b.Laporan khas (features) 
c. Berita analisa
d. Human interest
e. Majalah udara, gabungan berbagai jenis dan bentuk berita. 

LAPORAN EKSPLORATIF
Fakta atau pendapat yang didapat melalui eksplorasi
Bentuknya: pembukaan- , situasi, atau kondisi yang ada, permasalahan, tujuan yang hendak dicapai, 
kesimpulan atau interpretasi serta penutup.
Fakta dan pendapat dari berbagai sumber, tokoh masyarakat, ahli , saksi mata dan rakyat biasa. Diurai 
lengkap dan disajikan  lengkap informatif, faktual, jujur, terbuka tak berprasangka dan berimbang

Laporan Khas (Feature)
Uraian fakta yang khas atau unik.
Cara penyajiannya sederhana dan memberi penekanan pada hal yang khas dan unik tersebut.
Feature tentang Pemulung
1. apa yang dikerjakan terhadap sampah
2. apa yang dicari
3. dijual kemana sampah yang dipilih
4. berapa pendapatan sehari
5. Berapa jam bekerja setiap hari
6. untuk apa penghasilan itu.

Berita Analisis
Fakta atau pendapat yang bersifat analisis. Ada masalah utama dan pendapat yang muncul karena 
adanya fakta utama. Analisis tidak sekadar mempermasalahkan masalah, tetapi menyentuh masalah 
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utama dengan asumsi bahwa hanya dengan menuntaskan masalah utama berbagai permasalahan yang 
timbul akan ikut terselesaikan dengan sendirinya. Di tengah masyarakat, masalah utama dan masalah 
yang ditimbulkan sudah berbaur menjadi satu sehingga menjadi sangat sulit untuk membedakan 
masalah utama dan masalah yang ditimbulkan.

Human interest
BHI adalah uraian fakta yang dapat mengembangkan sentuah rasa insani atau rasa kemanusiaan. Bisa 
apa saja, baik binatang ataupun alam.
MAJALAH UDARA
Magazine, gabungan uraian fakta /pendapat dirangkai dalam satu wadah atau mata acara. (radio-
televisi) 
Ada yang homogen
Ada yang heterogen
Feature lebih banyak dari berita.

Majalah udara
Homogen: gajah melahirkan di TS
Kehidupan orang utan di Kalimantan
Kehidupan di permukiman kumuh
Bayi selamat dalam musibah
Kehidupan pemulung
Pedagang kaki lima
Pelawak Mbah Guna
Majalah Udara tak sejenis
Pemilu di Jerman
Haiti
Kebakaran hutan di Australia
Gempa di Jepang
Masalah Ozon
Patung agatz
Profil artis Nurlela

JURNALISTIK TELEVISI
Banyak definisi tentang jurnalistik

DEFINISI JURNALISTIK
Adinegoro, kepandaian mengarang memberi pekabaran kepada masyarakat dengan secepatnya agar 
tersiar seluas-luasnya.
Ilmu Komunikasi, bentuk komunikasi yang menyiarkan berita tentang peristiwa sehari-hari yang umum 
dan aktual dengan secepat-cepatnya.
A Muis, unsurnya: media massa, penulisan berita, waktu tertentu.

FUNGSI JURNALIS
1. Melaporkan berita
2.Memberikan interpretasi dan memberi pendapat didasarkan pada beritanya.

Usaha dagang
Prestise, tanggungjawab-idealis
Kebebasan
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KEBEBASAN DALAM JURNALISTIK
Filsafat: berikanlah kepada masyarakat apa yang dikehendaki: berikanlah kepada masyarakat kebenaran 
yang harus dimilikinya.
Koneksi Manusia dan lingkungannya- kasus premanisme.

DEFINISI JURNALISTIK
Jurnalistik adalah proses penulisan dan penyebarluasan informasi berupa berita, feature, opini melalui 
media massa. Oleh karena itulah berita harus memiliki nilai dan berkualitas

NILAI DAN KUALITAS BERITA
Timeless: event that are immediate recent-aktualitas-kesegaran.
Impact: Events that are likely to effect manu people, berdampak bagi masyarakat.
Prominecnce: 
Event involving well kown people or institutions.
Proximity: Events geographically close to the reader, viewer or listener.
Conflict: Event that reflect clashes between people or institutions.
The unusual: Events that deviate sharply from the expected and the experiences of everyday life.
Currency: Events and situatios that are being talked about.

KUALITAS BERITA
Accurate: all information is verified before is used
Properly attributed: The reporter identifies his or her source of information.
Balanced and Fair: All sides in a controversy are given
Objective: the news writer does not inject his or her feeling or opinion.
Brief anf focus: the news story gets to the point quickly.
Weel written: Stories are clear, direct, interesting.

KARAKTERISTIK JURNALISTIK TELEVISI 
Jurnalistik Televisi
Dari perbedaan antara karya jurnalistik cetak dan elektronik seperti televisi, terdapat unsur-unsur 
dominan yang menjadi ciri khas dari kedua jenis media tersebut, yakni adanya penampilan anchor, 
narasumber, dan bahasa yang digunakan.

Penampilan Anchor (penyaji berita)
Audiovisual
Smart, pandai, cerdas, bijaksana
Tidak tergesa-gesa
Bersahabat
Komunikatif

Narasumber.
Saksi
Trampil mengkombinasikan fakta, ungkapan dari saksi, uraian, pendapat.
Penggunasan sistem ROSS
Antara news editor dan reporter harus ada kesepahaman.

Bahasa 
Aturan Bahasa yakni tata bahasa, harus dipenuhi.
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BAHASA JURNALISTIK TELEVISI 
Bahasa Informal dan bahasa formal 
Ragam Bahasa Penyiaran 
Pilih kata yang tepat dan pendek. Misalnya kata meninggal seketika dan tewas. Pilih kata  tewas. 
Hilangkan kata yang mubazir. Misalnya dalam kalimat “Kesebelasan A dan B akan bertanding pada pukul 
19.00 wib nanti”. Hapuskan kata “ akan” dan nanti”. Kata mubazir ádalah kata di dalam susunan kalimat 
yang jika kita hapus tidak mengubah pengertian kalimat. 
Gunakan kalimat aktif. 
Hindari menggunakan kata-kata asing. Jika istilah asing bersifat teknis dan terpaksa digunakan, istilah ini 
harus dijelaskan maknanya. 

Ragam Bahasa
Insturment flight: dengan hanya berdasarkan petunjuk peralatan yang ada. 
Jangan menggunakan kalimat klise pada awal naskah. Kalimat klise adalah kalimat yang maknanya sudah 
bersifat umum. Contohnya:  Indonesia terletak di antara dua benua dan samudera. 
Hindari penggunaan kalimat majemuk. 

Menyusun Bahasa Tutur:
Struktur kalimat informal 
pilih kata yang sederhana\
Susunan kalimat ringkas dan sederhana 
Makna kata dan kalimat mudah dipahami 
Berpegang pada prinsip easy listening yang maknanya enak didengar, dan mudah dipahami pada 
pendengaran pertama. 
Tidak menyajikan isi pesan secara terperinci karena isi pesan hanya didengar sekilas oleh khalayak. 

MANAJEMEN NEWS ROOM (TRANS TV)

Newsroom adalah bagian paling penting dalam dunia pemberitaan. Di televisi, newsroom bisa 
diibaratkan sebagai jantung, yang terus memompakan darah ke seluruh tubuh stasiun televisi.  Bila 
newsroom bekerja dengan baik dan optimal, maka akan baik pulalah siaran yang dipancarkan oleh 
stasiun TV tersebut. Sesuai dengan namanya, newsroom merupakan bagian dari sebuah divisi 
pemberitaan pada stasiun TV. Di dalam newsroom, keterkaitan antarpenghuninya menjadi sebuah 
bagian amat penting karena sistem kerja yang dianut pada divisi pemberitaan sebuah stasiun TV adalah 
kerja sama. 
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NEWSROOM TRANSCORP

Pada Divisi Pemberitaan Trans Corp, newsroom lebih ditekankan pada kerja Departemen Buletin dan 
Current Affair. Pada departemen inilah kegiatan keseharian pemberitaan berlangsung.
Denyut kehidupan di Divisi Pemberitaan Trans Corp ada pada Departemen Buletin & Current Affairs. 

Unsur-unsur yang menjadi bagian newsroom di Divisi
Pemberitaan Trans Corp adalah:
Kepala Departemen
Produser Eksekutif
Produser Program
Asisten Produser Program
Reporter
Camera Persons (campers)
Editor
Staf Produksi
Koordinator Liputan Jakarta & Daerah
Kebijakan untuk menayangkan sebuah berita yang sudah diliput oleh reporter dan campers tidak 
terletak pada satu orang saja. Keputusan itu merupakan sebuah keputusan bersama.
Mekanisme untuk mengambil keputusan itu ada pada rapat.

Pada newsroom Trans Corp ada 3 jenis rapat harian yang wajib diadakan:
Rapat Proyeksi (pukul 07.00)
Rapat Bujeting (pukul 13.00)
Rapat Evaluasi (setelah siaran bulletin sore)

RAPAT PROYEKSI
Wajib hadir Korlip Jakarta & Daerah, Produser, Asisten Produser. 
Rapat ini akan menentukan ke mana tim, baik di Jakarta maupun di daerah, akan bergerak.
Diputuskan pula, bagaimana bentuk dan pemaketan sebuah liputan. 

RAPAT BUDJETING
Wajib hadir Kepala Departemen, Produser Eksekutif, Produser, Asprod, dan Korlip. 
Sudah dibicarakan rancangan rundown yang akan tayang pada bulletin utama di sore hari. 
Korlip sudah mendapatkan gambaran, materi apa saja yang sudah atau akan didapat oleh anak buahnya 
di lapangan. 
Dari rancangan inilah biasanya urutan item materi yang akan ditayangkan (ini yang disebut dengan 
rundown) mulai diutak-utik. 
Harus dipikirkan materi pada rundown, agar beritanya mengalir dengan lancar. 

RAPAT EVALUASI
Seluruh unsur yang menjadi  bagian newsroom diwajibkan hadir. 
Rapat ini membahas program bulletin yang baru ditayangkan. 
Kesalahan-kesalahan teknis dan non teknis menjadi bahasan utama. 
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MANAJEMEN  NEWS ROOM TELEVISI
Oleh : Dr. Ishadi S.K., M.Sc. 

