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BAB   II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Peranan 

Gross, Mason dan McEachern mendefinisikan peranan sebagai perangkat 

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial 

tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial 

dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh 

norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya adalah kita diwajibkan untuk 

melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan kita.
17

  

Didalam peranan terdapat 2 (dua) macam harapan, yaitu:  

a. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-

kewajiban dari pemegang peran. 

b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat 

atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan 

peranannya atau kewajiban-kewajibannya.   

Pemikiran tentang peranan sebagai seperangkat harapan yang ditentukan oleh 

masyarakat terhadap pemegang-pemegang kedudukan sosial adalah sejalan 

dengan perspektif masyarakat. Perspektif ini berpendapat bahwa tiap individu 

memegang peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Dalam 

pandangan ini, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian struktur masyarakat, 

misalnya peranan-peranan dalam pekerjaan, keluarga, kekuasaan dan peranan-

peranan lain yang diciptakan oleh masyarakat bagi manusia.
18

 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah

                                                             
17

 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003), 105-106 
18

 Ibid, 107 
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untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa 

kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia 

mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas 

tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang 

bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang 

sekelompoknya.
19

 

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan 

unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Jika 

seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat maka dia akan menjalankan 

suatu peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan 

sebagai suatu proses.
20

  

Menurut Levinson, bahwa peranan mencakup tiga hal yaitu:  

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan.  

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi.  

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilakuan individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
21 

 

2. Pengarah Acara  

Pengarah acara adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab 

secara teknis pelaksanaan-pelaksanaan produksi satu mata acara siaran. Pengarah 

acara bertugas di lapangan untuk mengendalikan produksi yang sedang 

                                                             
19 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 212 
20

 Ibid, 211 
21

 Ibid, 94-95 
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ditanganinya. Oleh karena itu pengarah acara memiliki peranan yang sangat 

strategis dalam sebuah produksi baik radio maupun televisi.
22

  

Menurut Naratama pengarah acara adalah seseorang yang mempunyai profesi 

untuk bertanggung jawab terhadap kreatifitas dan kualitas gambar yang tampak 

dilayar dimana didalamnya ia bertugas mengontrol teknik sinematik, mempelajari 

dan meliput jalannya acara, dan memimpin kerabat kerja berbagai bidang televisi 

seperti penata kamera, penata lampu, penata audio, dan lain-lain, hingga menjadi 

tontonan yang berbobot dan dapat dinikmati.
23

 Menjadi pengarah acara itu perlu 

keterampilan khusus. Ia membutuhkan skill tersendiri. Penguasaan atas materi 

acara yang diliputi tidaklah semudah membaca atau menganalisa sebuah naskah 

acara. Kunci pengarah acara adalah meliputi momentum-momentum yang tidak di 

set-up untuk keperluan tayangan televisi, tetapi harus menjadi tayangan yang enak 

ditonton. Tentunya dengan posisi camera blocking yang tepat dan dukungan 

teknis produksi yang profesional. Ditambah dengan kreativitas editing yang 

menarik.
24

 

Tugas 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 di lokasi, 

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

selalu meminta petunjuk produser khususnya untuk program atau pertunjukan 

yang spesial. Tetapi setiap waktu juga berperan sebagai produser. Pengarah acara 

bekerja sama dengan unit-unit yan terkait dalam sebuah tim produksi untuk 

menentukan elemen-elemen produksi, termasuk keperluan peralatan dan teknik, 

kebutuhan tata pencahayaan, sejumlah kebutuhan untuk operasionalisasi kamera, 

musik dan kostum pemain/artis.
25

 

 

 

                                                             
22

 Tommy Suprapto, M.S, Berkarier di Bidang Broadcasting, (Yogyakarta: CAPS, 2013), 55 
23

 Naratama, Menjadi Sutradara Televisi dengan Single dan Multi Camera, (Grasindo,2004), 

10 
24

 Ibid, 12 
25

 Tommy Suprapto, Op.Cit, 56-57 
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a. Jalur Koordinasi Pengarah Acara 

Koordinasi pada umumnya berlangsung interaksi secara horizontal, kadang-

kadang juga dapat terjadi secara vertikal. Dalam hubungan vertikal, subyek 

koordinasi adalah pengarah acara, sedangkan obyeknya adalah yang 

dikoordinasikan yaitu kerabat kerja. 

