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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang melaju pesat saat ini. Tidak 

dapat dipungkiri perkembangan teknologi informasi pun ikut meningkat. 

Informasi tiap detiknya menghadirkan berbagai macam peristiwa yang terjadi di 

belahan bumi manapun. Hal ini dapat terjadi karena media massa saat ini terus 

mengalami kemajuan dalam berbagai bentuknya.  

Media massa terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu, pertama adalah media 

elektronik berupa televisi dan radio, kedua ialah media cetak berupa koran, 

majalah, tabloid, buletin dan lain sebagainya, dan yang ketiga ialah media online 

atau internet. Dengan banyaknya pilihan media massa yang ditawarkan kepada 

khalayak, membantu khalayak untuk bisa mencari dan mengetahui informasi yang 

diinginkan. 

Salah satu media massa yaitu televisi dalam menyampaikan informasi 

sangat efektif karena di dukung oleh gambar atau visual yang lebih real untuk 

dapat dilihat oleh khalayak. Media televisi merupakan ruang publik yang memiliki 

akses paling luas dalam kehidupan ini. Kemampuannya berinteraksi dengan 

beragam kepentingan publik membuat televisi mau tidak mau dijadikan sahabat 

oleh publik itu sendiri.
1
 Oleh karena itu media televisi menjadi lebih banyak 

diminati dan juga sangat berpengaruh terhadap khalayak berbeda dengan media 

massa lainnya, televisi juga dalam memberikan informasi dapat melalui berbagai 

macam bentuk program acara. Berbagai macam acara televisi selalu hadir 

dihadapan pemirsa yang mengetengahkan jenis musik, film, drama, maupun 

informasi khusus. Hal ini akan mencerminkan konsep diri pemirsa untuk berbuat 

sesuatu sesuai keinginannya yang berasal dari informasi tayangan acara televisi. 

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan 

pesawat televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol 
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dengan keluarga atau pasangan mereka. Bagi banyak orang TV adalah teman, TV 

menjadi cermin prilaku masyarakat, dan TV dapat menjadi candu. TV membujuk 

pemirsa untuk mengkonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. TV 

memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan ide tentang 

bagaimana pemirsa menjalani hidup ini. Ringkasnya, TV mampu memasuki 

relung-relung kehidupan pemirsa lebih dari yang lain.
2
 

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja 

bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik 

dan disukai pemirsa, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum 

dan peraturan yang berlaku. Pengelola stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki 

kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik. 

Berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar 

berdasarkan jenisnya yaitu: program informasi (berita) dan program hiburan 

(entertainment). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu 

berita keras (hard news) yang merupakan laporan berita terkini yang harus segera 

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

dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar yaitu 

musik, drama permainan (game show) dan pertunjukan.  

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Denis McQuail dalam 

bukunya “Teori Komunikasi Massa” yang mengatakan : “Media massa adalah 

suatu industri yang tumbuh dan berkembang, yang menciptakan lapangan kerja, 

memproduksi barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait; 

media massa juga merupakan suatu industri yang memiliki aturan-aturan dan 

norma-norma yang menghubungkan dirinya dengan masyarakat dan institusi-

institusi lainnya, dan sebagai institusi sosial, media massa diatur oleh 

masyarakat.
3
 

Media penyiaran pada dasarnya harus mampu melaksanakan berbagai 

fungsi, yaitu, antara lain fungsinya sebagai media untuk beriklan, media hiburan, 
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media informasi dan media pelayanan. Untuk mampu melaksanakan seluruh 

fungsi tersebut sekaligus dapat memenuhi kepentingan pemasang iklan, audien 

serta pemilik dan karyawan merupakan tantangan tersendiri bagi manajemen. 

Menurut Ashadi, televisi-televisi swasta di Indonesia adalah contoh nyata dari 

jenis media yang dikontrol oleh kapital. Sedangkan TVRI pada masa orde baru 

jelas-jelas adalah sebuah media yang dikendalikan oleh pemerintah yang 

berkuasa.
4
 

Era pertelevisian di Provinsi Riau ditandai dengan berdirinya Stasiun 

Produksi di Pekanbaru. TVRI SP Pekanbaru diresmikan oleh Menteri Penerangan 

pada tanggal 03 November 1998. TVRI SP Pekanbaru melakukan siaran lokal 

perdana pada tanggal 1 Ramadhan 1419 Hijriyah yaitu pada bulan Januari tahun 

1999 (Menyiarkan Adzan Maghrib). Kemudian dilanjutkan penayangan selama 

satu jam. Pada tahun 2000 TVRI Stasiun Pekanbaru meningkatkan frekuensi 

siaran 3 (tiga) kali dalam satu minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat 

selama kurang lebih 1 (satu) jam.  

Dalam satu produksi liputan berita misalnya, akan terlibat crew teknik, 

personel program berita, personel properti, dan seorang manajer tim yang 

biasanya berasal dari bidang umum (administrasi). Crew teknik akan 

mengoperasikan semua peralatan teknik penunjang produksi, seperti peralatan 

audio, video, dan lightning. Sementara crew berita akan menyiapkan rencana 

liputan, dan personel properti menyiapkan stage atau sudut ruangan liputan. 

