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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Media massa sebagai sarana informasi menjadi bagian terpenting 

dalam kehidupan manusia. Media massa adalah media komunikasi dan 

informasi yang melakukan penyebaran informasi secara masal atau 

menyeluruh. Melalui media massa dalam bentuk cetak maupun elektronik, 

program maupun informasi gencar disajikan dalam bentuk yang dikemas 

secara menarik. Media massa lah menjadi sumber kebutuhan informasi 

masyarakat dewasa ini.
1
 

Media massa dapat diartikan sebagai alat-alat dalam komunikasi yang 

bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibandingkan dengan jenis komunikasi lain 

adalah bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa 

mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang terbatas.
2
 

Media massa yang ikut berperan dalam menyajikan informasi kepada 

masyarakat luas adalah televisi. Televisi merupakan salah satu media massa 

yang dapat menyampaikan informasi terbaru dan mencakup jangkauan yang 

luas kepada msayarakat. Televisi dapat didefinisikan sebagai hasil dari produk 

teknologi tinggi (hi-tech) yang menyampaikan pesan dalam bentuk audio 

visual gerak. Isi pesan audio visual gerak memiliki kekuatan yang sangat 

tinggi untuk mempengaruhi mental, pola pikir dan tindak individu. Sehingga 

dapat disimpulkan dengan adanya segala kelebihan yang dimiliki oleh televisi 

berupa audio visual gerak maka televisi memiliki efektifitas dan pencapaian 

pesan yang paling optimal.
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Televisi adalah salah satu bentuk media massa elektronik yang bersifat 

audio visual.
4
  Televisi merupakan medium terfavorit bagi para pemasang 

iklan di Indonesia, karena itu mampu menarik investor untuk membangun 

industri televisi. kini penonton televisi Indonesia memiliki banyak pilihan 

dalam menikmati berbagai program acara televisi. Media televisi merupakan 

indusrti yang padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia.
5
 

Bila dicermati perkembangan televisi nasional, kadang-kadang kita 

merasa sangat cemas. Hal ini menunjukkan betapa besar dan kuat pengaruh 

media yang satu ini terhadap manusia. Tayangan-tayangan yang disajikan bisa 

saja mengubah pikiran dan kesadaran kita. Sayangnya, tidak semua pemilik 

televisi broadcasting memiliki kehati-hatian dalam memanfaatkannya. Oleh 

karena itu, dengan kehadiran televisi lokal mampu menjadi penetrasi dalam 

memberikan tayangan program kepada masyarakat yangberada dalam 

coverage area. Seiring menjamurnya televisi lokal, maka fungsi media pun 

harus tetap dijalankan, khususnya memperbincangkan masalah potensi-potensi 

yang dimiliki daerah tersebut. Eksistensi televisi lokal semakin mendapat 

ruang ketika Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) berdiri 26 Juli 2003 

di Bali.
6
 

Menurut Peter Herford, setiap televisi dapat menayangkan berbagai 

program hiburan seperti film, musik, kuis, talk show, dan sebagainya, tetapi 

siaran berita merupakan program yang mengidentifikasikan suatu stasiun TV 

kepada pemirsanya. Program berita menjadi identitas khusus atau identitas 

lokal yang dimiliki suatu stasiun TV. Dengan demikian, stasiun TV tanpa 

program berita akan menjadi siaran tanpa identitas setempat. Program berita 

juga menjadi bentuk kewajiban dan tanggung jawab pengelola TV kepada 

masyarakat yang menggunakan gelombang udara publik. 
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Inti dari fungsi media sebagai penyampai pesan informasi adalah berita 

(news).
8
 Sebagai media massa elektronik dan bertumpu pada teknologi 

modern, maka televisi menjadi media dengan proses produksi yang mahal dan 

untuk menutupi biaya produksi itu stasiun televisi memerlukan dana dari 

pemasang iklan. Namun pemasang iklan hanya akan mengiklankan produknya 

pada stasiun televisi yang kredibel. Kredibilitas suatu stasiun televisi sebagian 

besar ditentukan oleh kualitas berita yang ditampilkan.
9
 Baik tidaknya suatu 

berita hanya ditentukan oleh kredebilitasnya di mata pemirsa. Selain itu aspek 

visualnya juga sangat menentukan menarik tidaknya sebuah tayangan berita 

televisi. 
10

 

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.
11

 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 dengan satu dapartemen khusus, 

yakni dapartemen atau bagian pemberitaan, segala hal yang berkaitan dengan 

proses produksi siaran berita diatur. 
12

 

Sama halnya dengan stasiun televisi lokal yang memiliki dapartemen 

di bagian pemberitaan. Stasiun televisi lokal dapat didirikan di lokasi tertentu 

dalam wilayah negara Repuplik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran 

terbatas pada lokasi tersebut. Ini berarti syarat atau kriteria satu stasiun 

dikategorikan sebagai penyiaran lokal adalah lokasi sudah ditentukan dan 

jangkauan siaran terbatas. Perusahaan lokal tentu saja tidak perlu memasang 
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iklan pada media massa yang memiliki daya jangkau siaran yang meliputi 

sebagian besar wilayah negara karena tidak efektif dan membutuhkan biaya 

besar. Pemasang iklan lokal sebaiknya memilih media dengan cakupan siaran 

yang terbatas pada wilayah pemasaran lokal.
13

 

Salah satu stasiun televisi lokal yang memiliki program berita sebagai 

andalannya yaitu Padang Televisi (PTV).  Sejak 1 Maret 2007 Padang Televisi 

terus berupaya eksis, walau masih berusia sembilan tahun namun Padang 

Televisi dengan semangat kebersamaannya justru mampu mendapat respon 

yang baik di tengah masyarakat Sumatra Barat. Padang Televisi merupakan 

salah satu stasiun televisi lokal yang menyajikan program informasi dan 

hiburan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil Polling Lembaga Survei 

Indonesia (LSI) Padang Televisi ditempatkan sebagai televisi terpopuler di 

Sumatra Barat pada tahun 2009. 
14

 

Padang Televisi diterima dan mendapat respon baik dari masyarakat. 