Semua kegiatan organisasi harus dikoordinasikan. Hal ini penting untuk 

mencegah kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab. Kerjasama merupakan 

asas koordinasi. Artinya mereka harus bertindak bersama-sama agar terdapat satu 

kesatuan dalam tindakan. Jadi koordinasi sebagai pengaturan yang tertib dari 

suatu kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam 

mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan salah satu prinsip organisasi 

yang tidak bisa diabaikan. Orang mengatakan, koordinasi merupakan asas 

pertama dalam mencapai tujuan organisasi.
26

 

Pengarah acara berkoordinasi dan bekerja sama dengan unit-unit yang terkait 

dalam sebuah tim produksi untuk menentukan elemen-elemen produksi, termasuk 

keperluan peralatan dan teknik, kebutuhan tata pencahayaan, sejumlah kebutuhan 

untuk operasionalisasi kamera, musik, dan kostum pemain / artis.
27

 Disini seorang 

director/pengarah acara/ sutradara bekerja secara independen/ mandiri dalam 

menerjemahkan skenario. Namun, bila ada perubahan naskah harus seizin penulis 

naskah (writer). Pengarah Acara harus mampu mengkombinasikan antara 

kemampuan untuk memimpin kerabat kerja yang terdiri dari berbagai profesi dan 

artis. Pengarah acara harus tegas, tidak mudah terpengaruh, serta memiliki 

kredibilitas diri.  

Pada produksi sebuah acara televisi maupun radio, pengarah acara 

berkoordinasi dengan kerabat kerja yang terdapat dalam organisasi produksi. 

Organisasi produksi dibentuk untuk memproduksi satu paket mata acara. Setelah 

mata acara selesai maka selesai pulalah tugas organisasi produksi.  Susunan 

organisasi produksi televisi/radio menjelaskan bagaimana prosedur dan tata kerja 

                                                             
26

 Yayat Herujito, Dasar-Dasar Manajemen, (Bogor: Grasindo Persada:2011),  121 
27

 Andi Fachruddin, Dasar-Dasar Produksi Televisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2012), 29 
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yang mana skema ini betujuan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab 

kepada siapa, serta bidang yang akan dikerjakannya. Berikut ini sususan 

organisasi produksi televisi/radio:
28
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Assistant                Gaffer                                                             Assistant                                                     Set Construction 

 

 

        

                                                                                                               Hair 

                                        Grapich Coordinator              Talent             Make-Up 

                                         Wardrobe 

 

                                              Go – Fer  

 

Gambar 2.1 Skema Susunan Organisasi Produksi Televisi/Radio 

 

Pengertian peristilahan dalam organisasi produksi
29

 : 

1. Executive Produser adalah seseorang yang memprakarsai atau memiliki 

modal paket acara. 

2. Producer adalah seseorang yang dipercayai oleh Executive Producer untuk 

melaksanakan ide/gagasannya. Executive Producer dan Producer dapat 

dirangkap satu orang. 

                                                             
28

 Abdul Rachman, Dasar – Dasar Penyiaran, (Unri Press:2009),  70 
29

 Ibid,   71 
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3. Director adalah program director/pengarah acara/sutradara, yaitu seseorang 

yang bertanggung jawab penuh teknis produksi. 

4. Writer adalah penulis naskah/pemilik ide cerita.  

5. Audio Director adalah penanggung jawab audio. 

6. Lighting Director adalah penanggung jawab pencahayaan. 

7. Gaffer adalah ahli penata cahaya. 

8. Set Designer adalah ahli dekorasi. 

9. Set Counstruction adalah ahli konstruksi. 

10. Graphic Coordinator adalah koordinator penyususn grafik. 

11. Technical Director adalah penanggung jawab teknik. 

12. Tallent adalah ahli rias muka, rambut, aksesoris. 

13. Camera Operator adalah juru kamera/cameraman. 

14. Video Operator adalah juru kamera gambar. 

15. Go-fer adalah pembantu umum. 

 

Perbedaan antara produksi mata acara siaran radio dan televisi adalah hanya 

dari segi peralatan. Siaran radio, karena hanya memproduksi informasi audio, 

maka diperlukan audiotape recoder dan sound system sedangkan produksi mata 

acara televisi, selain peralatan audio juga peralatan pembuat visual (kamera), dan 

alat penyunting audio visual.
30

 

 

b. Tugas dan Tanggung Jawab Pengarah Acara 

Pengarah acara merupakan orang yang bertugas atas kelancaran seluruh 

siaran dari pola teknik sampai fanfare. Tugas pengarah acara berdasarkan 

Standart Operating Prosedure (SOP) produksi adalah sebagai berikut:
31

 

1. Mengkoordinir pelaksanaan produksi penyiaran. 

2. Memimpin dan mengarahkan kerabat kerja produksi. 

3. Membuat shooting script, running order acara, dan story board. 

                                                             
30

 Abdul Rachman, Op.Cit,  72 
31 Abdul Rachman, Dasar – Dasar Penyiaran, (Unri Press:2009),  112 



14 
 

 
 

4. Sebagai pengarah jalannya produksi, melakukan koordinir dengan floor 

director saat siaran berlangsung. 