THE Vision
Maximum effort to gain for VALUE.
Via
1. Corporate Governance.
2. Common understanding of Business Principles.
3.  Be aware of The Element of Change.
4.  Ambition – full throtle.
5.  Ultimate Goal of Para Group.

  6. Communications among all Para Group staff. 

MAJOR QUESTION…
OPINION…
Your asset is YOURSELF. Therefore You should consistently develop Your values by increasing Your 
knowledge, capacity, skills, and productivity. 
AMBITION: “Always think ‘out of the box’ to become number One and A Global Player”

THE ELEMENTS OF CHANGE
COMMUNICATION
BUSINESS DEFINITION
COMPETITION in BROADCAST INDUSTRY
Program content
Program lay-out
Program Promotion
Program Montage
Program Structure
Program Quality Audio Video
Program Technology

TELEVISION PROGRAMME
Program’s Name
Program’s Format
Program’s Rhythm  / Tempo
Program’s Style
Program’s Color
Program’s Content

Manajemen Media Massa
Harus memiliki visi dan misi yang jelas.
Harus melakukan study pasar: feasibility study yang comprehensive dan mendalam.
Menyusun business  plan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara detail.
Mencari investor yang mempunyai pemahaman dan visi yang sama mengenai media massa.
Memiliki ketrampilan dan pemahaman bisnis khususnya perubahan teknik-teknik pemasarannya 
disesuaikan dengan target pembaca.
Memberikan pengetahuan dasar dan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip bisnis kepada seluruh 
wartawan dan lingkungan media yang akan diterbitkan. Setiap orang harus menjadi sales and marketing 
terhadap media tempat ia bekerja.
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Bekerja keras untuk mendapatkan positioning dalam bentuk memperoleh image dan audience yang 
cukup kuat.
Segera melakukan konsolidasi dan meningkatkan kualitas serta lebih mengetengahkan idealisme ketika 
media yang bersangkutan sudah cukup mampu untuk itu.
Senantiasa mencari peluang baru di tengah persaingan yang ada dengan  memanfaatkan perkembangan 
teknologi.
Selalu konsisten didalam peningkatan kualitas dan pengembangan usaha serta konsiten dalam 
menjalankan good corporate governance.

News & Newsroom

Jadwal Rapat 
Rapat Mingguan (Divisi):
Peserta : Seluruh Produser/Ass.Prod, EP, Kadep, Kadiv.
Materi rapat : Evaluasi rating/share, Strategi program & persoalan divisi

Rapat Internal Program (Masing2 program):
Peserta : Produser/Ass.prod, EP/Kadep.
Materi Rapat : Evaluasi program, strategi, timeline, pemilihan topic, angle,    narasumber.
Khusus untuk Bulletin :
Rapat Budgeting (siang/setiap hari) :
Peserta: Produser/ass.prod, korlip & Korda, EP/Kadep.
Materi rapat : Laporan dari proyeksi liputan dan pemilihan item untuk mengisi rundown hari itu; 
pengayaan tema dan pemilihan narasumber; update liputan.

Rapat Evaluasi (sesudah program) Pkl. 17:30.
Peserta : Korlip/Korda, Produser/Ass.prod, reporter & campers, EP/Kadep.
Materi Rapat : Evaluasi siaran, evaluasi liputan, usulan liputan & tema esok.

Rapat Perencanaan (Untuk siaran esok) Pkl 19:00
Peserta : Korlip/Korda, Produser, EP/Kadep.
Materi Rapat : Perecanaan liputan esok, penentuan angle, topic dan narasumber.

Rolling Crew
Dilakukan setiap enam bulan sekali. Tujuannya untuk penyegaran crew (menghindari kebosanan dan 
rutinitas); melihat potensi crew; kebutuhan program. Rolling lintas departemen (crew magazine 
berpindah ke bulletin, dan  sebaliknya). Bisa juga rolling antar program di dalam departemen saja. 
Misalnya dari program Redaksi Sore berpindah ke Kupas Tuntas (kedua program tersebut adalah bagian 
dari departemen Bulletin & Current Affairs.

R&D (Research  & CreativeDevelopment)

Job Description 
Research & Program Development (R&PD)
 To analyze data based on Nielsen Media Research and other sources include unpredictable facts 

that influence competition.
 Mapping competition, trend audience mood, market intelligence  and gathering information from 

competitors.
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 Reporting result of daily, weekly, monthly, and annually analysis to News Director or Division Head 
as policy and decision making.

 Giving input and advises any information to Division Head as policy and decision making.
 Giving input and advises to Creative Meeting Member (CDG, Executive Producer and Producer, 

include each Creative Program Team below).

Job Description 
Creative Development Group (CDG)
 Gathering, developing and creating Creative Ideas.
 Maintenance recently creative ideas and programs.
 Presenting creative ideas to Division Head, Dept. Head, Executive Producer & Producer.
 Giving input and advises to Division Head, Dept. Head, Executive Producer & Producer.
 Manage Creative Ideas Database (CID)

S.O.P. (Standard Operating Procedure)
Dalam melakukan fungsi dan tugas-tugas crew,  divisi pemberitaan dibekali SOP. Misalnya : SOP Siaran 
Live, SOP Liputan di daerah konflik, SOP keselamatan liputan, SOP PTC (Piece to Camera), dsb



EKSPLORASI KREATIF DALAM PROGRAM DOKUMENTER TV
ASHADI SIREGAR (LEMBAGA PENELITIAN PENDIDIKAN PENERBITAN YOGYA  LP3Y )
EKSPLORASI KREATIF DALAM PROGRAM DOKUMENTER TV

AGA PENELITIAN PENDIDIKAN PENERBITAN YOGYA  LP3Y )
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Kreativitas Acara 
Semua isi (content) acara TV sama.
Kesamaan materi berita. Membuat beberapa stasiun televisi membuat acara sendiri seperti investigasi, 
reportase dll.
Kesamaan materi infotainment, Chec and Richeck, Otista, Kiss, Kroscek, Go Show, Kabar
Selebritis.
Kesamaan materi kuis. Famili 100, Siapa Berani dll 
Tayangan film Mandarin, India, Telenovela dari Amerika Latin.
Beli PH

KREATIVITAS ACARA
Keberagaman program acara 
Hiburan 
Pendidikan 
Penegakan moral.
Tontonan cerdas dan artistik baik secara materi maupun tampilan.

Kesamaan materi berita. Membuat beberapa stasiun televisi membuat acara sendiri seperti investigasi, 

Kesamaan materi infotainment, Chec and Richeck, Otista, Kiss, Kroscek, Go Show, Kabar

Kesamaan materi kuis. Famili 100, Siapa Berani dll 
Tayangan film Mandarin, India, Telenovela dari Amerika Latin.

Tontonan cerdas dan artistik baik secara materi maupun tampilan.

36

Kesamaan materi berita. Membuat beberapa stasiun televisi membuat acara sendiri seperti investigasi, 

Kesamaan materi infotainment, Chec and Richeck, Otista, Kiss, Kroscek, Go Show, Kabar-Kabari, Obsesi, 
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MANAJEMEN MEDIA PENYIARAN 

Manajer program bertanggung jawab melaksanakan rencana program yang sudah ditetapkan dengan 
cara memproduksi sendiri program atau mendapatkannya dari sumber lain atau akuisisi (membeli). 
Dalam melakukan akuisisi, manajer program harus terlebih dulu berkonsultasi dengan manajer 
pemasaran dan manajer umum. Dalam hal perencanaan program memutuskan untuk memproduksi 
sendiri program yang diinginkan maka tugas tersebut dilakukan oleh bagian produksi atau departemen 
produksi stasiun penyiaran.

Kata kunci untuk memproduksi atau membuat program adalah ide atau gagasan. Dengan demikian 
setiap program selalu dimulai dari ide atau gagasan, Ide atau gagasan inilah yang kemudian diwujudkan 
melalui produksi. Ide atau gagasan dapat berasal dari mana saja dan dari siapa saja.[1] Terkadang 
gagasan untuk membuat program dapat berasal dari media massa, misalnya dari siaran radio, surat 
kabar dan sebagainya. Media massa memberi ide untuk membuat program.

Penulis cerita film atau drama televisi, terkadang mendapatkan ide atau gagasan ketika tengah 
mengendarai mobil sambil mendengar obrolan di radio. Penulis drama lainnya mengaku mendapatkan 
ide dengan mengunjungi tempat minum (bar) dan meminta pengunjung bar untuk menumpahkan uneg-
unegnya (curhat) mengenai problem hidup pengunjung bar kepadanya. Stasiun televisi terkadang 
mendapat ide dari para pelajar yang menceritakan kehidupan mereka sehari-hari selama tinggal di 
asrama. Dengan demikian, ide atau gagasan dapat berasal dari mana saja.

Media penyiaran membutuhkan program untuk mengisi waktu siarannya dan tidak akan berfungsi apa-
apa tanpa tersedia program untuk disiarkan. Media penyiaran dikenal oleh khalayak dari berbagai 
program yang ditayangkannya. Rata-rata stasiun televisi melakukan siaran selama 20 jam dalam satu 
hari. Bahkan ada televisi yang siaran selama 24 jam non stop. Jika stasiun televisi siaran selama 20 jam 
sehari maka harus tersedia program selama 20 jam untuk satu hari atau 140 jam seminggu atau 600 jam 
sebulan. Dari manakah semua program itu diperoleh? Tanggung jawab bagian programlah untuk 
menyediakan berbagai program itu.
Program bisa diperoleh dengan cara membeli atau memproduksinya sendiri. Suatu program yang dibuat 
sendiri oleh media penyiaran disebut dengan istilah in-house production atau produksi sendiri. Jika 
program dibuat pihak lain, berarti stasiun penyiaran membeli program itu. Dengan demikian, dilihat dari 
siapa yang memproduksi program maka terdapat dua tipe program yaitu program yang diproduksi 
sendiri dan program yang diproduksi pihak lain. Banyak sedikitnya jumlah program yang dibuat sendiri 
dan program yang dibeli sangat bervariasi diantara berbagai stasiun penyiaran. Pada umumnya, stasiun 
radio membuat sendiri sebagian besar programnya namun stasiun televisi lebih banyak mengandalkan 
pasokan program dari pihak lain. 

