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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Manajemen Produksi 

Manajemen berasal dari perkataan manage to man. Kata manage berarti 

mengukur atau mengelola, sedangkan kata man berarti manusia.
11

 Manajemen 

menurut Terry mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan individu-

individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa 

yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, 

memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari 

usaha-usaha mereka.
12

 

Menurut Daganeeras manajemen merupakan suatu proses yang 

berhubungan dengan kegiatan kelompok yang berdasarkan atas tujuan yang jelas 

dan harus dicapai dengan menggerakkan sumber-sumber tenaga manusia.
13

 

Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa manajemen adalah seni dan 

ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan 

dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu.
14

 

Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari manajemen 

umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/ bidang produksi, pemsaran, 

keuangan maupun kepegawaian. Karena sumber daya manusia (SDM) dianggap 

semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai 

pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara 

sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah 

                                                           
11

 Karyoto, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta, Andi, 2016), 3 
12
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“manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana 

seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia. 

Ada empat peranan manajemen yang harus dilaksanakan oleh manajer jika 

organisasi yang dipimpinnya bisa berjalan secara efektif. Empat peranan tersebut 

menurut Adizes adalah memproduksi, melaksanakan, melakukan informasi, dan 

memadukan (integrating). Selain itu manajemen bertujuan untuk membangun 

peranan hubungan antar pribadi, peranan yang berhubungan dengan informasi, 

peranan pembuat keputusan.
15

 

Manajemen sumber daya manusia adalah
16

 pendayagunaan sumber daya 

manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan 

sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya 

manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan 

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. 

Pada definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan 

proses tahap mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan. Dalam pencapaian tujuan sumber daya manusia sangat penting, 

tanpa mengabaikan sumber daya lainnya. 

 

2. Manajemen Produksi Penyiaran Televisi 

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, yaitu proses perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan 

pengendalian proses produksi (controlling).
17

  

Schoderbek, Cosier, dan Aplin memberikan definisi manajamen sebagai: A 

procces of achieving organizational goal through other (Suatu proses untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pihak-pihak lain). Sedangkan menurut Stoner, 

manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 
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pengawasan tata usahapara anggota dan penggunaan sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.
18

 

Howard Carlisle (1987), mengemukakan pengertian manajemen yang lebih 

menekankan pada pelaksanaan fungsi manajer, yaitu: directing, coordinating, and 

influencing the operation of an organization so as to obtain desiredd result and 

endbance total performance (mengarahkan, mengkoordinasikan, dan 

mempengaruhi operasional suatu organisasi agar mencapai hasil yang diinginkan 

serta mendorong kinerja secara total).  

Produksi televisi berbeda dengan manajemen produksi pada umumnya, 

sebab televisi adalah hasil perpaduan antara seni dan teknologi. Hasil produksi 

tidak dilihat dari fisiknya saja, yaitu kaset atau CD atau seluloid tapi dari isi atau 

kandungan yang ditangkap penontonnya. Manajemen Produksi televisi mengurusi 

hal yang juga berhubungan dengan usaha penciptaan atau kreativitas, artistik, 

teknologi dan manusia. Kegiatan produksi dalam stasiun penyiaran perlu dikelola 

dengan baik. Pengelolaan yang baik menyebabkan produksi harus melalui tahap-

tahap yang ada dalam manajemen. Kata manajemen adalah terjemahan dari kata 

dalam bahasa inggris “management”. Menurut asal katanya management dapat 

diartikan sebagai proses mengarahkan dan memfasilitasi orang-orang secara 

organisir dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
19

 

Adapun yang dimaksud dengan produksi adalah segala kegiatan dalam 

menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa, untuk 

kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi yang dalam ilmu ekonomi 

berupa tanah, modal, tenaga kerja dan skills (organizational, managerial, dan 

tehnical skills). Program-program yang akan disuguhkan ke khalayak sudah pasti 

melalui berbagai proses yang pada akhirnya terbentuk satu program yang dapat 

dinikmati masyarakat. Proses dibuatnya program di televisi biasa disebut dengan 

proses produksi.
20
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Produksi televisi berbeda dengan manajemen produksi pada umumnya, 

sebab televisi adalah hasil perpaduan antara seni dan teknologi. Hasil produksi 

tidak dilihat dari fisiknya saja, yaitu kaset atau CD atau seluloid tapi dari isi atau 

kandungan yang ditangkap penontonnya. Manajemen Produksi televisi mengurusi 

hal yang juga berhubungan dengan usaha penciptaan atau kreativitas, artistik, 

teknologi dan manusia. Hal-hal yang bisanya dilakukan dalam manajemen 

produksi televisi adalah :
21

  

1) Merencanakan program atau mata acara 

2) Memproduksi atau melaksanakan program 

3) Menyiapkan pola acara baik harian, mingguan, bulanan, triwulan atau 

per semester 

4) Menyelenggarakan siaran, 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 

8) Mengadakan penelitian dan pengembangan 

9) Menyelenggarakan pertukaran berita dan program dengan lembaga 

penyiaran, baik dari dalam maupun dari luar negeri 

10) Menjual program dan melakukan promosi. 