5. Mengarahkan penyiar dan pengisi acara 

6. Membuat laporan kegiatan kepada executive producer atau executive director. 

  

Andi Fachruddin dalam bukunya menyatakan bahwa seorang Program 

Director (PD) atau pengarah acara bertanggung jawab terhadap teknis 

pelaksanaan dan melakukan pemilihan gambar dan suara sesuai rundown. PD 

seperti layaknya video editor yang dituntut mengerti tentang komposisi gambar, 

kontinuitas dan sebagainya. Hanya saja semua proses dilakukan melalui master 

control, sehingga PD dapat mengarahkan secara langsung penggerakan kamera, 

talent, audio, mengkoreksi lighting, makeup, wardrobe, property, dan 

sebagainya.
32

  

Program Director juga bertanggung jawab untuk mengawasi aspek kreatif 

dari program acara atau film dibawah producer. Program director mempunyai 

wewenang dalam memutuskan bagaimana acara tersebut akan berjalan. Director 

juga bertanggung jawab untuk menjalankan script yang dibuat berjalan sesuai 

dengan proses shooting. Tanggung jawab lainnya adalah menentukan sudut 

pengambilan gambar, efek lensa, dan pencahayaan yang diperlukan saat proses 

shooting, tentu hal tersebut sesuai dengan naskah yang dibuat dan alur cerita  yang 

sudah direncanakan pada persiapan produksi.  

Seorang pengarah acara dan semua kerabat kerja yang terlibat dalam proses 

produksi dituntut menghasilkan sebuah tayangan yang baik dan berkualitas, 

sehingga mempunyai nilai dan layak tayang, oleh sebab itu sebagai seorang 

pengarah acara haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan, jiwa artistik dan juga 

seorang pengarah acara harus bisa menguasai bagaimana produksi program pada 

program lain. Dalam produksi acara semua crew akan dikomandoi oleh seorang 

pengarah acara (Program Director) yang duduk diruang Production Control dan 

dibatu oleh Floor Director (Pengarah Lapangan/studio) dengan naskah acuan 

                                                             
32

 Andi Fachruddin, Dasar-Dasar Produksi Televisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), 29 
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yang disebut run-down. Ini berarti semua crew harus aktif mengikuti saat sedang 

berlangsungnya siaran.
33

 

 

c. Tahapan Kerja Pengarah Acara 

Menurut Maxine K dan Reed tahun 1982, Pengarah Acara dalam proses 

produksi mempunyai kewajiban mengubah konsep atau ide di dalam naskah 

menjadi program yang terpadu, menarik, kreatif, dan efektif untuk ditayangkan. 

Hal ini senada dengan pendapat Wuntzel yang mengemukakan bahwa tugas 

pengarah acara “to trans from the producer’s program concept in to a show-in 

effect, by creating both videoscape and the audioscape”. Biasanya pengarah acara 

bekerja dilapangan bertindak mewakili produser dan melakukan koordinasi 

dengan beberapa elemen produksi secara terpadu untuk mengarahkan semua 

produksi agar berjalan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP). Ia 

bekerja dalam kompleksitas produksi dari tekanan-tekanan lingkungan yang 

kadang kala bisa menjadi kendala dalam proses produksi. Dalam proses produksi 

tersebut dia merupakan satu kesatuan (unit) kekuatan selama kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pasca produksi. Karena itu kelancaran produksi di 

lapangan menjadi tanggung jawab pengarah acara.
34

  

Pada saat membuat program televisi seluruh profesi produser, jurnalis, 

sutradara, editor, dan quality control harus mengikuti prosedur/persyaratan yang 

biasa dilakukan agar menghasilkan program televisi yang berkualitas. Membuat 

program televisi akan melewati tahapan yang sangat sulit/rumit, panjang dan 

melibatkan banyak orang. Tetapi hasil siarannya membuat pemirsa jadi mudah 

mengerti bahkan terhibur. Tingkat kesulitan juga bervariasi berdasarkan beban kru 

produksi, peralatan, pengisi acara (artis, narasumber) dan lokasi pelaksanaan 

produksi dieksekusi. Adapun panjangnya proses produksi televisi berdasarkan 

tahapan perencanaan sampai siap tayang yang harus dilakukan dengan teamwork 

(kerjasama tim) yang solid.  