Kapan suatu program sebaiknya diproduksi sendiri oleh stasiun penyiaran dan kapan sebaiknya suatu 
program diproduksi pihak lain? Hal ini biasanya ditentukan oleh kondisi stasiun bersangkutan. Pada 
dasarnya, stasiun televisi menginginkan program itu diproduksi sendiri dengan satu alasan yaitu ‘lebih 
bisa menghemat pengeluaran’. Jika stasiun penyiaran bisa mengoptimalkan penggunaan peralatan dan 
tenaga manusia yang tersedia, mengapa harus membayar kepada pihak lain. Stasiun penyiaran biasanya 
sudah memiliki reporter dan juru kamera sebagai karyawan yang menerima gaji setiap bulannya. Lantas 
mengapa mereka tidak dioptimalkan untuk membuat program. Demikian kira-kira pandangan bos 
stasiun televisi.

Ada kalanya stasiun penyiaran, meminta pihak lain untuk memproduksi suatu program. Biasanya ini 
terjadi jika stasiun penyiaran tidak memiliki peralatan produksi yang memadai namun memiliki ide untuk 
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dikembangkan. Ini berarti ide atau gagasan berasal dari stasiun penyiaran namun produksi dilakukan 
pihak lain. 

Jika dilihat asal mula program televisi, ditinjau dari siapa yang memproduksi program, maka kita dapat 
membagi program sebagai berikut:
1. Program yang dibuat sendiri (In-house Production), biasanya adalah program berita (news 
programme) dan program yang terkait dengan informasi misalnya: laporan khusus, infotainment, 
laporan kriminalitas, fenomena sosial, perbincangan (talk show), biografi tokoh, feature, film 
dokumenter. Program yang menggunakan studio, misalnya game show, kuis, musik, variety show juga 
termasuk program yang dibuat sendiri.
2. Program yang dibuat pihak lain utamanya jenis program hiburan misalnya: program drama (film, 
sinetron, telenovela), program musik (videoklip), program reality show dan lain-lain.

Namun demikian, pembagian tersebut di atas sebenarnya tidak bersifat mutlak, tetapi hanya merupakan 
kebiasaan saja. Di Indonesia, program sinetron dan reality show biasanya dibuat pihak diluar stasiun 
televisi, namun ini tidak berarti stasiun televisi tidak dapat memproduksi sendiri program jenis tersebut. 
Suatu program bisa saja diproduksi stasiun televisi dan juga bisa diproduksi pihak lain. Misalnya film 
dokumenter atau biografi tokoh terkadang dibuat rumah produksi walaupun sebenarnya stasiun televisi 
juga memiliki kemampuan untuk membuatnya.

Manajer Produksi
Pada dasarnya bagian produksi menjadi bagian dari departemen program namun pada banyak stasiun 
TV besar bagian produksi sudah menjadi bagian yang terpisah dari departemen program karena bagian 
ini memiliki personalia dan sumber daya yang besar karenaya menjadi departemen tersendiri yang 
disebut dengan departemen produksi yang dipimpin seorang manajer atau direktur produksi. Dalam hal 
ini orang yang menduduki posisi manajer produksi bertanggung jawab kepada manajer umum atau 
direktur utama stasiun penyiaran.

Manajer produksi bertanggung jawab terhadap sejumlah pekerjaan, diantaranya: (1) memproduksi 
program lokal (inhouse), iklan dan pelayanan umum serta pengumuman (promotional announcement).
(2) mengawasi seluruh pemain serta personalia produksi. (3) melakukan penjadwalan progam siaran 
langsung (live) atau produksi yang direkam. (4) mengawasi seluruh isi program yang ditayangkan, 
darimanapun sumbernya.

Departemen produksi dapat diorganisir secara vertikal dan horizontal:
1. Vertikal (hirarkis). Pada sistem ini, komando produksi mengalir dari atas ke bawah, misalnya dari 
produser kepada sutradara, dan selanjutnya kepada staf kreatif dan produksi.
2. Horizontal (kooperatif). Setiap anggota tim produksi memiliki kewenangan yang sama dan keputusan 
dibuat bersama.

Pada umumnya mekanisme kerja produksi program menggabungkan kedua aspek tersebut, dimana 
produser atau sutradara membuat berbagai keputusan penting namun keduanya tetap membutuhkan 
bantuan, dukungan, arahan dan masukan dari seluruh tim kreatif dan tim teknis yang terlibat. Tim 
produksi bukanlah tim yang murni demokrasi, namun selalu membutuhkan kerja kolektif dari seluruh 
individu yang terlibat.

Organisasi Departemen Produksi
a) Produksi Program Hiburan
Program hiburan dapat diproduksi sendiri oleh stasiun televisi atau diproduksi pihak lain, misalnya 
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rumah produksi atau production house (PH). Secara umum produksi program hiburan untuk televisi 
terbagi atas dua jenis berdasarkan penempatan waktu siarannya: 1) program untuk waktu siaran utama 
(prime time series) dan; 2) program untuk waktu siaran lainnya (day time series). Dengan demikian 
dalam merencanakan produksi, pengelola stasiun televisi sejak awal sudah mengetahui peruntukan 
suatu program. Program-program yang memiliki kualitas bagus dan dapat diterima sebagian besar 
audien akan diprioritaskan untuk waktu siaran prime time. Sedangkan program lainnya akan masuk 
dalam kelompok day time.

Suatu program hiburan dihasilkan melalui proses produksi yang memerlukan banyak peralatan, dana 
dan tenaga dari berbagai profesi kreatif. Proses produksi itu sendiri terdiri atas tiga bagian utama yaitu: 
1) tahap pra produksi atau perencanaan; 2) tahap produksi dan; 3) tahap pasca produksi.

Tahap pra produksi atau perencanaan adalah semua kegiatan mulai dari pembahasan ide (gagasan) awal 
sampai dengan pelaksanaan pengambilan gambar (shooting). Dalam perencanaan ini terjadi proses 
interaksi antara kreativitas manusia dengan peralatan pendukung yang tersedia. Baik buruknya proses 
produksi akan sangat ditentukan oleh perencanaan di atas kertas. Perencanaan di atas kertas 
merupakan imajinasi yang dituangkan di atas kertas yang nantinya akan diproduksi di lapangan. Apa 
yang direncanakan di atas kertas itulah yang akan dibuatkan audiovisualnya sesuai dengan tujuan yang 
hendak dicapai.

Hal-hal yang termasuk dalam kegiatan pra produksi antara lain penuangan ide (gagasan) ke dalam 
outline[2], penulisan skrip/skenario, storyboard, program meeting, peninjauan lokasi pengambilan 
gambar, production meeting, technical meeting, pembuatan dekor dan perencanaan lain yang 
mendukung proses produksi dan pasca produksi.

Namun demikian harus diingat, apa yang direncanakan di atas kertas dalam pelaksanaannya di lapangan 
sering menyimpang karena berbagai alasan, Misalnya, pengambilan gambar tertunda karena hujan atau 
alasan teknis lainnya. Maka dalam perencanaan pembiayaan perlu ditambahkan dana untuk biaya tak 
terduga, pemain cadangan dan sebagainya.

Tahap produksi adalah seluruh kegiatan pengambilan gambar (shooting) baik di studio maupun di luar 
studio. Proses ini disebut juga dengan taping. Perlu dilakukan pemeriksaan ulang setelah kegiatan 
pengambilan gambar selesai dilakukan. Jika terdapat kesalahan maka pengambilan gambar dapat 
diulang kembali.

Tahap pascaproduksi adalah semua kegiatan setelah pengambilan gambar sampai materi itu dinyatakan 
selesai dan siap disiarkan atau diputar kembali. Kegiatan yang termasuk dalam pascaproduksi antara lain 
penyuntingan (editing), memberi ilustrasi, musik, efek dan lain-lain.

Perencanaan waktu, baik selama masa praproduksi, produksi maupun pascaproduksi harus dituangkan 
ke dalam jadwal waktu yang matang. Penyimpangan jadwal kegiatan akan berpengaruh terhadap 
jalannya proses produksi tersebut dan juga akan mempengaruhi pembiayaan.

Outline, format, skrip/skenario dan storyboard harus sudah siap sebelum jadwal kegiatan disusun 
bahkan sudah harus diberikan kepada para penanggung jawab unit kerja yang akan ikut menanganani 
produksi, sehingga program meeting dapat berjalan lancar dan tinggal mematangkan rencana serta 
pembagian tugas kerja.

Pemilihan artis dan pemain pendukung sebaiknya juga sudah selesai sebelum programme meeting 
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sehingga dalam pertemuan ini pihak artis juga bisa ikut hadir guna memperoleh masukan mengenai 
tujuan dan proses produksi ini. Disamping itu, masukan dari para artis juga sangat diperlukan oleh pihak 
produser maupun sutradara.

Salah satu hal yang sangat diperhitungkan oleh pengelola stasiun televisi adalah rating atau peringkat 
acara yang menjadi indikator minat masyarakat terhadap suatu acara. Pemilik stasiun televisi perlu 
memperhitungkan rating acara dan menjadikannya patokan untuk mengelola siarannya. Setiap produk 
acara yang mendapat rating tinggi akan mengundang pemasukan iklan yang besar, dan stasiun televisi 
biasanya tidak akan segan memutar ulang program yang populer. Sebaliknya produk yang rating-nya 
tidak beranjak naik terkadang harus diubah untuk meningkatkan minat penonton.

Berawal dari Gagasan
Proses produksi program televisi dimulai dari orang-orang yang memiliki ide atau gagasan. Mereka yang 
memiliki ide atau gagasan ini, dapat individu perorangan ataupun rumah produksi atau PH (production 
house). Mereka menuliskan gagasan mereka ke dalam kertas yang memuat antara lain konsep yang 
ingin dikembangkan, karakter dari para tokoh, jumlah kru, usulan nama pemain yang akan digunakan 
serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mewujudkan program itu. Mereka kemudian mengajukan 
gagasan ini kepada sejumlah stasiun televisi yang mungkin tertarik untuk menjadikannya sebagai 
program televisi.

