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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Televisi merupakan salah satu media massa yang saat ini menjadi sarana 

utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Hal ini 

dikarenakan televisi memiliki sifat jangkauan yang luas, mampu mengatasi jarak 

dan waktu, serta menyajikan informasi dalam bentuk gambar dan suara yang 

dapat menarik perhatian masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan dengan 

media massa lainnya. Oleh karena itu, setiap informasi dan berita yang 

disampaikan melalui televisi akan sangat mudah sampai ke berbagai kalangan 

masyarakat. Televisi saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

keseharian dan kehidupan manusia. Acara televisi pada umumnya mempengaruhi 

sikap, pandangan persepsi, dan perasaan para penonton. Oleh karena itu, televisi 

mampu menghipnotis para penontonnya dengan sajian berbagai acara dan 

informasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
1
 

Siaran televisi mempunyai dampak yang sangat luas bagi audiens, daya 

rangsang televisi yang tinggi dan bersifat heterogen (semua kalangan). Dalam 

televisi terdapat berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan 

jenisnya beragam. 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, dan pertunjukan.
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Keunggulan yang dimiliki oleh media televisi adalah audiovisual, dimana 

televisi dapat dilihat dan juga didengar sekaligus.
3
 Dengan adanya audiovisual, 

informasi yang disampaikan akan sangat efektif. Televisi merupakan sumber 

informasi, pendidikan, hiburan, dan kebudayaan. Maka televisi dianggap sebagai 

media massa yang paling efektif dan cepat untuk membantu promosi kekayaan 

budaya dan wisata yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Salah satu 

program televisi yang menayangkan kekayaan budaya dan wisata di Indonesia 

adalah program “Negeri Indonesia” di TVRI.  

Program Negeri Indonesia merupakan program edukasi yang menayangkan 

tema kebudayaan, nilai-nilai sejarah, keindahan alam, dan objek-objek wisata 

yang ada diseluruh Indonesia. Program yang berdurasi 30 menit ini menfokuskan 

liputan kebudayaan, sejarah dan wisata yang ada di Indonesia untuk 

diperkenalkan  kepada masyarakat.
4
 Program Negeri Indonesia memiliki daya 

tarik tersendiri yakni, TVRI menampilkan acara tersebut dengan menggunakan 

cara – cara yang tradisional seperti menayangkan keindahan alam beserta 

sejarahnya  yang dikemas secara menarik dan tidak membosankan bagi pemirsa 

yang menontonnya. Dengan demikian, para penonton dapat menikmati dan 

mengerti tentang sejarah – sejarah, tradisi, keindahan alam, dan wisata daerah 

yang ada di Indonesia.   

 Tujuan Program Negeri Indonesia adalah untuk menambah pengetahuan 

serta menanamkan kecintaan keragaman asli nusantara tentang seni, budaya, 

tradisi, keindahan alam dan objek wisata yang ada di Indonesia yang diharapkan 

dapat menarik wisatawan serta memberi inspirasi bagi masyarakat. Jenis program 

Negeri Indonesia lebih mengarah pada jenis program dokumenter dan features.
5
  

Tayangan program Negeri Indonesia di TVRI merupakan hasil produksi dari 

Stasiun Daerah TVRI di seluruh Indonesia. Dimana saat ini TVRI memiliki 29 

Stasiun Daerah dan 1 Stasiun Pusat dengan didukung oleh 376 satuan transmisi 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,
6
 dan salah satunya adalah TVRI 
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Stasiun Riau. TVRI Stasiun Riau  mendapatkan tugas dari TVRI Nasional untuk 

memproduksi acara yang berisikan tentang ragam budaya, sejarah, keindahan 

alam, dan wisata di Provinsi Riau untuk mengisi program acara “Negeri 

Indonesia”, yang dimana hasil dari produksi tersebut akan ditayangkan secara 

Nasional, sehingga masyarakat se-Indonesia mengetahui keindahan alam,  

pariwisata, dan keragaman budaya yang ada di Provinsi Riau.
7
 

Proses produksi program Negeri Indonesia di LPP TVRI Stasiun Riau 

dipandu oleh seorang pengarah acara yang memiliki peranan penting dalam 

produksi suatu mata acara. Pengarah acara adalah orang yang bertanggung jawab 

dalam kelancaran sebuah produksi, karena pengarah acara adalah ujung tombak 

untuk terciptanya sebuah kemasan acara yang menarik dalam sebuah program 

acara baik itu program yang bersifat informasi ataupun bersifat hiburan baik itu 

siaran secara langsung ataupun tidak langsung. Pengarah acara adalah seseorang 

yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan produksi satu 

mata acara siaran. Pengarah acara bekerja sejak tahapan pra produksi. Pengarah 

acara juga bertugas dilapangan untuk mengendalikan produksi yang sedang 

ditanganinya. Oleh karena itu, Pengarah acara memiliki peranan yang sangat 

strategis dalam sebuah produksi baik radio maupun televisi.
8
 

Tugas seorang pengarah acara adalah melakukan koordinasi dengan semua 

elemen, fasilitas, dan orang-orang selama latihan dan produksi. Dia memandu dan 

memberikan instruksi penting dan rinci kepada kru baik di studio atau dilokasi, 

termasuk tim produksi, kerabat teknik dan artis atau pengisi acara. Pengarah acara 

selalu minta petunjuk produser khususnya untuk program atau pertunjukan yang 

spesial. Dalam proses produksi pengarah acara merupakan satu kesatuan (unit) 

kekuatan selama kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pasca produksi. Karena 

itu kelancaran produksi dilapangan menjadi tanggung jawab penuh pengarah 

acara. Sehingga pengarah acara harus mempunyai strategi dalam produksi.
9
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TVRI Stasiun Riau dalam proses produksi program acara “Negeri Indonesia” 

menggunakan seorang pengarah acara yang bertugas untuk memandu jalannya 

proses produksi agar berjalan dengan baik. Sehingga kemungkinan terjadi 

kesalahan yang bersifat teknis atau pun non-teknis dapat di minimalisir. 