                                                             
33

 Deddy Iskandar Muda,  Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional. (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya,2008), 161 
34
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Produksi televisi bukan pekerjaan individual tetapi pekerjaan tim. Apabila 

sebuah program televisi dapat dimengerti maknanya, menghibur dan pemirsa puas 

menyaksikannya, apresiasi kesuksesan yang harus diberikan kepada tim produksi 

yang bekerja bukan kepada seseorang diantaranya saja.
35

  

Idealnya tahapan-tahapan produksi program televisi harus dijalani seara 

berurutan. Artinya, tahapan pertama harus diselesaikan sebelum bisa melanjutkan 

tahapan berikutnya.
36

 Pada proses produksi pengarah acara bekerja sejak tahapan 

pra produksi. Ia setiap saat melakukan pertemuan dengan produser dan sewaktu-

waktu juga dengan penulis naskah untuk mengembangkan tentang hal apa yang 

dapat dilakukan oleh program.
37

 

Tommy Suprapto menjelaskan tentang tugas dan tahapan kerja seorang 

pengarah acara adalah sebagai berikut :
38

 

1. Mengikuti dan mencatat hasil pertemuan perencanaan produksi 

2. Melakukan pendekatan produksi dan mendiskusikan dengan produser 

3. Merencanakan bentuk pengambilan gambar dan pergerakan kamera dalam 

bentuk recording plan 

4. Bekerja sama dengan produser serta penulis naskah jika akan 

mengembangkan naskah 

5. Mendiskusikan hasil pendekatan produksi dengan kerabat kerja produksi. 

6. Mengintegrasikan unsur-unsur pendukung produksi.  

7. Memimpin rangkaian produksi dibantu assisten pengarah acara/ pengarah 

lapangan. 

8. Memimpin pelaksanaan penyuntingan. 

9. Menentukan pemakaian ilustrasi musik dan jenis huruf dalam pelaksanaan 

mixing. 

 

                                                             
35

 Andi Fachruddin, Dasar-Dasar Produksi Televisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
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Tahapan kerja pengarah acara dimulai dari tapahan perencanaan, produksi 

hingga tahap pasca produksi yang memimpin segala kegiatan penyuntingan. 

Dalam produksi sebuah acara televisi, dibutuhkan sebuah naskah sebagai 

perencanaan produksi yang akan dikembangkan oleh pengarah acara bersama 

produser. Tahap – tahap penyusunan naskah adalah sebagai berikut: 
39

 

1. Ide 

Cara memunculkan ide adalah dengan cara berkhayal, melakukan 

penelitian/observasi, berkhayal kemudian meneliti, dari situ akan muncul ide 

dan kita bisa mulai menentukan tema dan tujuan cerita. 

2. Sinopsis 

Setelah adanya tema kemudian dibuat ringkasan cerita berupa sinopsis 

untuk memudahkan mengingat atau menjaga naskah tidak keluar dari tema 

dan tujuan cerita.  

3. Treatment 

Setelah sinopsis jadi, harus ada keterangan karakter, sifat-sifat dan ciri, 

juga keterangan identitas lokasi dan property yang digunakan. 

4. Naskah/script 

Dalam membuat script menggunakan panduan dari treatment. Membuat 

script berarti harus ada keterangan secara detail tentang alur cerita, adegan, 

angle, dialog, identitas lokasi dan suasana adegan juga musik pengiringnya.  

Pada tahapan produksi acara televisi, seorang pengarah acara haruslah 

memiliki komando yang jelas kepada kerabat kerja agar terbentuk sebuah 

koordinasi yang baik dan juga dapat mengurangi kesalahpahaman dalam proses 

produksi. Dalam proses produksi istilah-istilah perintah (command) yang 

digunakan oleh pengarah acara dalam proses produksi, antara lain
40

 : 

1. LONG SHOOT atau LS yang menunjukan keseluruhan tubuh kepala sampai 

kaki 

                                                             
39

 Indah Rahmawati dan Dodoy Rusnandi, Berkarier di Dunia Broadcasting, (Bekasi: Laskar 

Aksara), 85 
40
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2. VERY LONG SHOOT atau VLS menunjukan orang yang berada ditengah 

lingkungan sekitarnya. 

3. WIDE ANGLE atau sudut lebar adalah ukuruan pengambilan gambar yang 

memasukan keadaan sekeliling, jadi sudut lebar memberikan pandangan atas 

keseluruhan keadaan. 

4. MEDIUM LONG SHOOT atau MLS, yang menunjukan mulai bagian kepala 

sampai tepat dibawah lutut. 

5. MID SHOOT atau MS, yang menunjukan mulai bagian kepala sampai 

pinggul. Ukuran MS berfungsi untuk menunjukan siapa yang sedang 

melakukan aksi itu. 