Jika stasiun televisi tertarik dengan ide yang diajukan maka stasiun televisi dapat meminta untuk 
dibuatkan pilot program yang merupakan contoh audio-visual dari ide atau gagasan yang diusulkan. 
Dalam hal ini, pemilik ide harus mengumpulkan seluruh tim pendukung produksinya untuk mewujudkan 
ide atau gagasan itu, menjadi pilot program sebagaimana mereka membuat program yang 
sesungguhnya. Namun ada kalanya pemilik gagasan sudah langsung menyediakan pilot programnya. Hal 
ini biasanya dilakukan oleh rumah produksi.

Jika stasiun televisi menyetujui ide atau gagasan yang diajukan, maka pilot program biasanya menjadi 
episode pertama program. Namun demikian, pembuatan pilot program bukan menjadi jaminan bahwa 
ide atau gagasan yang diusulkan itu pasti akan disetujui oleh stasiun televisi. Stasiun televisi dapat 
menolak ide atau gagasan itu, walaupun pilot programnya sudah dibuatkan. Jika ini yang terjadi maka 
pemilik ide terpaksa harus menawarkan pilot programnya kepada stasiun televisi lainnya. Ada kalanya 
tidak ada satupun stasiun televisi yang tertarik. Jika ini yang terjadi, maka sudah menjadi resiko rumah 
produksi bersangkutan.

Jika stasiun televisi tertarik dengan pilot program yang ditawarkan dan setuju untuk menjadikannya 
sebagai program maka stasiun televisi dapat melakukan pemesanan (order) program yang akan 
ditayangkan pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Program yang dipesan biasanya terdiri atas 
satu seri program yang terdiri atas 13 episode. Satu episode adalah untuk satu kali penayangan, dengan 
demikian satu seri terdiri atas 13 kali penayangan. Jika episode itu ditayangkan seminggu sekali maka 
diperlukan waktu sekitar tiga bulan untuk menayangkan satu seri program.

Ada kalanya, waktu yang tersedia antara saat pemesanan program oleh stasiun televisi dengan waktu 
penayangan tidak mencukupi untuk memproduksi 13 episode. Misalnya waktu yang tersedia hanya 
cukup untuk memproduksi lima episode, maka rumah produksi harus mengejar waktu untuk 
menyelesaikan sisa episode berikutnya. Kegiatan produksi yang mengejar waktu ini, sering disebut 
dengan istilah kejar tayang. Dalam hal ini, kegiatan poduksi dapat berjalan bersamaan dengan waktu 
penayangan episode awal program itu.
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Produktivitas dan kreativitas penulis cerita sangat dibutuhkan dalam program drama dan dalam 
produksi kejar tayang, penulis cerita juga terikat dengan waktu. Penulis cerita tidak dapat berlama-lama 
menunggu ide untuk menuliskan ceritanya karena keterbatasan waktu. Program drama seri biasanya 
memiliki lebih dari satu penulis cerita. Penulis cerita pertama, menulis untuk episode pertama, penulis 
kedua untuk episode kedua dan seterusnya. Jika seluruh penulis sudah menjalankan tugasnya maka 
penugasan akan berlanjut dan dimulai kembali dari penulis pertama.

Jika cerita sudah ditulis dalam bentuk skrip maka tugas sutradara untuk mewujudkan cerita itu dalam 
bentuk audio visual. Sutradara mengatur bagaimana suatu adegan akan diperagakan dan dimana 
kamera harus diletakkan. Sutradara juga bertugas mengarahkan para pemain pendukung termasuk juga 
para bintang tamu yang hadir dalam episode tertentu. 

Dalam suatu produksi program, terdapat jabatan produser eksekutif (executive producer) yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan produksi program. Produser eksekutif bertanggung jawab 
memilih para pemain serta para kru pendukung produksi (pemilihan pemain, biasanya juga harus 
disetujui oleh manajemen stasiun televisi). Produser eksekutif terkadang juga ikut menulis cerita dan 
bahkan menjadi sutradara.

Fungsi lain yang cukup penting dalam produksi program televisi adalah direktur fotografi (director of 
photography) yang bertanggung jawab agar penampilan program terlihat bagus. Ia bertanggung jawab 
terhadap aspek artistik audio visual yang terkait dengan pencahayaan dan sebagainya.

Pada produksi program hiburan anggota dari setiap tim produksi program biasanya dibagi dalam dua 
kategori yaitu: 1) Staf kreatif dan; 2) kru teknis. Pembagian ini didasarkan pada kepentingan anggaran. 
Pembagian anggota tim menjadi dua ini memudahkan perbandingan anggaran (investasi) antara staf 
kreatif dan kru teknis karena bayaran atau kompensasi bagi staf kreatif sering kali sangat berbeda 
dengan staf teknis. Misalnya honor atau bayaran seorang sutradara dan artis pendukung produksi, 
terlebih yang sudah terkenal, tentu lebih mahal dan bersifat negotiable sedangkan kompensasi bagi kru 
teknis umumnya sudah standar.

Berikut ini adalah sejumlah posisi yang biasanya masuk dalam kategori staf kreatif dan kru teknis namun 
demikian pembagian ini tidaklah bersifat ketat artinya mereka yang berada pada kelompok kru teknis 
terkadang dapat saja masuk dalam kategori staf kreatif dan sebaliknya. Personalia departemen produksi 
yang termasuk dalam kategori staf kreatif terdiri atas jabatan-jabatan yang antara lain mencakup: 
produser, penulis skrip/skenario, sutradara, asisten sutradara dan director of photography.

Produser
Orang yang bertanggung jawab mengubah ide/gagasan kreatif kedalam konsep yang praktis dan dapat 

dijual. Produser harus memastikan adanya dukugan keuangan bagi terlaksananya produksi program TV 
serta mampu mengelola keseluruhan proses produksi termasuk melaksanakan penjadwalan. Produser 
terkadang ikut terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan setiap harinya (producer 
executive). Produser harus mampu menerjemahkan keinginan dan pandangan para pendukung modal 
(investor), klien, atasan dan juga audien melalui proses produksinya.

Penulis Skrip
Penulis skrip (Scriptwriter) memiliki peran penting khususnya pada tahap pra-produksi. Seorang penulis 
skrip memberikan garis-garis besar cerita dan dalam banyak hal menentukan struktur keseluruhan suatu 
produksi. Penulis naskah terlebih dulu menulis ringkasan awal suatu proyek produksi yang disebut 
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dengan treatment yang menjadi dasar penulisan skrip. Suatu skrip memberikan penjelasan mengenai 
lokasi, gerakan (action) dan dialog secara detail (adegan demi adegan). Dalam hal ini skrip berfungsi 
sebagai cetak biru yang akan memandu produksi yang sebenarnya.

Sutradara 
Sutradara adalah orang yang bertanggung jawab menerjemahkan kata-kata tertulis (skrip) menjadi suara 
atau gambar tertentu. Sutradara bertugas memvisualkan konsep naskah yang abstrak ke dalam bentuk 
yang nyata. Sutradara bertugas membangun sudut pandang dari setiap adegan yang akan menentukan 
pemilihan (shot), penempatan dan gerakan kamera. Sutradara bertanggung jawab mengatur tingkat 
dramatisasi cerita, kecepatan dan aliran suara dan gambar. Ia harus memperagakan dan mengarahkan 
setiap adegan, dan juga memberikan perintah dan saran dalam seluruh proses pengambilan gambar dan 
editing. Sutradara harus mampu mempertahankan minat audien untuk terus menonton. Sutradara 
bekerja dengan seluruh tim kreatif dan teknis.

Asisten Sutradara
Seorang asisten sutradara (Assistan of Director) bertugas membantu sutradara TV/Film dalam 
melaksanakan pekerjaannya yaitu mengawasi aspek kreatif dari suatu produksi. Pada suatu produksi 
film, asisten sutradara membantu memilah-milah skrip atau naskah ke dalam bagian-bagian untuk 
memudahkan pengaturan pekerjaan, anggaran dan penjadwalan sebelum pelaksanaan produksi aktual. 
Asisten sutradara melaporkan rencana kerja produksi kepada manager produksi yang bertugas 
mengawasi penggunaan fasilitas studio dan personalianya.

Selama produksi berlangsung, asisten sutradara terlibat dalam pekerjaan administrasi (paper work) dan 
pencatatan, terkadang terlibat dalam kegiatan pengambilan gambar (shooting). Ia harus memastikan 
para pemain dan kru menerima segala informasi yang diperlukan dengan baik dan merasa nyaman 
dengan suasana produksi. Pada proses produksi di studio TV, asisten sutradara bertugas mengawasi 
waktu yang digunakan dan memperingatkan para kru dan pemain mengenai kegiatan selanjutnya. Ia 
terkadang menyampaikan perintah sutradara kepada juru kamera, video switcher dan kru lainnya.

Director of Photography
Seseorang Director of photography (DP) bertanggung jawab pada aspek kreatif penggunaan kamera dan 
melakukan pengawasan terhadap pencahayaan film dan sinematografi. DP bertugas mengawasi juru 
kamera dan kru listrik yang bertanggung jawab terhadap pencahayaan. DP bekerja sama dengan 
sutradara dalam menentukan pencahayaan yang sesuai serta sudut pengambilan gambar kamera. DP 
sering disebut seorang seniman yang melukis dengan cahaya. Ia adalah orang yang sangat paham 
dengan komposisi gambar sekaligus aspek teknis kamera dan sering diminta pandangannya untuk 
memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan aspek teknis dan estetis gambar yang muncul 
selama pelaksanaan pengambilan gambar (shooting).

Jumlah kru teknik produksi sangat bergantung pada besar-kecilnya dan kecanggihan suatu produksi. 
Personalia departemen produksi yang termasuk dalam kategori kru teknik produksi (production crew) 
terdiri atas jabatan-jabatan yang antara lain mencakup: pengarah program, pemandu gambar, peñata 
cahaya, juru kamera, peñata seni, peñata teknik, audio mixer, teknisi video dan operator film dan video.

Pengarah Program
Pada produksi program di studio stasiun TV yang menggunakan banyak kamera -baik untuk program 
hiburan atau informasi/berita- posisi sutradara digantikan oleh Program Director (PD) atau pengarah 
acara/program. Posisi PD berada terpisah dari staf kreatif dan staf teknis selama produksi berlangsung 
karena ia berada di ruang master control dimana dia mengawasi penggunaan switcher (alat editing TV 



44

untuk program live) juga mengontrol sumber gambar dan suara yang akan direkam atau disiarkan. Floor 
Manager (FM) bertindak sebagai wakil sutradara yang bertugas mengarahkan pemain/aktris di studio 
dan menyampaikan perintah sutradara kepada pemain.

