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ABSTRAK 

 

Nama :  Ilham Saputra  

Jurusan  :  Ilmu Komunikasi 

Judul :  Strategi Script Writer Dalam Penulisan Penulisan Naskah 

Program Siaran Pesona Indonesia TVRI Riau Kepri 

 

Dalam menghadirkan sebuah program acara, seorang script writer harus memiliki 

strategi-strategi  dan  ide-ide  yang  kreatif  agar   menghasilkan   tayangan   yang 

diminati oleh penonton dan memiliki perbedaan dengan program lainnya. Pesona 

Indonesia adalah program  feature  dokumenter  yang  bertujuan untuk  menggali 

potensi daerah yang belum banyak diketahui oleh  masyarakat  sekitar,  nasional  

bahkan luar negeri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  

strategi script writer dalam penulisan naskah program siaran pesona Indonesia 

TVRI Riau Kepri.  Penelitian   ini   menggunakan   metode   deskriptif   kualitatif.   

Jenis   penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitaitf, dengan teknik 

pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Adapun hasil dalam penelitian ini dususun yang terbagi ke dalam empat 

kelompok tahapan,dari empat tahapan tersebut, yaitu: Tahap Perencanaan; 

menentukan tema, menentukan riset pendahuluan, merumuskan  masalah,   

menemukan  tujuan  program,  dan menemukan  format  acara.  Tahap  pra  

penulisan;   pengumpulan   materi, merencanakan pesan, memilih gaya dan warna 

penulisan, dan merencanakan alur penulisan. Tahan pelaksanaan penulisan; 

membuat script, membuat treatment, dan membuat full script. Tahap evaluasi dan 

penulisan kembali; pemeriksaan terhadap naskah yang telah ditulis menjadi layak 

untuk disiarkan, dan penulisan kembali semisal naskah memiliki beberapa hal 

tambahan. 

 
 

Kata Kunci : Strategi, Naskah, Script Writer, Program Pesona Indonesia. 
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ABSTRACT 

 

 

Name :  Ilham Saputra  

Department :  Communication 

Title : The Strategy of Script Writer in Writing the Script of Pesona 

Indonesia Program on TVRI Riau Kepri 

 

In presenting an event program, a script writer must have creative strategies and 

ideas in order to produce shows that are of interest to the audience and be different 

from other programs. Pesona Indonesia is a documentary feature program that 

aims to explore regional potentials that are not widely known by the surrounding 

community nationally and internationally. This study aims to know the script 

writer strategy in writing the script of the Pesona Indonesia Program on TVRI 

Riau Kepri. This study used descriptive qualitative methods. Data were collected 

from interviews, observations, and documentation. This study finds that the 

strategy is divided into four stages; the planning stage consists of determining the 

theme, determining preliminary research, formulating problems, finding program 

objectives, and finding the format of the program. Pre-writing stage consists of 

gathering material, planning messages, choosing writing styles and colors, and 

planning the flow of writing. The execution of writing consists of  making a 

script, making treatment, and making a full script. Evaluation and rewriting phase 

consists of examination of the manuscripts that have been written to be fit for 

broadcast, and rewriting. Rewriting is done when the script has some additional 

things. 

 

Keywords: Strategy, Script, Script Writer, Pesona Indonesia Program. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan televisi pada masa sekarang ini, semakin 

banyak program tontonan dari berbagai stasiun televisi baik swasta maupun negeri 

yang menghasilkan tontonan yang menarik dan bermutu, dengan berbagai macam 

inovasi yang ditampilkan dalam program acara tersebut. Hal ini juga berlaku juga 

untuk seorang script writer yang bertugas sebagai penulis naskah dalam sebuah 

program siaran yang akan ditayangkan oleh stasiun televisi. 