6. MEDIUM CLOSE UP atau MCU, menunjukan mulai bagian kepala sampai 

bahu. Ini merupakan standar pengambilan gambar dalam wawancara. 

7. CLOSE UP atau CU, memperlihatkan bagian kepala. Dalam merekam suatu 

subjek yang tengah melakukan aksi yang tengah dilakukan. Gambar CU 

merupakan elemen utama gambar televisi. 

8. Big Close Up atau BCU, menunjukan gambar wajah yang memenuhi layar 

televisi. 

Selain itu terdapat perintah lainya yang masih ditujukan kepada kerabat kerja 

kamerawan (camera person) seperti : 

1. PAN, yaitu pergerakan kamera secara horizontal, yaitu gerakan kekanan dan 

kekiri. 

2. TILT, yaitu pergerakan kamera secara vertical yang terdiri atas gerakan 

kamera keatas dan kebawah. 

3. ZOOM OUT, yaitu pengambilan gambar yang dimulai dari CLOSE UP pada 

suatu objek dan kemudian objek terlihat menjauh dari kamera secara gradual 

memperlihatkan lingkungan disekitar subjek. 

4. ZOOM IN, yaitu teknik pengambilan gambar yang dimulai dengan sudut 

pengambilan yang melebar (wide) dan kemudian bergerak mendekati kearah 

subjek. 
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5. TRACK, yaitu pergerakan kamera secara konstan, caranya dengan meletakan 

kamera pada suatu benda bergerak.
41

 

Pengarah acara juga memberikan arahan kepada kameraman tentang sudut 

pengambilan gambar (camera angel). Jenis – jenis camera angel tersebut adalah 

sebagai berikut:
42

 

1. Bird Eye View, yaitu suatu teknik pengambilan gambar yang yang dilakukan 

juru kamera dengan posisi kamera diatas ketinggian objek yang direkam. 

Hasil perekaman teknik ini memperlihatkan lingkungan yang demikian luas 

dengan benda-benda lain yang tampak dibawah begitu kecil. Sudut 

pengambilan gambar ini misalnya dilakukan dari helicopter atau dari gedung 

bertingkat tinggi.  

2. High Angle, yaitu teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan posisi 

kamera berada diatas obyek dengan kemiringan tertentu dan posisinya bisa 

berada disekitar atas obyek. Fungsi dari teknik ini adalah untuk menciptakan 

karakter obyek menjadi tertekan, dan pandangan obyek dalam bidikan kamera 

terlihat lebih kecil.  

3. Low Angel, yaitu teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan posisi 

kamera berada dibawah obyek. Fungsi dari teknik ini adalah untuk 

menciptakan karakter obyek menjadi berkekuatan tinggi, terlihat perkasa, dan 

menimbulkan kesan berkuasa.  

4. Eye Level, yaitu teknik pengambilan gambar ini dilakukan dengan posisi 

kamera berada sejajar dengan obyek dalam pandangan mata secara 

horizontal. Fungsi dari teknik teknik ini juga cocok dipakai untuk 

menerangkan kegiatan apa saja dari obyek yang dibidiknya 

5. Frog Eye, yaitu teknik pengambilan gambar yang dilakukan juru kamera 

dengan ketinggian kamera sejajar dengan dasar (alas) kedudukan objek. 

Dengan teknik ini dihasilkan satu pemandangan objek yang besar, dan sudut 

pengambilan gambar ini mempunyai kesan dramatis untuk memperlihatkan 
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suatu pemandangan yang aneh, ganjil, kebesaran, atau sesuatu yang menarik 

tapi diambil dengan variasi tidak biasanya.  

 

Pada tapahan pasca produksi, pengarah acara bertugas memimpin segala 

kegiatan penyuntingan. Menurut Millerson pasca produksi dilakukan dengan 

beberapa tahapan diantaranya:  
43

  

1. Capturing, yaitu mentransfer audio visual dari kaser digital kedalam hardisk 

komputer. Sehingga materi editing sudah dalam bentuk file.  

2. Logging, yaitu membuat susunan daftar gambar dari kaset hasil shooting 

secara detail, disertai dengan mencatat time code-nya serta dikaset berapa 

atau nama file apa gambar itu berada. 

3. Editing Pictures, yaitu penyuntingan gambar yang disusun dan dirangkai 

menjadi produk final (final product).  

4. Dubbing, yaitu proses perekaman suara ke dalam kedalam suatu audio 

tertentu yang disinkronkan dengan gambar sesuai dengan alur cerita yang 

direncanakan.  