PD adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis atas kelancaran suatu acara televisi. Kedudukan 
pengarah program terkait langsung dengan penampilan (show) suatu program pada saat ditayangkan 
(on air). Jika produser bekerja untuk mempersiapkan rundown maka pengarah acara yang bekerja di 
control room studio adalah orang-orang yang akan melaksanakan rundown itu. Hubungan antara 
produser dan pengarah acara adalah seperti hubungan antara dokter dengan seorang apoteker di 
rumah obat (apotik). Dokter menulis resep sedangkan apoteker mempersiapkan atau membuat obat 
berdasarkan permintaan dokter.

Suatu program televisi dapat mengudara karena didukung oleh banyak orang yang bekerja di balik layar. 
Penonton televisi mungkin hanya melihat seorang presenter tampil di layar kaca, namun begitu banyak 
orang yang berada di belakang si presenter yang mendukungnya penampilannya. Pengarah acara adalah 
orang yang bertugas untuk mengintegrasikan unsur-unsur pendukung produksi dan bertanggung jawab 
terhadap aspek teknis serta mampu melaksanakan program atau acara berdasarkan rundown dalam 
pelaksanaan produksi siaran.

Seorang pengarah acara, harus memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki pengetahuan luas termasuk 
pengetahuan teknis, memiliki jiwa seni dan cepat mengambil keputusan. Karena begitu banyak orang 
yang berada dibawah koordinasi seorang pengarah acara maka diperlukan sejumlah persyaratan untuk 
dapat menjadi seorang pengarah acara yaitu antara lain: memiliki pengetahuan dasar tentang kamera 
video, switcher, screen direction, pengetahuan dasar editing serta memiliki pengetahuan artistik 
gambar.

Pemandu Gambar
Pemandu gambar atau switcherman adalah orang yang bertugas menampilkan perpaduan gambar dari 
beberapa sumber gambar ke dalam satu tampilan visual program televisi, sehingga program tersebut 
mempunyai nilai estetika. Pemadu gambar bertugas di ruang kontrol dalam setiap produksi acara, baik 
program berita maupun non berita. Pemandu gambar bertugas mengoperasikan peralatan swicther 
yang berfungsi untuk memindahkan satu sumber gambar ke sumber gambar lainnya atas perintah 
pengarah program (programme director). 

Pada produksi program di studio TV, switcherman bertugas mengawasi seluruh kru teknik antara lain 
meneruskan perintah pengarah program kepada juru kamera sementara ia tetap mengoperasikan 
peralatan switcher-nya. Pemadu gambar selalu mendampingi pengarah acara atau produser dalam 
menentukan keputusan tentang pengambilan gambar pada setiap produksi acara dan memberikan 
pertimbangan teknis jika dibutuhkan.

Tugas dan tanggung jawab pemandu gambar meliputi:
Memadukan gambar atau visual pada saat proses produksi program acara televisi, baik program berita 
maupun non berita dan disiarkan secara langsung maupun tidak langsung.
Mengoperasikan alat switcher video production dan computer effect (digital video effect) sebagai 
penunjang efek-efek khusus pada tampilan program dengan sebaik-baiknya.
Bertanggung jawab penuh atas tampilan gambar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan 
oleh pengarah acara dan produser.
Memahami instalasi jaringan distribusi visual secara teknis dan dapat mengatasinya apabila terjadi 
gangguan.
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Melakukan koordinasi dengan program director dan rekan kerja yang lain selama proses produksi 
program televisi berlangsung untuk mencapai hasil maksimal.

Penata Cahaya
Orang yang bertugas sebagai piñata cahaya disebut juga dengan Lighting Director yang bertanggung 
jawab mengatur dan menyesuaikan intensitas cahaya yang ada di studio atau di lokasi sesuai dengan 
keinginan sutradara atau pengarah program. Penata cahaya bertugas mengawasi kru lampu yang 
menggantungkan lampu dan mengatur berbagai instrumen sumber cahaya.

Juru Kamera
Seorang juru kamera bertugas mengontrol operasional kamera film dan video. Juru kamera harus 
mampu melakukan penyesuaian kameranya secara cepat mengikuti gerakan pemain atau perintah dari 
sutradara, misalnya mengubah posisi kamera dengan cepat, mengatur fokus serta bidang pandang (field 
of view) dari suatu gambar. Pada produksi di studio TV, perintah pengarah program kepada juru kamera 
diberikan melalui sistem intercom yang dihubungkan ke headset juru kamera. Juru kamera harus 
mampu melakukan setiap gerakan dengan mulus, tenang dan efisien serta menghindari masalah dengan 
kabel-kabel yang menghubungkan kamera dengan switcher atau videotape recorder. Pada saat 
pengambilan gambar juru kamera bertanggung jawab untuk menjaga bingkai (frame) gambar dan 
mengikuti gerakan pemain.

Penata Seni
Orang yang berada pada posisi ini disebut juga Art Director atau perancang latar (scenic designer) yang 
bertanggung jawab mengawasi rancangan atau desain produksi program secara keseluruhan. Ia 
bertanggungjawab dalam merancang dan membangun set atau panggung. Penata seni 
bertanggungjawab dalam penentuan warna dan bentuk properti, latar belakang dan lokasi pengambilan 
gambar. Ia sering kali harus bekerja sama secara erat dengan perancang kostum untuk memastikan 
kostum pemain dan lokasi/latar belakang sudah sesuai dengan keinginan (harmonis/kontras). Penata 
seni bertugas mengawasi set atau dekor mulai dari rancangan abstrak di atas kertas hingga pada tahap 
konstruksi. Ia terkadang terlibat pula dalam produksi grafis untuk keperluan program, iklan, promosi, 
layanan publik serta bumper (station identification annaouncement); dan juga untuk kebutuhan iklan 
dan promosi yang akan digunakan media lainnya. 

Audio Mixer
Seorang pencampur suara atau audio mixer bertanggung jawab terhadap seluruh aspek perekaman 
suara. Pada produksi program di studio TV, teknisi audio duduk di belakang konsol audio mixer yang 
menjadi bagian dari ruang master control dimana dia mengontrol suara yang berasal dari berbagai 
sumber suara (misalnya mikropon dan unit playback). Teknisi audio juga bertanggung jawab dalam 
mengatur penempatan mikropon di studio. Pada produksi program di luar studio, teknisi audio mixer 
bertugas mengatur dan mengawasi berbagai peralatan rekaman yang berada di lokasi. Ia biasanya 
bertugas mengoperasikan alat perekam audio yang harus berjalan secara sinkron dengan kamera film. 
Dalam melakukan pekerjaannya, teknisi audio mixer harus merekam sinyal audio secara konsisten dan 
seimbang agar menghasilkan rekaman yang mulus.

Teknisi Video
Kualitas video dan gambar film bergantung kepada teknisi video yang bertanggung jawab mengatur 
gambar dalam hal tingkat warna, kecerahan dan tingkat kontras. Teknisi video bertanggung jawab 
memastikan seluruh kamera telah dapat berfungsi dengan baik. Ia juga melakukan koneksi warna 
terhadap hasil pengambilan gambar oleh juru kamera yang dilakukan pada tahap setelah pengambilan 
gambar (post production). Warna gambar dari setiap shot dapat disesuaikan dengan teknologi komputer 
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(digitalisasi).

Operator Film dan Video
Mereka yang bekerja pada posisi ini biasanya bertanggung jawab kepada manajer produksi. Mereka 
memiliki tugas antara lain:
§ menerima dan mengirim film dan video serta membuat rekaman program.
§ memeriksa kualitas film dan video yang sesuai dengan standar program dan iklan.
§ menandai (marking) film dan video untuk keperluan jeda iklan.

b) Produksi Program Informasi
Stasiun televisi pada umumnya memiliki studio dan peralatan sendiri yang dapat digunakan untuk 
memproduksi program. Fasilitas yang biasanya sudah tersedia pada stasiun penyiaran televisi dan dapat 
digunakan untuk memproduksi program adalah studio, kamera, peralatan editing serta para 
personilnya. Seluruh fasilitas ini, tidak boleh dibiarkan begitu saja namun harus dimanfaatkan seoptimal 
mungkin untuk memproduksi berbagai program.

Departemen pemberitaan (news department) stasiun televisi merupakan bagian yang paling sering 
menggunakan studio dan segala peralatannya itu. Stasiun televisi memiliki personil pemberitaan seperti 
reporter dan juru kamera yang memproduksi berita setiap harinya. Mereka digaji untuk meliput 
berbagai peristiwa yang bernilai berita. Pada stasiun televisi skala kecil, bagian pemberitaan terkadang 
menjadi satu dengan bagian program. Namun pada stasiun televisi skala menengah dan besar, pada 
umumnya bagian pemberitaan menjadi bagian yang terpisah dari bagian program. Bagian pemberitaan 
merupakan unit otonom yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur diri sendiri. Dengan kata 
lain, direktur program televisi tidak memiliki kewenangan atas bagian pemberitaan.

Bagian pemberitaan televisi tidak dapat bekerja sendiri atau hanya mengandalkan reporter atau juru 
kameranya sendiri dalam mencari berita. Bagian pemberitaan juga memanfaatkan informasi yang 
berasal dari media massa lainnya misalnya surat kabar atau kantor berita seperti Reuters, Associated 
Press, AFP, stasiun televisi lain misalnya CNN yang belakangan ini telah menjadi referensi utama untuk 
berita-berita internasional. Stasiun televisi juga kerap menggunakan gambar dari video amatir untuk 
keperluan produksi program berita.

Stasiun televisi bersaing untuk merebut perhatian penonton dalam setiap program siarannya termasuk 
juga program berita. Hampir setiap stasiun televisi di Indonesia memiliki program berita. Stasiun televisi 
memiliki redaksi berita dan tim liputan sebagai bagian dari struktur organisasi stasiun televisi. Namun 
bagian pemberitaan sebagai salah satu unit dalam perusahaan televisi, memiliki struktur dan sifat yang 
tidak sama dengan unit lainnya. Perbedaan terletak pada pola kerja bagian pemberitaan yang tidak 
sama dengan bagian lainnya.