Script writer secara umum adalah orang yang menulis naskah dalam sebuah 

program acara televisi, tidak sebagai penulis naskah  tetapi  juga orang yang 

menentukan setting dalam program siaran yang akan diproduksi oleh sebuah  

stasiun televisi, seperti latar tempat, waktu, pengambilan gambar, pengarah talent, 

dialog narasi dan host, serta acuan dalam proses program siaran tersebut. 

Secara umum, deskripsi kerjanya adalah membuat naskah program siaran 

yang dibutuhkan selama program siaran televisi berlangsung. Sebagai contoh 

untuk program siaran resensi buku, sang Scipr Writer yang membuat garis besar 

isi buku, secara tertulis. Atau dalam program siaran musik, Script Writer yang 

bertugas mencari dan menulis informasi album profil artis atau musisi, atau gosip 

seputar artis atau musisi  tersebut. Untuk program siaran teknologi misalnya, sang 

Script Writer juga yang membuat informasi tentang teknologi. Begitu pula 

untuk program siaran kesehatan, menulis informasi seputar kesehatan (misalnya 

tentang penyakit, obat, atau kedokteran), dan seterusnya. Singkatnya, Script 

Writer bertugas menulis naskah yang dibutuhkan sesuai program siaran yang akan 

berlangsung. 

Dalam melakukan siarannya, seorang Script Writer TVRI Riau- Kepri 

mengemas berbagai format siaran dengan tujuan agar pendengar tidak merasa 

bosan untuk tetap menonton program-program yang disajikan. Khusus untuk 

program siaran Pesona Indonesia, TVRI tidak hanya mengemas dalam bentuk 

pengenalan tertentu saja, tetapi juga  dalam produksinya mereka terjun langsung 
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ke lapangan untuk mencari lebih mendalam mengenai Pesona Indonesia yang 

akan di siarkan, kemudian setelah mereka mendapatkan informasi secara langsung 

barulah mereka menyiarkannya. 

Dilihat dari masa sekarang ini, konsumsi akan menonton televise dari 

khalayak sakan tv nasional bias dikatakan tidak banyak peminatnya. Banyak 

khalayak yang lebih menyukasi stasiun tv swasta dikarenakan program siaran dari 

statiun tv swasta tersebut lebih mengikuti trend pada saat ini, ditambah lagi 

dengan adanya crew yang memiliki pengalaman di bidangnya. Untuk itu sebagai 

script writer tv nasional harus bisa mengikuti hal-hal terbaru yang disukai oleh 

khalayak dengan tampilan dari program siaran yang memukai dan menarik minat 

menonton program siaran. Hal tersebut harus dapat diciptakan oleh seorang Script 

Writer. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu 

pengamatan dengan judul “Strategi Script Writer dalam Penulisan Naskah 

Program Siaran Pesona Indonesia TVRI Riau - Kepri “. 

 

1.2 Penegasan Istilah 

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah tersebut 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Strategi 

Penetapan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran jangka panjang yang bersifat 

mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana 

aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai 

sasaran- sasaran tersebut. Strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran 

khusus. 

Strategi   dibedakan   dengan taktik yang   memiliki ruang  lingkup yang 

lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang 

sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan 

dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka 

https://id.wikipedia.org/wiki/Taktik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruang_lingkup&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruang_lingkup&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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pendek dan jangka panjang.
1
 

2. Script Writer 

Script Writer adalah awak yang bertugas membuat dan menuliskan semua 

naskah program acara yang akan disiarkan dan di produksi. Umumnya jabatan 

ini hanya berlaku lama pembuatan naskah iklan dan naskah berita, tetapi 

perkembangan selanjutnya juga digunakan dalam pembuatan acara lain 

seperti drama, musik, dan lainnya.
2
 

3. Program Siaran Pesona Indonesia 

Program siaran adalah sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran 

radio ataupun televisi secara keseluruhan. Sehingga memberikan pengertian 

bahwa, dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang di 

udarakan. Atau dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan stasiun penyiaran 

tersusun dari beberapa program siaran. 