5. Editing Sound, yaitu penyuntingan suara disinkronkan dengan gambar, serta 

menghidupkan suasana melalui ilustrasi musik.  

6. Mixing, yaitu proses mencampur dan mengolah beberapa sumber suara 

dengan gambar menjadi suatu program yang telah siap diproduksi.  

 

Seorang pengarah acara menjalankan perannya dalam tahapan pra produksi,  

produksi, dan pasca produksi. Pengarah acara yang bertanggung jawab terhadap 

seluruh pelaksanaan teknis dilapangan maupun studio. Pengarah acara yang turut 

andil berperan pada tahapan pra produksi, produksi, dan pasca produksi. 

Mengawasi dan mengingatkan tim kerabat kerja pada saat produksi sesuai dengan 

tugas masing-masing tim dan sesuai dengan rundown acara yang telah dibuat, 

serta mengawasi dan memimpin pelaksanaan penyuntingan.  
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B. Kajian Terdahulu 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis 

akan mengacu pada beberapa kajian penelitian sebelumnya, yaitu: 

1. Jurnal berjudul Produksi Program Acara Berita Feature “Di Balik Nama” di 

Cakra Semarang TV sebagai Produser, Program Director, Camera Person, 

dan Editor Gambar oleh Lintang Jati Rahina. Bertujuan untuk membuat dan 

menyajikan program informasi tentang sejarah di balik sebuah kawasan, 

kuliner, dan tradisi yang ada di Semarang. Dalam jurnal ini penulis 

mendeskripsikan bagaimana produksi program Di Balik Nama dimana 

penulis sebagai Program Director. Hasil penelitian menunjukkan Program 

Director bertugas dari tahap pra produksi hingga paska produksi. Program 

Director bertugas mengarahkan kepada crew produksi seperti camera person 

untuk menghasilkan gambar yang menarik dan pengarahan kepada editor 

gambar untuk menambahkan grafis yang pas, serta mengarahkan kepada 

dubber untuk membawakan narasi yang santai serta komunikatif agar 

penonton tidak bosan ketika menonton tayangan.
44

  

2. Jurnal berjudul Produksi Program Acara Talkshow “Breakout” dan “Kimchi” 

di Pro 2 RRI Semarang sebagai Pengarah Acara oleh Alfiati Tsalitsati. 

Bertujuan untuk menyajikan program talk show “Breakout” dan “Kimchi” di 

RRI Pro 2 Semarang dan menyasar anak muda sebagai target pendengarnya, 

sehingga diharapkan dapat kembali meningkatkan pendengar radio khususnya 

RRI Pro 2 Semarang yang memiliki target pendengar kalangan anak muda. 

Hasil penelitian menunjukkan program diproduksi melalui tahap pra 

produksi, produksi, dan paska produksi. Pengarah acara bertanggung jawab 

pada saat produksi program. Dan pengarah acara bertugas untuk 

mengintegrasi unsur-unsur pendukung produksi dalam sebuah produksi 

program radio dan bertanggung jawab terhadap aspek teknis maupun estetis 

                                                             
44
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serta mampu menterjemahkan sebuah naskah atau rundown acara kedalam 

pelaksanaan produksi program siaran.
45

 

3. Jurnal berjudul Produksi Program Acara Berita Feature “Harmoni Islam” di 

Cakra Semarang TV sebagai Program Director oleh Rizki Rengganu Suri 

Perdana. Bertujuan untuk membuat tayangan televisi dengan format berita 

feature yang dapat mengedukasi dan menambah informasi khalayak 

mengenai serba-serba Islam sehingga meningkatkan ibadah di Bulan 

Ramadhan dan menambah wawasan tentang kearifan lokal Jawa Tengah. 

Hasil menunjukkan pada tahapan pra produksi Program Director melakukan 

riset konten, koordinasi dengan segala crew, peralatan, serta persiapan segala 

teknis. Pada tahapan produksi Program Director bertugas mengkoordinasikan 

crew  dan memimpin jalannya produksi program hingga tayang ke televisi.
46

 

4. Jurnal berjudul Produksi Program Acara Musicaholic Edisi Spesial Talkshow 

Metal di Pro TV Semarang sebagai Program Director oleh Triangga 

Ardiyanto. Bertujuan untuk menayangkan program yang mengangkat 

komunitas musik Metal di Semarang dan memberikan informasi kepada 

pemirsa mengenai perkembangan musik Metal di Semarang. Hasil 

menunjukkan Program Director berperan penting pada setiap tahapan 

produksi. Program director bertugas memimpin para kerabat kerja selama 

produksi berlangsung, serta mengatasi dan melewati kendala – kendala yang 

muncul ditengah-tengah kegiatan produksi.
47

 