Keberhasilan bagian pemberitaan stasiun televisi, banyak tergantung kepada reporter dan juru kamera 
yang ada di lapangan serta korlip di ruang redaksi yang mengarahkan mereka, namun demikian 
kemampuan produser dan eksekutif produser dalam menyusun program juga tak kalah pentingnya.
Stasiun televisi membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup banyak, begitu pula dalam organisasi 
redaksi pemberitaan yang semuanya bekerja sebagai suatu tim. Pada kenyataannya memang 
dibutuhkan banyak orang untuk menayangkan suatu program berita. Fungsi setiap orang itu, seperti 
mata rantai atau bagian dari mata rantai yang panjang. 

Struktur organisasi bagian pemberitaan stasiun televisi, biasanya terdiri dari sejumlah jabatan mulai 
dari: reporter, juru kamera, koordinator liputan (korlip), produser, eksekutif produser, dan direktur 
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pemberitaan (news director).

Direktur Pemberitaan
Direktur Pemberitaan terbaik adalah seseorang yang independen bahkan ia harus independen dari 
pemilik stasiun TV itu sendiri (Peter Herford, 2000). Mengapa? Karena untuk melaporkan berita secara 
akurat dan adil, staf pemberitaan dan direktur pemberitaan harus bebas dari tekanan politik dan 
ekonomi. Reporter harus dapat melaporkan apa yang mereka dapatkan tanpa kuatir terhadap akibat 
yang ditimbulkan oleh laporan mereka. Contoh ekstrimnya, jika seorang reporter mendapatkan bukti 
seorang pejabat yang memiliki hubungan dekat dengan pemilik stasiun televisi tempat si reporter 
bekerja telah melakukan tindak pidana maka direktur pemberitaan ataupun manajemen tidak boleh 
menahan dan menyembunyikan informasi ini.

Kebebasan aliran informasi adalah hal yang menentukan kredibilitas suatu stasiun TV. Baik tidaknya 
bagian pemberitaan hanya ditentukan oleh kredibilitasnya di mata pemirsa. Direktur pemberitaan, 
membutuhkan akses langsung dengan pimpinan stasiun televisi karena suatu berita besar dapat terjadi 
setiap saat dan butuh keputusan cepat untuk menayangkannya, contoh keputusan untuk membatalkan 
acara yang sudah dijadwalkan, demi siaran langsung suatu peristiwa yang sangat penting.

Produser Eksekutif
Pada produksi program informasi, produser eksekutif (Executive Producer) bertanggung jawab terhadap 
penampilan jangka panjang suatu program secara keseluruhan. Dia bertugas memikirkan setting, dekor, 
latar belakang atau tampilan suatu program informasi yang akan menjadi ciri khas program itu; misalnya 
gaya pembukaan dan penutupan program, menentukan siapa presenternya dan detil lainnya. Semua itu 
dilakukan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan direktur pemberitaan dan manajer stasiun 
televisi.

Produser eksekutif melakukan pengawasan terhadap kerja reporter dan produser dan memastikan staf 
redaksi mematuhi style yang telah ditetapkan dan konsisten dengan ketetapan itu. Jika produser acara 
bertanggung jawab atas satu program informasi maka produser eksekutif bertanggung jawab terhadap 
beberapa program informasi. Ia juga memegang keputusan akhir mengenai berita apa yang harus turun 
atau yang tidak perlu disiarkan. Ia harus memikirkan cara untuk memperbaiki mutu program dan 
menjaga peringkat acara (rating) agar tetap baik, jika peringkat acara suatu program turun ia harus 
dapat memberikan penjelasan mengapa peringkatnya turun dan ia harus dapat memberikan 
argumentasi bagaimana cara memperbaiki hal itu. 

Produser
Pada produksi program informasi, khususnya program berita, produser bertanggung jawab terhadap 
suatu program berita. Stasiun televisi biasanya menyiarkan lebih dari satu program berita dalam sehari 
semalam. Stasiun televisi berskala nasional biasanya memiliki tiga hingga empat program berita reguler 
yaitu program berita pagi, siang, sore dan malam. Masing-masing program berita itu dipimpin oleh satu 
atau beberapa orang produser. Produser akan memutuskan berita-berita apa saja yang akan disiarkan 
dalam program beritanya, berapa lama durasi suatu berita dapat disiarkan, format berita apa yang akan 
digunakan; apakah Voice Over (VO), paket, reader dll[3]. Berapa VO dan berapa paket yang harus 
dibuat. Produser harus menyusun bagaimana urutan beritanya, apa yang akan ditampilkan pertama dan 
apa yang akan dikeluarkan terakhir. Singkatnya, produser bertugas membentuk program beritanya. Jika 
dirinci lagi maka terdapat beberapa jenis produser yaitu: Produser Acara (Show Producer), Produser 
Rekanan (Associate Producer) dan Produser Lapangan (Field Producer)

Produser Acara
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Dalam tugasnya sehari-hari, produser acara atau show producer (atau sering juga disebut dengan istilah 
line producer) bertanggung jawab untuk mempersiapkan penayangan suatu program berita. Ia bertugas 
memilih berita-berita yang akan disiarkan pada suatu program berita. Produser acara harus 
memutuskan berita apa yang akan disiarkan dan ia mempersiapkan segala sesuatu, agar berita itu dapat 
ditayangkan. Produser acara harus mempersiapkan susunan berita (rundown) yang berisikan berbagai 
format berita yang akan ditampilkan (apakah itu paket, VO, reader, grafik dll) pada program berita. 
Produser acara harus memperhitungkan waktu tayang (durasi) dari masing-masing format berita itu. Ia 
juga harus mempersiapkan urutan beritanya; apa saja yang akan tampil pada segmen pertama, kedua 
dan seterusnya.

Jika produser acara mengalami kesulitan dengan program yang akan dijalankannya atau ia ragu-ragu 
untuk memutuskan berita-berita yang harus menjadi berita utama (top stories) dalam rundown-nya 
maka ia dapat berkonsultasi dengan produser eksekutif atau direktur pemberitaan. Tugas produser 
acara akan diawasi langsung oleh produser eksekutif dan direktur pemberitaan.

Produser acara dalam menjalankan tugasnya mendapat dukungan dari koordinator liputan (korlip) dan 
reporter. Ketiga pihak ini selalu bertemu dalam rapat rutin dan produser memberitahukan perkiraan 
rundown[4] bagi program berita yang akan ditayangkan nanti. Dalam rapat juga dibicarakan apa yang 
harus diliput oleh reporter, angle berita apa yang harus diangkat, durasi dari setiap berita dan format 
berita yang akan dibuat oleh reporter.

Dalam mempersiapkan rundown, produser acara setiap saat harus tanggap terhadap berbagai 
perkembangan berita. Dalam hal ini, struktur rundown dapat berubah sewaktu-waktu. Jika terdapat 
perkembangan yang dinilai menarik, produser acara dapat mengusulkan kepada korlip untuk 
menugaskan reporter meliput peristiwa itu. 

Produser Lapangan. Stasiun televisi dengan siaran nasional biasanya memiliki posisi produser lapangan 
atau field producer dalam struktur organisasi keredaksiannya. Produser lapangan bertugas melakukan 
koordinasi pada saat peliputan dan sesuai namanya, produser lapangan akan lebih banyak berada di 
lokasi. Fungsi produser lapangan menjadi penting, ketika stasiun televisi melakukan liputan langsung 
(live). Dia akan mengarahkan juru kamera dan reporter di lapangan, termasuk mempersiapkan 
wawancara, memberikan masukan kepada reporter mengenai materi wawancara atau siapa 
narasumber yang dapat diwawancarai. Produser lapangan membantu reporter melakukan riset guna 
mendapatkan informasi bagi suatu liputan, dia juga harus mempersiapkan rencana perjalanan jika tim 
liputan harus berangkat ke daerah lain. 

Asisten Produser
Pada stasiun televisi yang berskala nasional biasanya seorang produser acara akan dibantu oleh satu 
atau beberapa orang asisten. Istilah yang sering digunakan bagi asisten ini adalah Associate Producer. 
Tugas asisten produser antara lain membantu reporter mempersiapkan paket berita jika reporter 
berada dalam keadaan waktu yang mendesak atau jika reporter tidak sempat menyelesaikan paket 
beritanya karena ia harus berangkat lagi untuk melaksanakan tugas berikutnya. Dengan kata lain, asisten 
produser akan mengambil alih tugas reporter dalam hal reporter tidak mungkin mengerjakannya sendiri. 
Jika produser acara menginginkan suatu paket, harus diubah menjadi format yang lebih pendek 
(misalnya VO) atau sebaliknya maka tugas itu akan dilaksanakan oleh asisten produser.

Asisten produser bertugas mengumpulkan gambar yang dikirim (di-feeding) oleh reporter dari lapangan 
melalui saluran satelit atau microwave. Mereka harus memberitahu produser acara jika gambar gagal 
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diterima atau gambar yang diterima jelek. Asisten produser akan mengambil sebagian kecil gambar hasil 
feeding yang akan digunakan untuk voiceover.

Kedudukan asisten produser berada diantara produser acara dan penulis berita (writer). Biasanya apa 
yang dikerjakan asisten produser, dapat pula dilakukan oleh penulis berita jika asisten produser belum 
memiliki cukup kemampuan untuk melaksanakan show program berita. Karena itu kebanyakan stasiun 
televisi, tidak menggunakan lagi posisi asisten produser (associate producer). Pada stasiun televisi kecil, 
reporter biasanya harus menyelesaikan sendiri paket-paket berita yang ditugaskan kepada mereka, 
setelah kembali dari lapangan tanpa bantuan orang lain seperti asisten produser atau penulis berita . 