Berdasarkan hasil wawancara dan survey penulis pada saat pra riset, pengarah 

acara program “Negeri Indonesia” di TVRI stasiun Riau memiliki peranan yang 

kompleks dalam memproduksi program ini. Karena pengarah acara program 

“Negeri Indonesia” bekerja dari tahap pra produksi hingga pasca produksi. Pada 

tahap pra produksi, pengarah acara melakukan perencanaan dan persiapan 

produksi. Pada tahap produksi, pengarah acara program “Negeri Indonesia” turun 

langsung kelapangan menuju lokasi syuting yang berada di dalam dan luar daerah 

Kota Pekanbaru untuk memandu jalannya produksi. Kemudian pada tahap pasca 

produksi pengarah acara mengemas visual dan ilustrasi musik menjadi kemasan 

program yang menarik, sehingga dapat mencapai tujuan program “Negeri 

Indonesia” untuk mendatangkan wisatawan ke Provinsi Riau karena program ini 

tayang secara Nasional.  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penulis ingin 

mengetahui lebih banyak lagi perihal peranan pengarah acara dalam produksi 

program “Negeri Indonesia”. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti peranan 

pengarah acara pada program “Negeri Indonesia” di LPP TVRI Stasiun Riau 

dengan judul “PERANAN PENGARAH ACARA DALAM PRODUKSI 

PROGRAM SIARAN NEGERI INDONESIA DI LPP TVRI STASIUN 

RIAU” 

 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah merupakan pedoman untuk penelitian, sehingga tidak 

terjadi kesalah pahaman dalam memahami kajian ini, adapun penegasan yang 

perlu penulis jabarkan adalah sebagai berikut: 
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1. Peranan 

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

peristiwa.
10

 

2. Pengarah Acara 

Pengarah acara adalah seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab 

secara teknis pelaksanaan produksi satu mata acara siaran.
11

 

3. Produksi 

Produksi adalah proses pembuatan; proses yang akan memberikan 

hasil.
12

  Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produksi 

program Negeri Indonesia yang melalui tahap pra produksi, produksi, dan 

pasca produksi. 

4. Program Siaran 

Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan 

dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis 

atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh 

lembaga penyiaran.
13

 

5. Negeri Indonesia 

Negeri Indonesia merupakan salah satu program di TVRI yang 

menayangkan tentang kebudayaan, nilai-nilai sejarah, keindahan alam, dan 

objek-objek wisata yang ada diseluruh Indonesia . Program ini tayang setiap 

harinya di TVRI Nasional jam 09.30 – 10.00. Program Negeri Indonesia 

produksi TVRI Stasiun Riau ditayangkan di TVRI Nasional pada tanggal 3 

setiap bulannya, sedangkan di stasiun lokal ditayangkan pada hari Minggu 

(Minggu 1) pada pukul 15.00 – 15.30 WIB.
14
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6. LPP TVRI Stasiun Riau.  

LPP TVRI Stasiun Riau merupakan stasiun televisi daerah yang didirikan 

oleh Televisi Republik Indonesia untuk wilayah Provinsi Riau. LPP TVRI 

Stasiun Riau Berkantor di JL. Durian, No.24 Kel. Labuh Baru Timur Kec. 

Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
15

 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

Peranan Pengarah Acara dalam produksi program siaran “Negeri Indonesia” di 

LPP TVRI Stasiun Riau? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pengarah Acara 

dalam produksi program siaran “Negeri Indonesia” di LPP TVRI Stasiun 

Riau.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S1 

2. Sebagai bahan masukan dan sumbangsih pemikiran yang dapat 

dijadikan referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya 

dibidang Broadcasting. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Memberikan gambaran bagi pihak TVRI Riau dan masukan serta 

intropeksi khususnya kepada pengarah acara program “Negeri 

Indonesia” dalam meningkatkan kualitas siaran. 

2. Untuk menjadikan bahan bacaan dan informasi yang berkaitan 

dengan peranan pengarah acara kepada penulis maupun pembaca. 
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E. Sistematika Penulisan 

Agar mengetahui secara jelas keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat 

ditulis susunan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I   :PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan 

istilah,    rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu, 

dan kerangka pikir. 

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data. 

BAB IV :GAMBARAN UMUM 

Bab ini menggambarkan Profil LPP TVRI, Sejarah LPP TVRI 

Stasiun Riau, Visi Misi LPP TVRI Stasiun Riau, dan Struktur 

Organisasi LPP TVRI Riau 

BAB V  :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI  :PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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