5. Jurnal berjudul Pembuatan Program Talkshow Sore Binggo di Pro 2 RRI 

Semarang sebagai Pengarah Acara oleh Frans Agung Prabowo. Bertujuan 

untuk menyajikan program Talkshow yang melibatkan anak muda di 

Semarang sebagai narasumber yang bertujuan untuk memberikan inspirasi 
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kepada pendengar Pro 2 RRI. Hasil menunjukkan pada produksi program 

Talkshow Sore Binggo, Pengarah acara bertugas mengatur jalannya produksi 

acara. Pada tahap pra produksi, Pengarah acara berdiskusi dengan Produser 

dan Pengarah Kreatif mengenai tema yang akan di produksi. Pada tahap 

produksi, Pengarah acara mengarahkan narasumber dan kerabat kerja. Dan 

pada tahap pasca produksi, Pengarah acara melakukan evaluasi bersama 

dengan Produser dan Pengarah Kreatif melihat kekurangan-kekurangan 

selama berjalannya acara.
48

 

6. Skripsi karangan Roudhotul Jannah dengan judul “Peranan Pengarah Acara 

dalam Proses produksi pada Program Acara Akademi Da’I Cilik (ADC) di 

TVRI Stasiun Riau”. Bertujuan untuk mengetahui peranan pengarah acara 

pada program Akademi Da’I Cilik (ADC) di TVRI Stasiun Riau. Ruang 

lingkup penelitian tentang pengarah acara pada saat proses produksi yang 

berada pada tahap pra produksi dan produksi. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengamati langsung proses 

produksi guna mendapatkan data kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku. 

Hasil penelitian menunjukkan pada tahap pra produksi pengarah acara 

melakukan perannya dengan sangat baik dan pada tahap produksi pengarah 

acara harus berkonsentrasi dan sigap dalam mengarahkan tim kerabat kerja 

agar meminimalisir terjadinya  pada saat produksi live.
49

  

7. Skripsi karangan Lilis Sugiarti dengan judul “Peranan Pengarah Acara 

terhadap produksi Opera Van Java di Trans7 Jakarta”. Ruang lingkup 

penelitian tentang pengarah acara pada saat produksi. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pengarah acara pada acara 

Opera Van Java di Trans7. Metode ini menggunakan penelitian kualitatif 
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dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Data yang disajikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat 

untuk menjelaskan substansi permasalahan sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas tentang peranan pengarah acara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa saat produksi pengarah acara mempunyai tiga peranan yakni peran 

presentasional, peran selektif dan peran organisator.
50

  

 

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa kajian terdahulu 

adalah pada objek penelitiannya, yakni peranan pengarah acara dalam produksi 

program acara televisi. Sedangkan perbedaannya adalah pada subjek penelitian 

dan lokasi penelitian, yakni pengarah acara program “Negeri Indonesia” di LPP 

TVRI Stasiun Riau. Perbedaan lainnya adalah pada model produksi program 

acara. Dimana model produksi program acara pada kajian terdahulu adalah 

produksi secara langsung yang tidak melalui tahapan editing pada pasca produksi. 

Sedangkan program “Negeri Indonesia” merupakan model produksi secara 

tapping (rekaman) karena program acara yang berjenis dokumenter. Sehingga 

dengan model produksi secara tapping ini, pengarah acara program Negeri 

Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap tahapan produksi 

yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi.  

 

C. Kerangka Pikir 

Untuk mengetahui peranan pengarah acara pada saat produksi program siaran 

“Negeri Indonesia” di LPP TVRI Stasiun Riau, maka peneliti akan 

mengemukakan kerangka pikir yang mengacu pada tugas dan tahapan kerja 

pengarah acara yang dikemukakan oleh Tommy Suprapto.  Kerangka pikir 

tersebut adalah  sebagai berikut: 

Pengarah acara adalah orang yang bertanggung jawab dalam kelancaran 

sebuah produksi. Pengarah acara bertugas dilapangan untuk mengendalikan 

produksi yang sedang ditanganinya. Oleh karena itu, pengarah acara memliki 
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peranan yang penting dalam produksi program siaran “Negeri Indonesia” di LPP 

TVRI Stasiun Riau, karena pengarah acara bertugas dari tahapan pra produksi, 

produksi, hingga pasca produksi. Adapun tugas dan tahapan kerja pengarah acara 

program siaran “Negeri Indonesia” di LPP TVRI Stasiun Riau adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengikuti dan mencatat hasil pertemuan perencanaan produksi 

Pengarah acara bertugas membuat perencanaan produksi sebelum 

melaksanakan produksi. Perencanaan berupa penemuan ide dan rancangan desain 

program yang dibuat dalam pertemuan produksi bersama produser. 