Presenter. Pembawa acara (host), pembaca berita (presenter) atau sering juga disebut dengan anchor, 
menjadi citra dari suatu stasiun televisi. Banyak orang yang lebih suka memilih program informasi pada 
stasiun televisi tertentu karena alasan pembawa acaranya. Suatu hasil survei yang pernah penulis 
terima, menunjukkan alasan penonton memilih suatu program berita karena presenternya memiliki 
penampilan menarik. Salah satu alasan utama mengapa orang lebih suka mengikuti program berita yang 
satu dibanding yang lain ialah karena penyiarnya. Kredibilitas presenter dapat menjadi aset penting 
suatu stasiun televisi. Di negara maju, memilih penyiar berita adalah sama pentingnya dengan memilih 
acara yang akan diproduksi. 
Wajah yang rupawan dan suara yang bagus, belumlah cukup untuk menjadi presenter yang baik. Ada 
dua pandangan mengenai syarat seseorang dapat menjadi presenter berita. Sebagian kalangan 
menyarankan agar pembaca berita haruslah juga reporter atau jurnalis, namun sebagian ahli lainnya 
mengatakan bahwa ketrampilan menjadi pembaca berita atau presenter adalah hal yang berbeda 
dengan menjadi reporter yang membuat liputan berita. Dengan demikian tidak ada aturan pasti 
mengenai syarat menjadi presenter.

Menurut Herford, keuntungan merekrut seorang reporter menjadi presenter adalah ketika terjadi suatu 
peristiwa besar yang harus terus menerus ditayangkan secara langsung. Dalam situasi seperti itu, tidak 
ada naskah tertulis yang dapat dibaca presenter berita. Stasiun televisi membutuhkan reporter yang 
dapat membawakan siaran langsung dan memandu liputan berkelanjutan atas peristiwa tersebut. 
Apa syarat untuk menjadi seorang presenter yang baik? Seorang reporter dengan reputasi baik yang 
bekerja pada media cetak, bisa pula menjadi orang yang tepat untuk televisi. Kurang pengalaman di 
televisi tidak dengan sendirinya menjadi hambatan. Jika seseorang terbiasa berbicara dimuka umum 
atau memiliki kepribadian dan kepercayaan diri yang kuat, mereka mungkin akan sukses menjadi 
presenter televisi.

Jika persyaratan di atas, dapat dipenuhi maka mereka dapat dicoba di depan kamera, dan minta 
komentar sebanyak mungkin dari orang lain. Jika ada seniman teater, undanglah ia untuk menyaksikan 
hasil rekaman dan minta komentarnya. Seorang pembaca berita yang menyajikan berita, hampir sama 
dengan aktor yang memerankan tokoh di panggung. Memperbaiki keterampilan yang diperlukan untuk 
membawakan berita bukanlah proses yang sulit. Memang dibutuhkan waktu, namun orang akan 
terkejut betapa singkatnya waktu yang dibutuhkan. 

[1] Misalnya program televisi ‘Jeopardy’ yang merupakan acara permainan (game) yang bertahan 
selama lebih dari 30 tahun di televisi Amerika berawal dari gagasan yang muncul tanpa sengaja dari 
percakapan santai antara produser acara itu Merv Griffin dengan istrinya.
[2] Outline sudah harus dapat menggambarkan apa yang menjadi tujuan dari rencana pembuatan 
program tersebut dan tanggapan apa yang diharapkan dari khalayak; apakah akan membuat mereka 
sedih, tertawa, histeris dan lain-lain
[3] VO adalah format berita berupa informasi dan gambar. Paket merupakan format berita yang lebih 
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lengkap terdiri dari informasi, gambar, grafik, natural sound dan sebagainya. Reader hanya berupa 
informasi yang dibacakan presenter saja. 
[4] Rundown adalah susunan atau urutan berita yang disajikan
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SIARAN RADIO 
Krisna Mulawarman

Rencana Siaran atau Rundown Siaran dibuat sebagai panduan dalam menjalankan sebuah program 
acara. Rundown Siaran dibuat dan diisi oleh bagian Administrasi Siaran, atas persetujuan Program 
Director. Rundown Siaran atau Rencana Siaran memuat beberapa informasi mengenai judul acara, 
hari/tanggal siaran, jam siar, penyiar yang bertugas, serta operator yang bertugas. Rencana Siaran juga 
memuat informasi mengenai iklan yang harus diputarkan, tema siaran, format musik yang boleh diputar 
pada saat itu, materi kata yang harus dibaca, serta penjelasan lain yang diperlukan sebagai panduan 
penyiar saat siaran.

Setelah selesai siaran, Rencana Siaran menjadi sebuah laporan siaran yang harus ditanda-tangani oleh 
penyiar, yang berarti penyiar telah melaksanakan tugasnya. Penyiar bisa memberikan laporan tambahan 
mengenai program acara yang telah dijalankan, meliputi : jumlah interaksi pendengar (phone, sms, 
email, FB, YM, dsb), serta kendala yang terjadi selama siaran. Producer acara selanjutnya 
menandatangani Rencana Siaran yang diserahkan oleh penyiar yang telah bertugas. Dalam hal ini berarti 
Producer telah mengetahui dan bertanggung jawab terhadap siaran yang telah dilakukan. Sehingga, 
Rencana Siaran ini sekaligus sebagai laporan dan bahan evaluasi di Departemen Program. Karena, segala 
kegiatan dan aktivitas di dalam ruang siaran telah tercatat dalam Rencana Siaran.

Elemen Program Acara Radio 
Dalam menentukan program, biasanya seorang Program Director berpedoman pada beberapa elemen 
programming, yaitu :
1. Musik: Merupakan elemen utama dalam merancang program acara di radio. Musik yang akan 

diputar di sebuah radio akan menyesuaikan dengan format stationnya.
2. Berita atau informasi: Berita biasanya disiarkan pada jam-jam prime time. Pada radio dengan format 

CHR atau Top 40 berita biasanya disajikan dengan unsur hiburan, sehingga menjadi sajian berita 
yang disebut sebagai infotainment.

3. Gaya Siaran (Announcing/air personality): Air personality dari seorang penyiar akan turut pula 
mendukung perencanaan program radio. Beberapa program radio bahkan mengandalkan gaya 
siaran seorang penyiar untuk mendongkrak rating program tersebut.

4. Public Affairs (Interaksi audience): ubungan antara audience dengan penyiar (radio) akan menjadi 
sinergi yang saling menguntungkan. Bahkan banyak radio yang kemudian mengadakan kegiatan 
yang bersumber pada audience-nya (public affairs).

5. Weather/Traffic: Informasi mengenai cuaca, atau informasi mengenai lalu lintas saat ini menjadi 
informasi yang dibutuhkan oleh audience.

6. Spot (Promo & Commercial): Pemasangan spot promosi (radio expose) maupun spot komersial akan 
mempengaruhi pula program yang dibuat. Durasi iklan, pemilihan tema, pemilihan music, pemilihan 
voice over/narrator, penempatan iklan akan disesuaikan dengan format station dan program-nya.

7. Kontes dan Promosi: Kontes berupa kuis merupakan acara yang ditunggu pendengar, tetapi acara ini 
harus menyesuaikan pula dengan format dan program acaranya.

8. Jingle: Jingle atau smash merupakan salah satu Id’s station yang menentukan positioning radio yang 
dikehendaki. Durasi jingle yang pendek dengan memuat informasi frekuensi dan nama radio, akan 
selalu mengingatkan pendengar pada radio yang sedang didengarkan saat itu.

9. Features: Feature harus dirancang untuk merefleksikan format station.
10. Call Station/Call Letters: Di Indonesia dikenal dengan istilah call sign yang terdiri dari huruf dan 

angka yang sulit diingat, sehingga di Indonesia jarang dipergunakan. Untuk memudahkan biasanya 
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yang disebut pada saat siaran adalah call stationnya. Call letters sendiri dipergunakan di Amerikan 
dengan kode berupa huruf dan biasanya dijadikan merk dagang dari radio tersebut.
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Mengenal Format Radio (Radio Station)

Membuat program radio tentu tidak hanya berdasar pada keinginan semata dari seorang Produser atau 
Program Director. Begitu ada keinginan untuk membuat sebuah program acara, langsung buat program 
acara baru. Atau ketika tahu di station radio lain ada acara baru yang ngetop kemudian latah ikut-ikutan 
membuat acara sejenis, sekedar untuk mengikuti trend. Pada akhirnya, acara yang dibuat tidak lagi 
sesuai dengan segmentasi, target audience, serta positioning yang telah ditetapkan oleh staion radio 
bersangkutan.

Ada banyak pertimbangan dalam pembuatan program acara radio, misalnya; acara seperti apa yang 
perlu dibuat, sesuai dengan segmentasi dan target audience-nya tidak, konsep acara pas atau tidak 
dengan positioning serta format stationnya, apa yang menjadi kelebihan program acara tersebut 
dibanding dengan program lainnya, siapa yang akan menjadi host atau narasumbernya, kapan sebuah 
program acara akan diluncurkan, dan masih banyak pertimbangan dalam pembuatan program radio. 

Salah satu dasar pembuatan program acara yang penting adalah mengacu pada format station yang 
telah ditetapkan oleh radio station tersebut. Apa saja format station radio, dan bagaimana 
perwujudannya dalam program acara, tulisan ini akan memberikan gambaran dasar mengenai format 
station.

Munculnya pemograman radio sebenarnya diawali dengan munculnya aliran music Rock ‘n Roll yang 
berakar pada music Rhythm and Blues (R&B) pada tahun 1955. Saat itu kelompok music "Bill halley and 
the Commets" sukses dengan album "Rock Around the Clock" yang diputar di seluruh radio di Amerika 
Serikat dan menjadi album terlaris pada saat itu. Hal ini membuat para broadcasters mulai menyadari 
bahwa lagu-lagu baru yang sedang hits akan meningkatkan jumlah pendengarnya. Karena itulah 
kemudian muncul format Top 40 yang menekankan pada pemutaran lagu-lagu baru yang sedang laris. 
Format ini pula yang kemudian menjadi cikal bakal bagi munculnya format-format lain dan menentukan 
sebuah program suatu di radio station.

Beberapa format yang kemudian terkenal ke seluruh dunia menurut Michael C. Keith (1987) adalah 
Adult Contemporary, Album Oriented Rock, Beautiful Music, Children, Classical, Classic Hit, 
Contemporary Country, Contemporary Hit, Dance, Disco, Easy Listening, Ethnic, Jazz, Middle of the Rock, 
Mix, Modern Rock, News, News/Talk, Religious, Pop, Southern Rock, Top 40, Urban Contemporary, Talk, 
Rhythm and Blues, Oldies, Nostalgia, All Sports, All Weather, All Business, All Beatles, All Comedy, dan 
puluhan lagi.