Hal ini juga sesuai dengan pendapat proses manajamen ini menurut 

Morrisan terdiri dari POAC (planning, organizing, actuating, controlling), 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen 

menurut Morissan dalam melaksanakan tanggung jawab manajemen, manajemen 

penyiaran memiliki empat fungsi dasar yaitu sebagai berikut:
22

 

1) Perencanaan 

Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (objectivies) 

media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi untuk 

mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan harus diputuskan “apa 

yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan bagaimana 

                                                           
21

 Morissan, Manajemen Media Penyiaran, (Jakarta, Kencana, 2008), 25 
22
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melakukukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi perencanaan 

adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus 

dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik 

dapat dicapai dengan memperttimbangkan kondisi diwaktu yang akan 

dilaksanakan, serta priode  sekarang pada saat rencana dibuat.
23

 

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak barakhir, bila rencana 

tersebut telah ditetapkan, maka rencana harus diimplementasikan. Setiap 

saat selama proses impelemntasi dan pengawasan, rencana-rencana 

mungkin memerlukan modifikasi agara tetap berguna. Perencanaan 

kembali kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci pencapaian sukses 

akhir. Oleh karena itu perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan 

fleksibel, agar mampu mneyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru 

secepat mungkin. Terdapat dua tipe utama rencana, yaitu rencana 

strategis dan rencana operasional 

Dalam melakukan fungsi perencanaan terdapat proses-proses 

dalam menetapkan program penyiaran yang mencakup langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Menetapkan peran dan misi dengan menentukan sifat dan ruang 

lingkup tugas yang hendak dilaksanakan. 

b) Menentukan wilayah sasaran. 

c) Mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas dari setiap 

pekerjaan. 

d) Memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai. 

e) Mempersiapkan rencana tindakan yang akan dilakukan. 

f) Membangun pengawasan. 

g) Menentukan komunikasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai 

pemahaman serta komitmen. 

h) Pelaksanaan. 
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2) Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang 

dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses 

penyusunan struktur organisasi adalah departmentalisasi dan pembagian 

kerja. Departmentalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan 

kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis dan saling 

berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini tercermin pada struktur 

formal suatu organisasi, dan tampak atau ditujukkan oleh suatu bagan 

organisasi.
24

 

Pembagian kerja adalah pemerician tugas pekerjaan agar setiap 

individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan 

sekumpulan kegiatan yang terbatas. Kedua aspek ini merupakan dasar 

proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan secara efisien dan efektif. 

Pengorganisasian mencakup alur-alur kegiatan yang akan 

dilakukan, dan mencakup struktur organisasi. Pengorganisasian 

(Organiziur Organizing) merupakan proses yang sesuai dengan tujuan 

organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang 

melingkupinya.
25

 Dua aspek utama proses peyusunan struktur organisasi 

adalah departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi ialah 

pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar seluruh 

kegiatan yang sejenis dapat saling berhubungan dan dikerjakan bersama. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengorganisasian 

ialah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan 

tujuan-tujuan, dan sumber-sumber. Hasil dari fungsi pengorganisasian 

ialah struktur organisasi. Melalui struktur organisasi tersebutlah para tim 

redaksi bekerja sesuai dengan posisinya. 
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3) Pengarahan 

Penggerakan adalah usaha untuk menggerakkan semua anggota 

kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta 

bergairah untuk mencapai sasaran-sasaran yang sesuai dengan 

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
26

 

Seorang program director harus mampu memimpin staf-stafnya 

saat produksi berlangsung baik itu on air maupun off air supaya output 

penyiaran sesuai dengan target. Saat memimpin seorang program 

director tidak hanya sekedar memberi perintah akan tetapi harus dapat 

menjadi contoh, membimbing dan mendorong staffnya untuk melakukan 

produksi penyiaran dengan benar. Hal itu bisa dilakukan dengan 

mengarahkan staff-staffnya menurut masing-masing tugasnya. Apabila 

acara delay materi harus siap sebelum program diudarakan, akan tetapi 

apabila acara on air pemandu, narasumber, dan operator harus sudah siap 

di tempat masing-masing.  