Hal ini semua tak terlepas dari kemampuan Padang Televisi dalam 

mempertahankan pemirsanya untuk tetap setia menonton program-program 

yang disiarkan khususnya Detak Sumbar. Detak Sumbar adalah program 

berita hard news dan soft news yang berkonten lokal. Pengemasan berita 

Detak Sumbar dalam bentuk package, indoor, LIVE, dan dipandu oleh seorang 

Presenter untuk membaca lead berita. Program berita ini berdurasikan 30 

menit dan ditayangkan setiap hari pukul 19.00 WIB, khusus hari selasa dan 

kamis Produser menambahkan waktu 30 menit untuk dialog spesial isu 

terhangat beserta narasumbernya. Selain karena pengemasannya yang 

menarik, Detak Sumbar juga satu-satunya program berita televisi lokal 

Sumbar yang tetap tayang pada saat bencana alam gempa bumi di Sumatra 

Barat tahun 2009 silam, oleh sebab itu Detak Sumbar dijadikan sebagai 

program  berita unggulan televisi lokal di Sumatra Barat berdasarkan hasil 

Polling Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2009.
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis meneliti proses 

produksi Detak Sumbar dengan indikator  pra produksi, produksi dan pasca 

produksi. Judul rencana penelitian ini adalah: “ Proses Produksi Program 

Berita Detak Sumbar Di Padang Televisi ” 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam sebuah penulisan, ada beberapa istilah yang perlu di perjelas 

guna mempermudah dan menghindari kesalahan. Adapun penegasan istilah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Proses Produksi adalah suatu kegiatan membuat acara televisi yang 

melalui tahap pra produksi atau persiapan sebelum produksi dan di akhiri 

dengan tahap pasca produksi.
16

 Produksi yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah produksi program siaran Detak Sumbar di Padang Televisi. 

2. Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk 

memenuhi kebutuhan audiensnya. 
17

 

3. Berita adalah suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan 

akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar 

maupun penonton.
18

 

4. Detak Sumbar adalah program berita hard news dan soft news yang 

bermuatan lokal, berbentuk package, indoor, LIVE, dan dipandu oleh 

seorang Presenter untuk membaca lead berita. Program berita ini 

berdurasikan 30 menit dan ditayangkan setiap hari pukul 19.00 WIB. 

5. Padang Televisi adalah televisi lokal yang berdomisili di Padang Sumatra 

Barat. Sebagai televisi lokal pertama di Indonesia yang memperoleh izin 

dari Menkominfo, dan sebagai televisi terpopuler di Sumatera Barat 

(Berdasarkan hasil Survei Lembaga Survei Indonesia / LSI 2009). Padang 
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Televisi mempunyai segmen sebagai televisi informasi berkonten lokal 

yang mengedepankan informasi sebagai segmennya.
19

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan 

diteliti itu adalah bagaimana proses produksi program berita Detak Sumbar di  

Padang Televisi? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Peneltian  

Untuk mengetahui bagaimana proses produksi program berita 

Detak Sumbar di Padang Televisi. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Akademis 

1. Penelitian ini membantu pembaca untuk lebih mengetahui 

pemaparan teori mengenai proses produksi berita televisi. 

Bagaimana sebuah program berita melalui beberapa tahap agar bisa 

tayang sebagai sebuah program  berita secara utuh. Oleh karena itu, 

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu 

komunikai, khususnya bidang broadcasting mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan proses produksi program berita televisi.  

2. Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) 

pada jurusan Ilmu Komunikasi prodi Broadcasting di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. 

b. Praktis  

1. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan dan 

menginformasikan mengenai proses dalam sebuah produksi 

program berita secara menyeluruh. Dalam hal ini proses penyajian 

program  berita Detak Sumbar Padang Televisi.   
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pergunakan sebagai 

penambah sumber referensi dan informasi bagi peneliti 

selanjutnya. 

3. Bagi pihak penyelenggara televisi dalam hal ini pihak Padang 

Televisi, sebagai bahan masukan dan introspeksi khususnya kepada 

Staf dan Kru Detak Sumbar dalam meningkatkan kualitas siaran. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini di tulis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Pada bab ini akan di bahas mengenai kajian teori, kajian 

terdahulu dan kerangka pikir yang menjelaskan tentang teori-

teori yang berhubungan dengan penelitian ini. 

BAB III  : METEDOLOGI PENELITIAN  

  Pada bab ini penulis menuangkan metode penelitian yang 

didalamnya terdapat jenis dan pendekatan peneltian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM (Subyek Penelitian) 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Padang 

Televisi, visi dan misi, struktur organisasi, logo Padang Televisi, 

program acara Padang Televisi, dan program siaran berita Detak 

Sumbar Padang  Televisi. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini menguraikan standard operational procedure yang 

terdiri dari pra produksi, produksi dan pasca produksi serta 
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faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses produksi 

program berita Detak Sumbar di Padang Televisi. 

BAB VI  :  PENUTUP 

  Pada bab ini merupakan bab yang terakhir berisikan kesimpulan 

dan saran.  

 

 

 