Suatu program yang diusung oleh TVRI Nasional yang berpusat di Jakarta 

yang materi acara diambil dari seluruh Provinsi di Indonesia isi program nya 

mengangkat unsur keindahan alam, ragam budaya, serta kuliner yang ada di 

setiap Provisi Indonesia. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi 

Script Writer dalam Penulisan Naskah Program Siaran Pesona Indonesia 

TVRI Riau-Kepri”? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana adalah 

“Bagaimana Strategi Script Writer dalam Penulisan Naskah Program 

Siaran Pesona Indonesia TVRI Riau-Kepri”? 

 

                                                           
1
 Flaming, Carole. The Radio Handbook. (England, Routledge, 2010). Hal. 50 

2
 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,(Jakarta, 

Balai pustaka, 1997) h. 964 
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2. Manfaat Penelitian 

Bagi Penulis 

a. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) jurusan Ilmu 

Komunikasi Broadcasting pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

b. Dapat menambah pengetahuan dalam dunia penyiaran baik itu secara 

praktis dan teoritis dengan melihat langsung pada objek kajian dan 

juga mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan seorang produser 

dalam memproduksi program. 

c. Bagi Akademis, secara akademis di harapkan penelitian ini menjadi 

tolak ukur dalam pengetahuan dibidang penyiaran dalam kajian 

Strategi Script Writer dalam Penulisan Naskah Program Siaran Pesona 

Indonesia TVRI Riau-Kepri dan sebagai bukti apakah sebuah teori 

dan metedologi sebagai fenomena komunikasi berjalan beriringan. 

d. Bagi pihak televisi, bagi pihak televisi peneliti berharap skripsi ini 

dijadikan sebagai bahan masukan bagi produser. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam enam bab dengan 

uraian sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini sebagai pembuka dalam pembahasan skripsi 

ini, sekaligus sebagai pendahuluan, disini akan 

diuraikan latar belakang masalah, penegasan istilah, 

kemudian ruang lingkup kajian, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II   KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini berisi uraian teori sebagai dasar pemikiran 

dan memberi arah dalam melakukan penelitian dan  

defensi konsep, disini akan diuraikan kajian teori, 

kajian terdahulu, dan kerangka pikir. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti mengungkapkan metode 

penelitian yang digunakan, dan disini akan diuraikan 

jenis pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis 

data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi 

tempat penelitian, seperti sejarah, visi dan misi dan 

struktur organisasi. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian 

beserta pembahasannya. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang 

bermanfaat dari hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

1. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah pesan  yang di komunikasikan  melalui 

media massa pada sejumlah besar orang (massa communication is 

messeges communicated through a mass medium to a larve number of 

people). Dari defenisi tersebut dapat dketahui bahwa komunikasi massa itu 

harus menggunakan media massa. Jadi, sekalipun komunikasi itu harus 

disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti rapat akbar dilapangan 

yang luas uang dihadari  oleh ribuan, bahkan puluhan ribu orang, jika tidak 

menggunakan media massa, maka itu bukan komunikasi massa. Media 

komunikasi yang termasuk media massa adalah radio siaran dan relevisi, 

keduanya dikenal sebagai media electronic. Surat kabar dan majalah , 

keduanya dikenal dengan media cetak, serta film. Film sebagai media 

komunikasi massa seperti film bioskop.
3
 

Ciri komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa, baik media audio visual maupun media cetak. Komukasi massa 

selalu melibatkan lembaga, dan komunikatornya bergerak dalam 

organisasi yang kompleks. Apabila pesan tersebut disampaikan melalui 

media pertelevisian maka prosesnya komunikator melakukan suatu 

penyampaian pesan melalui teknologi audio visual secara verbal maupun 

non verbal dan nyata.
4
 

2. Strategi 

Strategi pada dasarnya merupakan sebuah konsep gagasan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan hasil yang efisien dan 

maksimal. 