Semua harus dikoordinasi dan dikomunikasikan dengan jelas agar 

produksi berjalan lancar serta seimbang antara waktu, biaya dan tenaga. 

Terakhir, hal yang harus dilakukan manajer yaitu dengan memotivasi 

staff-staffnya supaya selalu giat dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Motivasi dapat diberikan dengan cara memenuhi kebutuhan, harapan 

serta memberikan sebuah penghargaan (reward)
27

. 

Empat bagian penting dalam memberikan fungsi pengarahan yang 

dilakukan pemimpin terhadap para karyawannya, keempat fungsi 

tersebut antara lain:  

a) Motivasi  

b) Komunikasi  

c) Kepemimpinan  

d) Pelatihan 
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4) Pengawasan 

Fungsi pengawasan dalam media massa meliputi persiapan suatu 

standar kuantitas dan kualitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun 

jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi dalam upaya pencapaian 

tujuan, produktivitas dan terciptanya citra yang positif.
28

 Pengawasan 

ialah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan 

dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan 

balik. Membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk 

menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara 

paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 

Salah satu aktivitas yang tidak boleh terlewatkan dari sebuah 

manajemen penyiaran adalah controlling (Pengendalian). Pengendalian 

adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, 

agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan 

perusahaan dapat terselenggara
29

. 

Pada aktivitas ini juga dilakukan penilaian terhadap hasil-hasil 

produksi dibandingkan dengan input yang ada dan output yang 

dihasilkan. Dalam dunia penyiaran, ada dua langkah melakukan 

pengendalian yaitu sebelum materi disiarkan (feedforward system) dan 

setelah materi disiarkan (feedback system). Feedforward system 

digunakan untuk melakukan koreksi baik pada perencanaan maupun 

proses pelaksanaan sebelum program mengudara, sedangkan feedback 

system digunakan untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah 

berikutnya
30

. 
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Robert J. Mockler (1972) mengemukakan suatu usaha sistematik 

untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang sistem sistem informasi umpan balik, 

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan 

serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin 

bahwa semua sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam 

pencapaian tujuan-tujuan.
31

 

Melalui perencanaan, stasiun penyiaran menetapkan rencana dan 

tujuan yang ingin dicapai. Proses pengawasan dan evaluasi menentukan 

seberapa jauh suatu rencana dan tujuan sudah dapat dicapai atau 

diwujudkan oleh stasiun penyiaran, deparment dan karyawan. Manfaat 

pengawasan : 

1) Dapat mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan 

2) Dapat mengetahui adanya penyimpangan 

3) Dapat mengetahui apakah waktu & sumber daya mencukup 

4) Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan 

5) Dapat mengetahui staff yang perlu diberikan penghargaan/promosi 

Proses controlling meliputi : 

1) Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar 

pengendalian, 

2) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai dengan 

melaksanakan evaluasi terhadap kinerja serta kompetensi SDM yang 

dimiliki, 

3) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar. 

4) Kembali membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan 

awal (rencana) kegiatan tersebut dilaksanakan, dan mengukur 

capaian keberhasilannya, 

5) Melakukan tindakan perbaikan. 

                                                           
31
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6) Jika ada kesalahan atau penyimpangan, segera melakukan perbaikan, 

7) Meninjau dan menganalisis ulang rencana. 

8) Kembali membuat rencana baru jika terjadi penyimpangan. Namun 

jika hasilnya sesuai dengan tujuan program, maka perlu dibuatkan 

rencana lanjutan untuk melanjutkan program yang berhasil tersebut, 

sehingga tujuan organisasi semakin dekat untuk dicapai. 

 

3. Jenis Stasiun Penyiaran 

Adapun stasiun penyiaran terdiri dari sebagai berikut: 

1) Stasiun swasta 

Stasiun swasta didirikan bersifat komersial dengan tujuan mengejar 

keuntungan yang sebagian besar besar dari penayangan iklan dan juga usaha 

sah lainnya yang terkait dengan penyelenggara penyiaran. Stasiun swasta  

diselenggarakan melalui sistem terrestrial atau melalui sistem satelit secara 

analog atau digital. Stasiun swasta dapat pula melaksanakan siaran dengan 

saluran multipleksing. Penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan 

menggunakan satu channel, namun mampu menampilkan lebih dari satu 

program pada saat yang bersamaan
32

. 