Adapun seorang manajer tim akan memandu tim ke lokasi, termasuk penyiapan 

sarana transportasi ke lokasi serta menghubungi pihak berwenang di lokasi 

liputan, dan tidak ketinggalan penyiapan anggaran yang diperlukan..
5
 

Salah satu siaran atau program acara yang menarik penulis untuk dijadikan 

penelitian yaitu program siaran Akademi Da’i Cilik yang ada di LPP TVRI Riau. 

Program yang disiarkan setiap hari ahad pukul 15:30-17:00 wib merupakan 

sebuah program siaran yang dikemas untuk mengembangkan dan mencari bakat 

Tausyiah dari Da`i dan Da`iyah Riau.  
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Program Akademi Da’i Cilik dalam pelaksanaannya saat ini didukung oleh 

sumber daya manusia yaitu program direktur umum (PDU), pengarah acara (PA), 

floor director (FD), asisten pengarah acara (ASPA), presenter, kameramen, juri 

dan kontestan. 

Untuk mengukur efektivitas manajemen produksi tersebut Morrisan 

menyebutkan harus terdiri dari beberapa tindakan yaitu merencanakan program 

atau mata acara, memproduksi atau melaksanakan program, menyiapkan pola 

acara baik harian, mingguan, bulanan, triwulan atau per semester, menye-

lenggarakan siaran baik secara artistik maupun jurnalistik, mengadakan kerjasama 

dengan lembaga penyiaran lain, mengadakan kerjasama dengan production house, 

mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, mengadakan 

penelitian dan pengembangan, menye-lenggarakan pertukaran berita dan program 

dengan lembaga penyiaran, baik dari dalam maupun dari luar negeri, menjual 

program dan melakukan promosi. 

Salah satu fakta belum optimalnya manajemen produksi seperti sering 

terjadi kesalahan penulisan nama peserta dan juri, selain itu belum ada laporan 

yang jelas terkait jadwal tetap presenter untuk perencanaan program Akademi 

Da’i cilik di masa mendatang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Produksi Program 

Akademi Da’i Cilik LPP TVRI Riau”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1) Manajemen Produksi Program 

Manajemen produksi adalah semua aktivitas atau proses untuk 

mewujudkan suatu produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Dalam sebuah proses produksi diperlukan disitu satu proses 

manajerial meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian proses produksi.
6
 Program siaran dapat 
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didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio 

maupun televisi secara keseluruhan.
7
 

2) Televisi 

 Televisi adalah media yang bertujuan mendidik, memberikan 

informasi, menghibur, mempromosikan, menjadi agen perubahan 

sosial, dan melakukan kontrol sosial serta mentransfer nilai-nilai 

budaya.
8
 

3) LPP TVRI Riau 

 LPP TVRI Riau adalah lembaga penyiaran publik yang 

menayangkan program Informasi, Pendidikan, Budaya dan Hiburan 

yang menekankan pada muatan lokal budaya Melayu, dan terletak di 

Jl. Durian, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki 

Kota Pekanbaru.
9
 

4) Akademi Da’i Cilik 

Akademi Da’i Cilik LPP TVRI Riau adalah sebuah program 

yang mengedukasi anak-anak Riau tentang ilmu agama islam, melatih 

anak-anak berkompetisi serta berpidato di depan umum, mencetak 

generasi penerus da’i /penceramah agama islam di Riau. acara ini 

tayang setiap hari Ahad (minggu) pukul 15:30 s/d 17:00 WIB.
10

 

 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Dengan banyaknya kajian yang bisa diambil dalam penelitian ini, 

maka ruang lingkup kajian berdasarkan teori Morissan dan disesuaikan 

dengan program acara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Merencanakan program atau mata acara akademi da’i cilik 

2) Memproduksi atau melaksanakan program akademi da’i cilik 

3) Menyiapkan pola acara akademi da’i cilik baik harian, mingguan, 

bulanan, triwulan atau per semester 
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4) Menyelenggarakan siaran akademi da’i cilik, baik secara artistik 

maupun jurnalistik 

5) Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain 

6) Mengadakan kerjasama dengan production house 

7) Mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kru 

program akademi da’i cilik 

8) Mengadakan penelitian dan pengembangan terkait program akademi 

da’i cilik 

9) Menyelenggarakan pertukaran berita dan program dengan lembaga 

penyiaran, baik dari dalam maupun dari luar negeri 

10) Menjual program dan melakukan promosi acara akademi da’i cilik 

 

D. Rumusan Masalah 

 Untuk memperjelas fokus masalah yang akan diteliti dalam penelitian 

ini, maka peneliti menyusun rumusan masalah adalah bagaimanakah 

manajemen produksi program Akademi Da’i Cilik LPP TVRI Riau? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana manajemen produksi program Akademi Da’i Cilik 

yang dilaksanakan LPP TVRI Riau. 

2) Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kajian pemikiran bagi 

pengembangan ilmu komunikasi terutama berkaitan dengan manajemen 

produksi siaran televisi. 

b. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan informasi awal bagi 

penelitian yang serupa di waktu mendatang. Serta dijadikan informasi 

sebagai bahan untuk siapapun individu dalam meneliti tentang 

manajemen produksi pada stasiun televisi. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan menyususn tulisan ini, maka peneliti membuat 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, alasan pemilihan 

judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini akan diuraikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan 

kerangka pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis, pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan validitas data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Pada bab penyajian data ini, peneliti menyajikan profil dari LPP 

TVRI Riau.  

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penyajian data tentang hasil wawancara terkait 

manajemen produksi program Akademi Da’i Cilik LPP TVRI Riau. 

BAB VI : PENUTUP 

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