2. Melakukan pendekatan produksi dan mendiskusikan dengan produser 

Setelah perencanaan produksi dibuat, pengarah acara bertugas melakukan 

pendekatan produksi yang berupa mencari informasi terkait konsep program yang 

akan diproduksi. Hasil dari pendekatan tersebut akan didiskusikan kepada 

produser untuk dapat dilakukan tahap produksi selanjutnya.  

3. Merencanakan bentuk pengambilan gambar dan pergerakan kamera dalam 

bentuk recording plan 

Bentuk pengambilan gambar dan pergerakan kamera harus direncanakan 

swebelumnya oleh pengarah acara. Merencanakan bentuk pengambilan gambar 

berupa objek yang akan diambil kameraman ketika produksi nanti. Recording 

plan bertujuan sebagai panduan kerja pengarah acara bersama crew dalam 

pelaksanaan produksi.  

4. Bekerja sama dengan produser serta penulis naskah jika akan 

mengembangkan naskah 

Pengarah acara  dan produser bekerja sama dengan script writer dalam 

pembuatan naskah. Pengembangan naskah yang akan dilakukan dibutuhkan 

keterlibatan pengarah acara, karena pengarah acara yang telah merencanakan 

konsep produksi dan menginginkan bagaimana bentuk naskah sesuai dengan 

produksi yang akan dibuat. 

5. Mendiskusikan hasil pendekatan produksi dengan kerabat kerja produksi. 
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Pendekatan produksi yang telah dilakukan sebelumnya, harus didiskusikan 

pengarah acara kepada kerabat kerja. Hal ini dilakukan agar kerabat kerja juga 

dapat mempelajari materi dan konsep produksi yang akan dilaksanakan. 

6. Mengintegrasikan unsur-unsur pendukung produksi.  

Sebelum pelaksanaan produksi dilakukan pengarah acara harus 

mengintegrasikan unsur-unsur pendukung produksi. Unsur – unsur tersebut 

merupakan satu kesatuan dalam kegiatan produksi. pengarah acara bertugas untuk 

mempersiapkan dan mengintegrasikan unsur – unsur pendukung produksi yang 

akan membantu agar kegiatan produksi dapat berjalan lancar. 

7. Memimpin rangkaian produksi. 

Kegiatan produksi dilakukan apabila semua perencanaan produksi selesai 

dipersiapkan. Kegiatan produksi merupakan kegiatan pengambilan gambar hingga 

tuntas. Pengarah acara bertugas untuk memimpin segala rangkaian produksi yang 

akan dibantu oleh assisten pengarah acara.  

8. Memimpin pelaksanaan penyuntingan. 

Setelah kegiatan produksi selesai, tahap selanjutnya dalam sebuah produksi 

acara televisi adalah penyuntingan. Penyuntingan dilakukan oleh editor yang akan 

didampingi oleh pengarah acara. Pengarah acara bertugas memimpin 

pelaksanaakn penyuntingan karena pengarah acara yang akan mengarahkan editor 

nantinya untuk visual dan audio yang akan disunting. 

9. Menentukan pemakaian ilustrasi musik dan jenis huruf dalam pelaksanaan 

mixing. 

Proses mixing merupakan pencampuran audo dan visual sebuah acara. 

Pengarah acara bertugas menentukan pemakaian ilustrasi musik dan jenis huruf 

pada pelaksanaan mixing yang akan disesuaikan dengan visual yang ada. 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah penulis kemukakan, maka dapat 

penulis gambarkan kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.2  

 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Tommy Suprapto, 2013: hal. 57 

LPP TVRI Stasiun Riau 

Negeri Indonesia 

Pengarah Acara  

1. Mengikuti dan Mencatat Hasil Pertemuan Perencanaan Produksi 

2. Melakukan Pendekatan Produksi dan Mendiskusikan dengan 

Produser 

3. Merencanakan Bentuk Pengambilan Gambar dan Pergerakan 

Kamera dalam Bentuk Recording Plan 

4. Bekerja Sama dengan Produser serta Penulis Naskah untuk 

Mengembangkan Naskah 

5. Mendiskusikan Hasil Pendekatan Produksi dengan Kerabat Kerja 

Produksi. 

6. Mengintegrasikan Unsur-Unsur Pendukung Produksi.  

7. Memimpin Rangkaian Produksi  

8. Memimpin Pelaksanaan Penyuntingan. 

9. Menentukan Pemakaian Ilustrasi Musik  dan Jenis Huruf dalam 

Pelaksanaan Mixing. 

 

 