2) Stasiun berlangganan 

Stasiun berlangganan muncul sebagai akibat kebutuhan konsumen 

terhadap penerimaan sinyal televisi yang lebih baik. Sistem televisi kabel 

terdapat tiga komponen utama yang bekerja, yaitu; 1) CSO atau headend; 2) 

sistem distribusi; dan 3) saluran rumah. CSO terdiri atas antena dan 

sejumlah peralatan penerima yang berfungsi menangkap sinyal dari stasiun 

televisi yang lokasinya jauh dari CSO. Sistem distribusi merupakan jaringan 

kabel yang menyalurkan sinyal kepada para pelanggan. Jaringan kabel 

terdiri atas jaringan kabel utama (trunk) dan kabel cabang (feeder) yang 

kesemuanya dapat ditanam di tanah atau digantung di tiang.  Pada titik-titik 

tertentu di sepanjang jalur distribusi dipasang amplifier yang berfungsi 
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sebagai penguat sinyal. Saluran rumah merupakan kabel yang 

menghubungkan antara kabel feeder dengan rumah pelanggan. Kabel 

saluran rumah ini terdiri atas dua tipe, yaitu kabel satu arah (sinyal berjalan 

satu arah dari CSO ke rumah pelanggan) dan kabel dua arah (sinyal berjalan 

dua arah dari CSO ke pelanggan dan kembali ke CSO).
33

 

3) Stasiun komunitas 

Stasiun penyiaran komunitas harus berbentuk badan hukum Indonesia, 

didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial 

dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayahnya terbatas secara 

untuk melayani kepentingan komunitasnya. Dengan kata lain, stasiun ini 

didirikan tidak untuk mencari keuntungan atau tidak menjadi bagian 

perusahaan yang mencari keuntungan semata
34

. 

4) Stasiun publik 

Stasiun penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh 

negara, bersifat indpenden, netral, tidak komersial, dan berfungsi 

memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Stasiun penyiaran 

public terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik 

Indonesia (TVRI) yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibu kota 

Negara. Sumber pembiayaan media penyiaran publik di Indonesia berasal 

dari: iuran penyiaran yang berasal dari masyarakat, Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), sumbangan masyarakat, dan siaran iklan.
35

 

5) Stasiun asing 

Stasiun penyiaran asing adalah lembaga penyiaran yang didirikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan luar negeri dan 

berpusat di luar negeri. Peraturan di Indonesia melarang pendirian stasiun 

penyiaran asing di Indonesia. Stasiun asing dapat melakukan siaran, yaitu 

kegiatan siaran secara tidak tetap atau kegiatan jurnalistik di Indonesia 

dengan izin pemerintah. Stasiun penyiaran asing yang melakukan kegiatan 
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siaran secara tidak tetap dari Indonesia dapat membawa perangkat 

pengiriman dan penerima siaran setelah memperoleh izin pemerintah
36

. 

 

4. Televisi 

Kata televisi terdiri dari kata tele yang berarti “jarak” dalam bahasa Yunani 

dan kata visi yang berarti “citra atau gamabar” dalam bahasa Latin. Jadi, kata 

televisi berarti suatu sistem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu tempat 

yang berjarak jauh. Pendapat lain menyebutkan, televisi dalam bahasa Inggris 

disebut television. Televisi terdiri dari istilah tele yang berarti jauh dan visi 

(vision) yang berarti penglihatan.
37

 

Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar (audiovisual). Ia 

berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Orang 

memandang gambar yang ditayangkan di televisi, sekaligus mendengar atau 

mencerna narasi atau narasi dari gambar tersebut.
38

 Televisi merupakan salah satu 

bentuk media sebagai alat komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan 

yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Media 

komunikasi yang termasuk massa yaitu radio siaran, televisi, film yang dikenal 

sebagai media elektronik, serta surat kabar dan majalah yang keduanya termasuk 

media cetak. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa televisi merupakan media komunikasi massa 

yang memiliki perpaduan antara audio dan visual, yang mana masyarakat dapat 

melihat mendengar melalui audio dan melihat melalui visual. Fungsi televisi sama 

dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar dan radio siaran), yakni memberi 

informasi (to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertain) dan 

mempengaruhi (to persuade). Menurut Effendy mengemukakan fungsi 

komunikasi massa secara umum adalah:
39
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1) Fungsi Informasi 

Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa adalah 

penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Berbagai 

informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan 

sesuai dengan kepentingannya. Khalayak sebagai makhluk sosial akan 

selalu merasa haus akan informasi yang terjadi. 