                                                           
3
Khomsahrial Romli, “Komunikasi  Massa”, (Jakarta, PT.Grasindo). 2016, Hal.1 

4
 Khomsahrial Romli, “Komunikasi  Massa”, (Jakarta, PT.Grasindo). 2016, Hal.4 
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Perencanaan strategi (strategi planning) adalah proses pemilihan 

tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program 

strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan 

penetapan metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan 

kebijaksanaan telah diimplementasikan. Demikian halnya dibidang media 

penyiaran, strategi yang diperlukan, yaitu: 

a. Berfikir seperti pemirsa.  

b. Pengelola media penyiaran harus menganggap waktu siaran bernilai 

penting. Media penyiaran harus menyaksikan siarannya sendiri, 

menerima kritik dan melakukan perbaikan setiap hari. 

c. Pengelola media penyiaran harus bisa membuat atau memproduksi 

program-program acara yang mampu menarik minat pemirsa. 

d. Pengelola media penyiaran lokal harus pula berfikir secara lokal. 

Orang lebih peduli terhadap apa yang terjadi pada masyarakat atau 

lingkungan mereka sendiri. 

Keberhasilan suatu program bergantung pada perencanaan dan 

pelaksanaan strateginya. Namun, perlu di ingat bahwa dalam pembuatan 

strategi penyiaran harus tetap berpedoman pada undang-undang penyiaran 

dan kode etik yang berlaku sehingga tidak menimbulkan penyimpangan-

penyimpangan yang dapet merugikan berbagai pihak. Di sini dapat 

dipahami bahwa strategi adalah suatu perencanaan yang dilakukan 

beberapa orang, yang dijadikan pedoman atau taktik dalam tindakan 

operasional untuk mencapai tujuan tertentu. 

Berdasarkan penjelasan dari kata strategi diatas, maka dapat 

penulis simpulkan maksud dari strategi adalah rencana khusus dan 

penentuan atau penyusunan rencana cerdas berupa terobosan-terobosan 

baru dalam upaya tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan. 

Adapun 13 strategi yang digunakan untuk mengembangkan acara 

diantaranya: 

1. Target penonton 

2. Bahasa Naskah 
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3. Format Acara 

4. Punching Line 

5. Gimmick dan Funfare 

6. Clip Hanger 

7. Tune dan Bumper 

8. Penataan Artistik 

9. Musik dan Fashion 

10. Ritme dan Birama Acara 

11. Logo dan Musik Track untuk ID Tune 

12. General Rehearsal 

13. Interactive Program
5
 

3. Pengertian Program Siaran 

Setiap media massa pasti memiliki program yang akan disampaikan 

kepada masyarakat luas. Begitu juga dengan televisi yang memiliki 

beragam program untuk disuguhkan ke tengah khalayak luas. Secara 

etimoligis kata “program” berasal dari bahasa inggris programme atau 

program yang berarti acara atau rencana. Undang- undang penyiaran 

Indonesia tidak menggunakan kata “program” untuk acara tetapi 

menggunakan istilah “siaran” yang di defenisikan sebagai pesan atau 

rangkaian pesan yang di sajikan dalam berbagai bentuk. Namun kata 

“program” lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran Indonesia dari 

pada kata “siaran” untuk mengacu kepada pengertian acara. Program 

adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiran untuk memenuhi 

kebutuhan audiennnya. 

Program atau acara yang di sajikan menjadi faktor yang membuat 

audien tertarik untuk mengikuti siaran yang di tayangkan oleh stasiun 

televisi. 