Dari beberapa format station tersebut, empat di 
antaranya yang terpopuler dan di terapkan di 
berbagai radio seluruh dunia adalah :

1. Adult Contemporary 
Format ini ditujukan untuk kaum muda dan dewasa 
dengan rentang umur sangat luas antara 25-50 
tahun, serta berdaya beli tinggi. Dalam format ini, 
program siarannya antara lain meliputi musik pop 
masa kini, soft rock, balada, berita olah raga, 
ekonomi, serta politik. Format AC ini kemudian 
berkembang pula ke dalam format lain seperti 
Middle of the Road, Album Oriented Rock, dan 
Easy Listening. 
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2. Contemporary Hit Radio (CHR)/Top 40 Radio 
Format ini ditujukan untuk remaja (ABG) yang berumur antara 12-20 tahun. Format ini bisa disebut 
sebagai format paling populer dengan program siaran yang berisi lagu-lagu Top40/Top 30, serta lagu 
baru dan terlaris. Program siaran beritanya berisisi seputar gossip idola dan tips praktis. Sebelum CHR 
awalnya format ini disebut Top 40 Radio. Dalam format CHR pemutaran musik mendapat perhatian yang 
sangat ketat, karena format ini hanya memutarkan lagu-lagu terkini, tidak memutarkan lagu lama, serta 
tidak memutar ulang sebuah lagu yang sama secara berdekatan waktunya (repetisi pemutaran lagu 
tidak sering). 

3. All News/All Talks, Sports 
All Talks lebih dulu hadir pada tahun 1960 di Los Angeles dengan konsep siaran talk show interaktif 
mengupas isu-isu lokal. All News hadir Kemudian tahun 1964 dimotori Gordon McLendon di Chicago 
dengan konsep berita bulletin 20 menit berisi berita lokal, regional, dan dunia. Sasaran radio ini kaum 
muda dan dewasa berumur 25-50 tahun, berdaya beli tinggi. Berita dan bincang ekonomi-politik 
menjadi acara unggulan dalam format ini. 

4. Classic/Oldies/Nostalgia
Format ini ditujukan untuk kalangan dewasa dan tua berumur 35-60 tahun. Memutar lagu-lagu klasik, 
apresiasi penyanyi dan lirik lagu lebih penting dari lagunya. Menyiarkan berita kilas balik masa lalu, serta 
berita mistik.Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat turut pula mempengaruhi 
perkembangan format radio station. 

Masih banyak lagi format station yang berkembang dari tahun 1950-an sampai tahun 2000-an ini. 
Dimana pada masing-masing dekade memiliki format station yang tersendiri yang banyak diminati oleh 
audience-nya. Beberapa format station terlihat berkembang pula di tahun-tahun berikutnya.

Dalam perkembangan terakhir seiring dengan teknologi satelit dan internet (radio streaming), yang 
kemudian menjadi alternative baru dalam menikmati siaran radio. membuat perkembangan format 
station radio menjadi sedemikian pesat. Bahkan perkembangan teknologi ini yang lebih maju 
dibandingkan dengan radio tradisional (AM/FM) memunculkan teknologi pendukung lainnya berupa 
media baru yang disebut sebagai media digital audio entertainment seperti : podcasting, digital music 
players, ponsel, termasuk di dalamnya adalah radio satelit dan radio internet (streaming radio).

Materi Pendukung Program Acara di Radio

Untuk membuat program acara radio yang baik, selain dibutuhkan crew siaran yang profesional 
(Produser, Announcer, Music Director, Script Writer, production), dibutuhkan pula elemen-elemen 
pendukung yang akan membuat program acara menjadi lebih hidup dan 'berwarna'. Sebelum 
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dimasukkan dalam penyusunan program acara (programing) dan siap untuk disiarkan ada beberapa 
elemen/pendukung acara yang harus disiapkan terlebih dahulu.

Berikut ini beberapa elemen program acara radio yang harus ada sebagai materi pendukung saat 
disiarkan nanti, antara lain berupa : bumper in/out, jingle, musik/lagu, sound effect, backsound, topic, 
serta materi kata.

1. Bumper merupakan penanda singkat mengenai sebuah program acara. Durasinya cukup singkat, 
sekitar 2 - 15 detik. Bumper bisa menjadi penanda saat sebuah program akan dimulai (Bumper In) 
atau penanda bahwa program acara telah berakhir (Bumper Out). Isinya merupakan penjelasan 
singkat tentang program acara tersebut (brief announcement). Misal, Bumper In : "Sesaat lagi Anda 
akan mengikuti Bincang Bisnis bersama dengan pakar Bisnis Rhenaldi". Atau, Bumper Out : " Baru 
saja Anda simak Acara Quiz Tebar Pesona, simak acara ini setiap hari hanya di radio ini". Agar lebih 
menarik Bumper biasanya dipadukan dengan musik stinger atau musik intro/exit.Bumper bisa juga 
ditempatkan di antara iklan dan program acara yang biasa disebut Break Bumper dimana fungsinya 
sebenarnya mirip dengan Id's Program.

2. Jingle atau id's program merupakan identitas sebuah program dalam bentuk musik, narasi, atau lagu 
(musik dengan lirik). Durasinya pun cukup singkat sekitar 15 - 30 detik. Isi jingle atau id's program 
biasanya berupa judul acara, nama radio, serta frekwensi radio tersebut. Bentuk jingle atau id's 
program yang berupa musik dan lagu biasanya tampil cukup menarik dan bahkan menjadi 
earcatching bagi audience, sehingga begitu jingle atau id's program diputar audience langsung tahu 
mereka sedang mengikuti acara apa. Jingle/id's program biasanya diputar setelah break iklan 
sebelum lagu diputar, fungsinya selain sebagai identitas program sekaligus sebagai bridging antara 
iklan dan lagu. Pemutaran Id's Program biasanya bergantian dengan Id's Station yang 
menginformasikan nama radio dan frekwensinya.

3. Musik atau lagu (musik dengan lirik) merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam 
sebuah program acara. Musik dan lagu yang ditampilkan dalam program acara biasanya diturunkan 
dari format station yang dianut oleh radio tersebut. Ketika format station yang dipilih Top 40 
misalnya, maka tentu musik dan lagu yang bisa diputar dalam program acara adalah musik dan lagu 
yang sesuai dengan format Top 40, yaitu : harus lagu terbaru, lagu yang sedang menjadi hits, usia 
lagu tidak lebih dari 2-3 bulan, dan sebagainya. Ketentuan tentang lagu apa yang bisa diputar dan 
tidak bisa diputarkan harus jelas. Di format Top 40 tentu saja tidak akan memutarkan lagu kenangan 
atau lagu lama (oldies song). Begitu pula dengan pilihan format station lainnya, pemutaran lagu atau 
jenis musik yang dipilih juga harus menyesuaikan.

4. Sound effect tentu saja berisi berbagai macam suara dan sound yang menirukan berbagai bunyi 
seperti binatang, manusia, suara alam, perlengkapan rumah tangga, kendaraan, mesin, senjata, 
teknologi, gadget, komputer, dan sebagainya. Bunyi-bunyian inilah yang bisa memberikan suasana 
lebih hidup dalam siaran radio. Sifat radio yang auditif membuatnya memiliki ruang imajinasi bagi 
audience, sehingga sound effect ini akan membuat ruang imajinasi audience semakin hidup dan 
siaran menjadi semakin menarik. Misalnya, saat siaran pagi hari akan menjadi lebih hidup ketika 
disertai dengan sound effect suara kicauan burung. Contoh lain misalnya pada acara quiz, ketika ada 
yang menjawab pertanyaan kuis disertai dengan sound effect tepuk tangan dan musik smash untuk 
jawaban yang benar. Dengan sound effect ini akan membuat siaran lebih dinamis dan memunculkan 
'theater of mind' dalam benak audience, karena ada efek dramatisasi yang ditimbulkan.

5. Backsound merupakan musik latar yang akan mengarahkan pada suasana atau atmosfer tertentu 
sesuai yang dikehendaki dalam sebuah program acara. Beat musik serta warna musik yang dipilih 
akan membawa pada suasana Siaran yang diinginkan. Suasana romantis, akan tepat diberi 
backsound yang beatnya slow, serta easy listening. Suasana riang, gembira, menyenangkan bisa 
terbangun dengan memutarkan backsound musik yang memiliki beat medium atau fast. Backsound 
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sebaiknya dipilih berupa musik instrumentalia tanpa ada latar suara penyanyi, karena suara 
penyanyi akan mengganggu ketika penyiar on mike. Apalagi kalau lagunya terkenal dan sedang hits, 
dikawatirkan audience justru akan fokus mendengarkan backsoundnya daripada suara penyiarnya.

6. Topik/tema: Untuk mendapatkan siaran yang baik tentu seorang penyiar harus memiliki materi 
siaran berupa tema atau topik yang akan disampaikan sebagai bahan siaran. Seorang penyiar tidak 
hanya bertugas memutarkan lagu, menerima telpon, atau membaca request lagu. Tapi, seorang 
penyiar harus menyampaikan pesan yang bermanfaat bagi audiencenya dan mengajak audience 
untuk berinteraksi dengan perbincangan yang ada. Karena itulah topik atau tema siaran sangat 
penting bagi seorang penyiar. Dengan tema siaran yang telah disiapkan, membuat materi siaran 
lebih berisi, tidak sekedar kirim salam atau memutar lagu. Tetapi, ada pesan yang disampaikan 
kepada audience. Selain itu, penyiar akan lebih fokus, runtut dan memiliki angle/perspektif yang 
variatif dalam menyampaikan materi siaran. Dalam satu program acara, penyiar bisa menyampaikan 
hanya satu tema besar saja. Selanjutnya, tema besar tersebut bisa dibagi-bagi dalam beberapa 
materi siaran yang disampaikan oleh penyiar dari berbagai perspektif.

7. Materi kata adalah materi yang telah disiapkan oleh script writer sebagai bahan omongan bagi 
penyiar. Materi kata ini dibuat oleh Script Writer berdasar topik/tema yang telah ditentukan 
sebelumnya. Dari tema siaran yang ada Script Writer akan membuat materi kata yang sesuai tema 
dari beberapa sudut pandang. Materi kata inilah yang kemudian akan dikembangkan oleh penyiar 
dengan bahasanya sendiri sewaktu 'berbicara' dengan audience
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