2) Fungsi Pendidikan 

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya (mass 

education). Karena media massa banyak menyajikan hal-hal yang 

sifatnya mendidik. Salah satu cara mendidik yang dilakukan media massa 

adalah melalui pengajaran nilai, etika serta aturan-aturan yang berlaku 

pada pemirsa atau pembaca. Media massa melakukannya melalui drama, 

cerita, diskusi dan artikel. 

3) Fungsi Pendidikan 

Fungsi mempengaruhi dari media massa secara implisit terdapat pada 

tajuk/editor, features, iklan, artikel, dan sebagainya. Khalayak dapat 

terpengaruhi oleh iklan-iklan yang ditayangkan televisi ataupun surat 

kabar. Penyebaran informasi melalui media massa, baik cetak, elektronik, 

maupun online telah membentuk pengetahuan dan pendapat manusia 

mengenai berbagai peristiwa atau hal yang menyangkut kehidupannya.
40

 

 

5. Produksi Program 

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi 

program siaran radio maupun televisi. Sehingga memberikan pengertian bahwa 

dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang diudarakkan. Atau 

dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari 

beberapa program siaran.
41

 Masing-masing program siaran ini menempati slot 

waktu tertentu dengan durasi tertentu yang biasanya tergantung dari jenis 

programnya, apakah jenis hiburan, informasi iptek, dan berita. 
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Program merupakan faktor yang mendukung keberhasilan finansial suatu 

stasiun penyiaran televisi. Program dalam stasiun penyiaran televisi adalah 

penentu audiens dimana dengan sebuah program menarik, maka akan menarik 

banyak audiens untuk menyaksikan program tersebut. Dengan kata lain bahwa 

pendapatan dan keuntungan stasiun penyiaran sangat dipengaruhi oleh 

programnya. Program dapat disamakan dengan produk atau barang (goods) atau 

pelayanan (services) yang dijual kepada pihak lain, dalam hal ini adalah audiens 

dan pemasang iklan.
42

 

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari 

isi siaran radio maupun televisi secara keseluruhan. Sehingga memberikan 

pengertian bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang 

diudarakan
43

. Program televisi ialah bahan yang telah disusun dalam satu format 

sajian dengan unsur video yang ditunjang unsur audio yang secara teknis 

memenuhi persyaratan layak siar serta telah memenuhi standar estetik dan aristik 

yang berlaku.
44

 Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program 

yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya beragam. Berbagai jenis program itu 

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan jenisnya, yaitu:
45

 

1) Program Informasi  

Program informasi di televisi, sesuai dengan namanya, memberikan 

banyak informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu penonton terhadap 

sesuatu hal. Program informasi adalah segala jenis siaran yang bertujuan 

untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak 

audien. Daya tarik dari program ini ialah informasi dan sekaligus menjadi 

nilai jual kepada audien. Program informasi tidak selalu berita, tetapi 

segala bentuk penyajian informasi termasuk talk show (perbincangan), 
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misalnya wawancara dengan artis. Program informasi dapat dibagi 

menjadi dua bagian besar, yaitu:
46

 

a) Berita Keras (Hard News)  

Berita keras atau Hard News adalah segala informasi penting dan 

menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena 

sifatnya yang harus segera ditayangkan agar dapat diketahui 

khalayak audience secepatnya. Hard News dapat berupa straight 

news, feattures, infotainment. Berita telah menjadi bagian yang tidak 

bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.
47

 

b) Berita Lunak (Soft News)  

Soft news adalah segala informasi yang penting dan menarik yang 

disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segera 

ditayangkan. Program yang termasuk dalam kategori ini adalah 

current affairs, magazine, dokumenter dan talkshow. 

2) Program Hiburan  

Program hiburan adalah segala bentuk yang bertujuan untuk 

menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. 

Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, permainan 

(game), musik, dan pertunjukan.
48

 

a) Permainan  

Permainan adalah suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah 

orang baik secara individu maupun secara kelompok yang saling 

bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sesuatu. Program 

ini dirancang untuk melibatkan audience dan pada umumnya dibagi 

menjadi tiga jenis yaitu kuis, ketangkasan, dan reality show. 

Program permainan biasanya membutuhkan biaya produksi yang 

relatif rendah namun menjadi acara televisi yang sangat digemari. 

Program permainan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu
49

:  
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b) Quiz Show  

Quiz Show adalah program permainan yang melibatkan beberapa 

peserta dengan dipandu oleh seorang pembawa acara yang saling 

berinteraksi dalam bertanya dan menjawab suatu soal. Pada program 

permainan ini lebih menekankan pada kemampuan intelektualitas. 