Program dapat disamakan atau dianalogikan dengan produk atau 

barang (goods) atau pelayanan (service) yang di jual kepada pihak lain, 

program adalah produk yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia 

                                                           
5
 Naratama, Menjadi Sutradara Televisi dengan Single dan Multi Camera, (Jakarta: 

PT.Grasindo, 2004), Hal.111 
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mengikutinya. Begitu juga dengan program siaran live. Program ini 

merupakan siaran yang bersifat live show, apabila terjadi kesalahan di 

stasiun televisi tersebut meski beberapa detik ini akan berdampak kepada 

penonton yang akan memberikan komentar yang jelek. Proses persiapan 

menjelang on air baik rekaman VTR (taping) atau siaran langsung (live 

broadcasting) antara lain sebagai berikut: 

a. 1,5 jam sebeelum on air biasanya seluruh cru sudah dating di studio 

dan telah mengisi absen. 

b. Teknikal metting produksi. 

c. Menentukan penempatan dan pergerakan kamera (kamera blocking). 

d. Menata cahaya sesuai kebutuhan dan aktifitas pemain serta suasana 

dan isi acara. 

e. Reading dan rehearshal untuk menyesuaikan kebutuhan pemain dan 

kru serta konten acara. 

f. Setelah semuanya siap produksi segera dilaksanakan. 

4. Naskah 

Produksi sebuah program video dan televisi selalu dimulai dari ide 

atau gagasan yang kemudian dituangkan kedalam sebuah naskah atau 

script. Naskah merupakan sebuah landasan yang diperlukan untuk 

membuat sebuah program video dan televisi apapun bentuknya. Penulisan 

naskah program video dan televisi yang berdasarkan pada sebuah ide 

mempunyai tujuan spesifik yaitu : 

1. Memberi informasi ( to inform ) 

2. Memberi inspirasi ( to inspire ) 

3. Menghibur ( to entertain ) 

4. Propaganda 

Naskah mempunyai peran penting dalam produksi sebuah program 

video dan televisi. Fungsi naskah yang ditulis oleh script writer dalam 

produksi program video dan televisi adalah sebagai konsep dasar (basic 

concept), arah (direction), acuan (reference) dan tuntunan dalam produksi. 

Bentuk naskah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kelengkapan 
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informasi yang terdapat didalamnya yaitu: 

a. Kerangka naskah ( Rundown script ) 

Rundown script adalah naskah yang berisi hanya garis besar (outline) 

b. Semi naskah ( Semi script ) 

Semi script adalah naskah yang sudah lebih rinci dari pada rundown 

script. 

c. Naskah penuh ( Full script ) 

full script adalah naskah yang berisi informasi lengkap dan rinci 

tentang program yamg akan diproduksi. Dalam sebuah full script terdapat 

informasi yang rinci tentang pelaku, adegan. setting dan property. 

5. Script Writer 

Penulisan naskah adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang 

script writer secara bertahap, bermula dari ide, kemudian dikembangkan 

menjadi sebuah akhir untuk divisualisasikan oleh sutradara. Script Writer 

dalam penulisan naskah sebuah program video terdiri dari serangkaian 

kegiatan yaitu: 

a. Ide sebuah cerita yang akan dibuat menjadi program video dan televisi 

dapat diambil dari cerita yang sesungguhnya (true story) atau non fiksi 

dan rekaan atau fiksi. Ide bisa didapat dari seorang Sutradara dan 

selanjutnya tugas Script Writer untuk mengembangkan ide tersebut. 

b. Berdasarkan ide / gagasan tersebut produser menunjuk Script Writer 

untuk mengembangkan karyanya menjadi suatu cerita. Ide yang masih 

bersifat umum kemudian dikongkritkan menjadi suatu Tema yang 

dipilih. Tema merupakan sesuatu yang masih terbuka dan bukan bukan 

suatu formulasi siap pakai. 

c. Riset sangat diperlukan setelah menemukan sebuah ide yang akan 

dibuat menjadi sebuah program audio visual. Riset adalah suatu upaya 

mempelajari dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan naskah 

yang akan ditulis. 
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d. Langkah selanjutnya adalah membuat sinopsis atau deskripsi singkat 

mengenai program acara.  