Permainan ini biasanya melibatkan peserta pada kalangan orang 

biasa atau kelompok masyarakat, namun terkadang pengelola 

program dapat menyajikan acara khusus yang melibatkan selebritis. 

c) Ketangkasan  

Pada jenis program ini peserta harus lebih menunjukan kemampuan 

fisik atau ketangkasannya untuk melewati suatu halangan atau 

rintangan atau melakukan suatu permainan yang membutuhkan 

perhitungan dan strategi. Permainan ini terkadang juga menguji 

pengetahuan umum peserta. 

d) Reality Show  

Sesuai dengan namanya, maka program ini mencoba menyajikan 

suatu situasi seperti konflik, persaingan, atau hubungan berdasarkan 

realitas yang sebenarnya. Dengan kata lain program ini menyajikan 

suatu keadaan yang nyata (riil) dengan cara yang sealamiah mungkin 

tanpa rekayasa. Tingkat realitas yang disajikan program reality show 

ini bermacam-macam. Mulai dari yang betul-betul realistis misalnya 

hidden camera hingga yang terlalu direkayasa namun tetap 

menggunakan nama relity show. 

 

6. Audiens 

Audiens televisi adalah pendengar dan melihat dari layar televisi itu sendiri 

atau yang terjadi sasaran komunikasi televisi adalah siaran tersebut. Audiens 

memiliki bermacam-macam konsep, dimana konssep tersebut dapat mudah 

dimengerti dalam kaitannya dengan dalil awal tentang dikualitasnya. 

Audiens adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, 

pemirsa diberbagai media, dengan pengertian seperti itu, tampaknya akan kecil 
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cakupan yang tersedia bagi berbagai teori audiens lainnya. Sekalipun demikian 

arti yang nampaknya sederhana itu mengandung berbagai cara yang berbeda 

untuk mengkaji kumpulan dan variasi itu sepanjang waktu dan diantara berbagai 

tempat dalam realitas dan konsepsi audiens.
50

  

Dengan kata lain, yang dimaksud audiens untuk televisi adalah pendengar. 

Sementara sifat audiens adalah karakter yang dimiliki audiens, dimana setiap 

audiens memiliki karater atau sifat yang berbeda-beda. Sasaran komunikasi massa 

melalui media televisi siaran komunikasi dapat dikatakan efektif apabila penyiar 

mampu membuat audiens terpikat perhatiannya, tertarik terus minatnya, mengerti, 

tergerak hatinya dan melakukan kegiatan apa yang diinginkan audiens terebut. 

Berikut ini adalah sifat-sifat audiens televisi yang turut menentukan gaya 

bahasa.
51

  

1) Heterogen  

Hetorogen adalah salah satu sifat yang dimiliki audiens, banyak 

audiens yang memiliki sifat heterogen, audiens yang memiliki sifat 

heterogen dapat ditemui diberbaigai tempat, seperti dikota, didesa, 

dirumah, di pos tentara, asrama, warung kopi dan sebagainya. Audiens 

yang memiliki sifat heterogen berbeda dalam jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan dan taraf kebudayaan. 

Sebagai seorang penyiar kita harus mampu mengenali sifat-sifat 

audiens kita, hal ini dapat kita ketahui dari pengalaman, keinginan, dan 

kebiasaan audiens. Seperti telah dikatakan bahwa audiens tidak mungkin 

meminta kepada pembicara untuk mengulangi sesuatu perkataan atau 

kalimat yang ia tidak mengerti. Hal ini disebabkan karena audiens tidak 

dapat melihat sipembicara dan sipembicara juga tidak melihat audiens. 

karena pembicara tidak dapat melihat audiens jadi pembicara tidak dapat 

mengetahui reaksi audiens saat pembicara menyampaikan pesan kepada 

audiens. Lain hal nya dengan hadirin dalam suatu pertemuan, hadirin yang 

mengangguk dapat dimengerti oleh pembicara sebagai tanda bahwa 
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mereka setuju dengan uraian si pembicara dan saat hadirin menggelengkan 

kepada pembicara berarti tidak setuju terhadap hal yang disampaikan 

pembicara, mengerutkan kening berarti tidak mengerti, mengantuk berarti 

isi uraian tidak menarik. Endang, Tidak demikian halnya dengan audiens 

radio yang berada dirumah-rumah.
52

 