e. Script Writer harus memiliki kreatifitas dalam mengembangkan 

treatment menjadi sebuah naskah. Sebuah treatment berisi deskripsi 

yang jelas tentang lokasi, waktu, pemain, adegan, shot per shot penting 

dan property yang akan direkam ke dalam program video. Treatment 

merupakan pengembangan jalan cerita dari sebuah sinopsis. 

f. Treatment menjadi acuan untuk penulisan sebuah naskah. Naskah 

adalah alur cerita yang sudah lengkap dengan deskripsi dan dialog, 

baik dialog bagi Host maupun bagi Narator dalam sebuah tayangan 

audio visual, telah matang, dan siap digarap dalam bentuk visual. 

g. Review Naskah merupakan langkah dimana penulisan naskah diteliti 

kembali oleh Script Writer itu sendiri bersama produser dan sutradara.  

h. Finalisasi naskah merupakan langkah akhir sebelum naskah 

divisualisasikan oleh sutradara bersama tim produksi. Naskah final 

merupakan hasil revisi terhadap masukan- masukan yang diberikan 

oleh Sutradara maupun Produser.  

seorang script writer harus memperhatikan point – point penting yang 

harus diperhatikan untuk menciptakan naskah akhir yang sempurna, antara 

lain: 

a. Bahasa 

b. Gambar / Picture 

c. Sound/ Suara 

d. Durasi 

 

2.2 Kajian Terdahulu 

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah, penulis melakukan 

tinjauan pustaka serta melakukan pengamatan terhadap jurnal penelitian 

sebelumnya yang pembahasan penelitiannya memiliki kesamaan terhadap 

karya ilmiah yang sedang diteliti oleh penulis, guna agar terhindar dari 
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kemiripan karya ilmiah yang sedang diteliti oleh penulis dan sebagai 

referensi bagi penulis dalam menulis karya ilmiah, jurnal penelitian yang 

memiliki kemiripan dengan karya ilmiah peneliti tersebut diantaranya 

adalah :  

1. Muhammad Ihsan – Efektifitas Penulisan Naskah Siaran 

Terhadap Kualitas Acara di Radio Akbar Fm Jember 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tentang Efektifitas 

penulisan naskah siaran terhadap kualitas acara di Radio Akbar Fm 

Jember. 

Dari penelitian ini  menyatakan sebuah siaran tidak akan 

berjalan sebagaimana mestinya dan tidak akan dapat tersusun secara 

sistematis tahapan-tahapan dalam sebuah acara siaran di radio. 

Untuk itu Radio Akbar Fm menjadikan naskah siaran sebagai acuan 

untuk sebuah acara siaran  dan memudahkan para penyiar  dalam 

menyampaikan sebuah topic yang dibahas dalam acara tersebut dan 

tetap sesuai dengan program dan menu siarannya.
6
 

2. Iqbal Erlis -  Startegi Kreatif Produser Program Pesona 

Indonesia LPP TVRI Riau Kepri Dalam Mempromosikan 

Budaya Melayu 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tentang Startegi 

Kreatif Produser Program Pesona Indonesia LPP TVRI Riau Kepri 

Dalam Mempromosikan Budaya Melayu. 

Dari penelitian ini menyatakan bagaimana strategi dari seorang 

produser program pesona Indonesia dalam menarik minat penonton 

untuk melihat kembali keindahan dari alam, kuliner, kultur  terutama 

budaya, terkhususnya dalam penelitian ini adalah budaya melayu. 

Sering dari perkembangan zaman semakin banyak nya masyarakat 

yang meniru budaya asing dan mulai melupakan budaya sendiri. 