2) Pribadi 

Pribadi adalah salah satu sifat dari audiens dimana sifat ini berbeda 

dengan sifat heterogen, sifat heterogen terdapat di berbagai tempat 

sedangkan sifat audiens pribadi umumnya dirumah-rumah, dengan 

demikian penyampaian informasi kepada aundiens yang memiliki sifat 

pribadi akan lebih mudah untuk dimengerti oleh audiens. Seperti telah 

diterangkan dimuka. Dalam hal seperti itu tentu membuat penyiar 

berbicara dengan semangat dan berapi-api saat menyampaikan informasi 

kepada audiens.
53

  

3) Aktif 

Pada awalnya para ahli komunikasi mengira bahwa audiens radio 

sifatnya pasif, ternyata tidak demikian, hal ini terbukti dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Wilbur schramm, paul lazarsfeld dan 

Raymond Bauer. Mereka berpendapat bahwa audiens sebagai sasaran 

komunikasi massa jauh dari pada pasif, audiens bersikap aktif apabila 

mereka menemukan sesuatu yang menarik dari sebuah stasiun radio, 

mereka akan aktif berfikir, aktif melakukan interfrestasi. Mereka akan 

bertannya-tanya pada dirinya, apakah yang diungkapkan oleh seorang 

penyiar atau seorang penceramah radio atau pembaca berita benar atau 

tidak.
54

  

4) Selektif 

Audiens dikatakan memiliki sifatnya selektif apabila ia dapat memilih 

program radio siaran yang mereka sukai. Dengan memutar knop jarum 
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gelombang pada pesawat radionya, audiens dapat mencari apa yang 

disenanginya, baik prorama musik maupun uraian atau drama, siaran 

dalam negeri ataupun luar negeri. Khalayak audien umum memiliki sifat 

yang sangat heterogen, maka akan sulit bagi media penyiaran untuk 

melayani semuanya.
55

 

Oleh karena itu maka dalam proses komunikasi massa unsur audiens 

banyak diteliti karena sasaran yang kompleks ini menyangkut berbagai segi 

sosiologi, psikilogi, edukatif, kultural, dan bahkan juga politik dan ekonomis.  

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk melengkapi referensi dan pengembangan penelitian ini. Maka peneliti 

mempelajari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain, yang terkait 

dengan fokus penelitian ini, serta menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan 

dalam penelitian. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, antara 

lain: 

1) Nama peneliti: Liga Pujianti. Judul penelitian Analisis Deskriptif 

Manajemen Produksi Siaran Berita Berbahasa Betawi “Bandar Jakarta” 

Di Stasiun Televisi Jak TV. Tahun penelitian 2010. Metode penelitian 

kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori manajemen POAC. Hasil 

penelitian menunjukkan sistem manajemen produksi yang terdapat pada 

program berita Bandar Jakarta pada dasarnya sama dengan sistem 

manajemen pada program produksi yang lainnya, hanya saja pastinya 

memiliki sedikit perbedaan-perbedaan dengan sistem manajemen yang 

dipakai dalam program lain. Tayangan yang dihasilkan program berita 

„Bandar Jakarta‟ lebih mengedepankan berita melalui perspektif 

masyarakat betawi, guna lebih mendekatkan masyarakat dengan sajian 

yang dihadirkan program berita „Bandar Jakarta‟. Perbedaan penelitian 

terletak pada program siaran yang digunakan, penelitian Liga Pujianti 

menggunakan program siaran berita berbahasa betawi Bandar Jakarta, 
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sedangkan penelitian ini menggunakan program hiburan akademi Da‟i 

cilik.  

2) Nama peneliti: Rudion Nurman Febrianto. Judul penelitian Analisis 

Manajemen Produksi Program Acara Supertrap Pada PT. Televisi 

Transformasi Indonesia (Trans TV). Tahun penelitian 2016. Metode 

penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori manajemen 

produksi. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme sistem manajemen 

produksi siaran program Supertrap yang sejauh ini sudah cukup 

memenuhi kriteria-kriteria dasar sebuah manajemen produksi. Fungsi 

perencanaan yang diterapkan program acara Supertrap cukup baik, telah 

mencakup langkah-langkah proses perencanaan yang ada, sesuai dengan 

salah satu bagian manajemen yang diterapkan oleh Morissan. Perbedaan 

penelitian terletak pada program siaran yang digunakan, penelitian 

Rudion Nurman Febrianto menggunakan program siaran Supertrap, 

sedangkan penelitian ini menggunakan program akademi Da‟i cilik.  

3) Nama peneliti: Yudhistra Nurfian. Judul penelitian Analisis Manajemen 

Produksi Siaran Berita Live Pada PT. Lativi Media Karya (TV One) Biro 

Yogyakarta. Tahun penelitian 2016. Metode penelitian kualitatif 

deskriptif dengan menggunakan teori manajemen produksi. Hasil 

penelitian menunjukkan mekanisme yang digunakan dalam produksi 

siaran live yang digunakan TVOne biro Jogja dalam menyediakan berita 

regional Jogja dan sekitarnya. Perencanaan siaran live dilakukan setelah 

mendapat keputusan dari koordinator daerah. Dalam pengorganisasian, 

koordinasi selalu dilakukan dalam pembuatan siaran live. Dalam 

pelaksanaannya TV One selalu siap dalam pemberitaan regional Jogja 

dan sekitarnya. Pengawasan dan evalusi hanya dilakukan secara personal 

jika terjadi kesalahan yang dianggap fatal. Hambatan dalam 

memproduksi siaran live di TVOne biro Jogja terletak pada susahnya 

teknis komunikasi, lokasi siaran, serta konten siaran. Perbedaan 

penelitian terletak pada program siaran yang digunakan, penelitian 
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Yudhistra Nurfian menggunakan program siaran Berita Live, sedangkan 

penelitian ini menggunakan program akademi Da‟i cilik.  

 

C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 
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7. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kru program 

Akademi Da‟i Cilik 
8. Mengadakan penelitian dan pengembangan terkait Program Akademi 
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9. Menyelenggarakan pertukaran informasi dan program dengan lembaga 

penyiaran, baik dari dalam maupun dari luar negeri. 
10. Menjual program dan melakukan promosi Acara Akademi Da‟i cilik 
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D. Definisi Operasional 

Manajemen produksi televisi mengurusi hal yang juga berhubungan dengan 

usaha penciptaan atau kreativitas, artistik, teknologi dan manusia. Hal-hal yang 

bisanya dilakukan dalam manajemen produksi televisi adalah 
56

:  

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

Hal ini meliputi pihak yang memiliki ide atau gagasan dalam merencanakan 

program akademi da‟i cilik 

2) Memproduksi atau melaksanakan program akademi da‟i cilik 

Hal ini meliputi bagaimana produksi akademi da‟i cilik berjalan dalam setiap 

penayangannya seperti penugasan pembawa acara, penugasan pengawas acara, 

dan hal lainnya. 

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

triwulan atau per semester 

Hal ini meliputi bagaimana perencanaan program yang disusun secara berkala 

mulai dari mingguan, bulanan, triwulan atau per semester melibatkan 

persiapan pihak manajemen produksi atas topik dan materi dakwah yang akan 

dibawakan pada acara selanjutnya yang akan datang. 

4) Menyelenggarakan siaran akademi da‟i cilik, baik secara artistik maupun 

jurnalistik 

Hal ini meliputi bagaimana program akademi da‟i cilik disiarkan apakah 

secara artistik yang lebih menekankan pada aspek seni dan estetika 

dibandingkan pada faktualitas informasi, atau disiarkan secara jurnalistik yang 

proses produksi yang mengutamakan segi kecepatan, berbasis pada informasi 

faktual, maupun peristiwa akutal. 

5) Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain 

Hal ini meliputi apakah program akademi da‟i cilik LPP TVRI merupakan 

hasil kerjasama dengan lembaga penyiaran lain. 

6) Mengadakan kerjasama dengan production house 

Hal ini meliputi apakah program akademi da‟i cilik memiliki kerjasama 

dengan production house atau berdiri sendiri. 
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7) Mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kru program 

akademi da‟i cilik 

Hal ini meliputi pihak LPP TVRI dalam memberikan pendidikan dan 

pelatihan kru yang terlibat dalam program akademi da‟i cilik agar programnya 

semakin menarik karena didukung oleh sumber daya yang berkualitas. 

8) Mengadakan penelitian dan pengembangan terkait Program Akademi Da‟i 

Cilik 

Hal ini meliputi proses melacak kemajuan program akademi da‟i cilik, karena 

setiap waktu harus diketahui kemajuan atau jalannya produksi apakah sesuai 

rencana yang telah ditetapkan. 

9) Menyelenggarakan pertukaran informasi dan program dengan lembaga 

penyiaran, baik dari dalam maupun dari luar negeri. 

Hal ini meliputi pihak yang terlibat dalam program akademi da‟i cilik dalam 

mengembangkan programnya apakah melibatkan pertukaran informasi dengan 

lembaga penyiaran baik dari dalam maupun luar negeri. 

10) Menjual program dan melakukan promosi Acara Akademi Da‟i cilik 

Hal ini meliputi pihak yang terkait dalam usaha memasarkan program 

akademi da‟i cilik agar mendapatkan sponsor. 

 

 

 