Disini tvri melalui program siarana pesona Indonesia menghadirkan 

                                                           
6
 Muhammad Ilham, “Efektifitas Penulisan Naskah Siaran Terhadap Kualitas Acaradi 

Radio Akbar Fm Jember”, (Universitas Muhammadyah Jember) 
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tanyangan tentang betapa indahnya dan penuh keberagaman 

kebudayaan di Indonesia melalui strategi kreatif produser dalam 

memproduksi program pesona Indonesia dan menghasilkan output 

sebuah tontonan keberagaman kebudayaan di Indonesia dalam hal 

ini budaya melayu untuk stasiun televise TVRI Riau Kepri.
7
 

3. Geofani Evita -  Strategi Script Writer Dalam Penulisan Naskah 

Progran Siaran Budaya Melayu di Radio Republik Indonesia 

Pro 4 95,9 Fm Pekanbaru 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tentang bagaimana  

Strategi Script Writer Dalam Penulisan Naskah Progran Siaran 

Budaya Melayu di Radio Republik Indonesia Pro 4 95,9 Fm 

Pekanbaru. 

Penelitian ini didasari karena tingginya tingkat persaingan 

pada radio. Script writer adalah bagian terpenting dalam sebuah 

program siaran radio. Script writer adalah orang yang menyusun 

informasi sesuai tema yang akan disiarkan,  kemudian ditulis 

kedalam sebnuah naskah agar memudah kan penyiar dalam 

menyampaikan pesan dan informasi kepada pendengar. Untuk ini 

script writer harus lah mengemas  naskah program siaran tersebut 

secara baik dan dapat mudah dipahami oleh pendengar.
8
 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Untuk mengetahui Strategi Script Writer dalam Penulisan Naskah 

Program Siaran Pesona Indonesia TVRI Riau-Kepri, maka peneliti akan 

mengemukakan kerangka pikir yang menggunakan teori dari Antonius 

Darmanto tentang strategi penulisan penulisan naskah program siaran yang 

terbagi ke dalam empat kelompok tahapan, meliputi: 

                                                           
7
 Iqbal Erlis, “Startegi Kreatif Produser Program Pesona Indonesia LPP TVRI Riau 

Kepri Dalam Mempromosikan Budaya Melayu”, (Uin Suska Riau), 2020 
8
 Geofani Evita, “Strategi Script Writer Dalam Penulisan Naskah Progran Siaran 

Budaya Melayu di Radio Republik Indonesia Pro 4 95,9 Fm Pekanbaru”. (Uin Suska Riau), 2020 
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a. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan dibagi menjadi 5, yaitu: 

i. Menentukan tema/topik 

ii. Menentukan riset pendahuluan 

iii. Merumuskan masalah 

iv. Menentukan tujuan program 

v. Menentukan format acara 

b. Tahap Pra Penulisan 

Dalam tahap pra penulisan dibagi menjadi 4, yaitu: 

i. Pengumpulan materi 

ii. Merencanakan pesan 

iii. Memilih gaya dan warna penulisan. 

iv. Merencanakan alur penulisan 

c. Tahap Pelaksanaan Penulisan 

Dalam tahap pelaksanaan penulisan dibagi menjadi 3, yaitu: 

i. Membuat synopsis 

ii. Membuat treatment 

iii. Membuat full-script 

d. Evaluasi dan Penulisan Kembali 

Dalam tahap evaluasi dan penulisan kembali bermaksud saat naskah 

telah selesai dibuat, melakukan pengecakan terakhir apakah semua nilai-

nilai yang dibutuhkan telah berada di dalamnya. Setelah itu barulah naskah 

dibuat kembali menjadi naskah siap untuk disiarkan. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian merupakah cara ilmah untuk mendapatkan data dan 

hasil penelitian dengan cara tertentu. Untuk mendapat hasil tersebut 

diperlukan sebuah metode yang relevan untuk menghasilkan tujuan dari 

penelitian tersebut. 

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian secara deskriptif kualitatif. Pemilihan metode kualitatif dalam 

penelitian ini dikarenakan setelah peneliti membandikan dan mengkaji 

penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti menilai bahwa penelitain meggunakan 

metode deskriptif  kualitaitif lebih relevan dalam menghasilkan sebuah 

penelitain yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. 

Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini 

tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau 

samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dab 

bias menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling 

lainnya. Disini yang lebih di tekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) 

data bukan banyaknya (kuantitas) data.
9
 

Lexi J Meleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lainnya
10

.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di 

kantor stasiun LPP TVRI Riau Kepri yang beralamat di Jalan.Durian, 

                                                           
9
 Kriantono Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana 2006), 56-57 

10
 Lexi J Moleong, (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pt.Remaja 

Rosdakarya, Hal.6 
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Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. 

Pelaksanan penelitian ini dilakukan diseminarkannya proposal peneliti dan 

dalam jangka waktu sekitar 2 bulan. 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Sumber data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli atau tidak melalui media, sumber data primer dapat berupa opini 

subjek atau orang subjek atau orang secara individu atau kelompok. Adapun 

sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi.
11

 

3.3.2 Sumber data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, arsip dan 

lainnya sebagai bahan pelengkap penelitian.
12

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bias diartikan sebagai 

suatu proses pengambilan data dengan menentukan terlebih dahulu data apa saja 

yang akan dipilih, kemudian pemilihan data dilakukan sesuai tujuan-tujuan dari 

penelitian tersebut, asalkan tidak berbeda dari ciri-ciri data yang ditetapkan.  

Informan penelitian terbagi atas 2 bagian, yaitu :
13

 

3.4.1 Informan Kunci 

Informan Kunci (Key Informan) Merupakan para ahli yang sangat 

memaham dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan 

                                                           
11

 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2006), Hal.213 
12

 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2006), Hal.213 
13

 Rosady Ruslan, Metode Penelitian : PR dan Komunikasi, (Jakarta, PT.Raja Grafindo 

Persada, 2006) Hal.30 
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dengan penelitian. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Pengarah 

Acara, atas nama Bapak Mulyadi. 

3.4.2 Informan Tambahan 

Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian 

yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang sedang di teliti. 

Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Produser atas nama Bapak 

Suardi Camong dan Editor atas nam Bapak Ali Akbar. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara 

Merupakan cara penguumpulan data melalui tanya jawab langsung 

secara personal kepada informan atau narasumber untuk mendapatkan data 

sesuai penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu teknik 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan 

informan atau narasumber agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. 

Pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai 

kontrol atau respon terhadap informan, yang artinya informan atau 

narasumber bebas memberikan jawaban yang lengkap, mendalam dan bila 

perlu tidak ada yang di sembunyikan.
14

 

3.5.2 Dokumentasi 

Peneliti mengambil data dari dokumentasi, dokumentasi diperoleh dari 

arsip-arsip, atau dokumen dokumen yang ada di tempat penelitian. 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk menelusuri data 

historis yang berbentuk catatan, laporan dokumen terlampir, dokumen foto 

atau video , CD, dan file data.
15

 

 

                                                           
14

 Sutrisni Hadi, Metode Reseach, (Yogyakarta: UII Press, 2001) Hal.151 
15

 Sutrisni Hadi, Metode Reseach, (Yogyakarta: UII Press, 2001) Hal.151 
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3.6 Validitas Data 

Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada validitas data yang dikumpulkan 

selama melakukan riset di tempat penelitian. Secara umum, validitas untuk sebuah 

riset penelitian kualitatif terletak pada proses analisis-interpretatif data. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan  analisis triangulasi sumber. Analisis 

triangulasi sumber adalah menganalisa jawaban subjek dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Jawaban 

dari informan atau narasumber di cross-check dengan dokumen yang tersedia. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif ini digunakan karena 

dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dari informan atau narasumber, 

data tersebut berisi informasi dan uraian dari informan atau narasumber yang 

berbentuk prosa yang kemudian dihubungkan  dengan data lainnya untuk 

mendaptkan kejelasan terhadap kebenaran data.  

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan 

metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut: 

3.7.1 Klasifikasi data 

Klarifikasi data menurut Lexi J. Moelong adalah mengkelompokkan 

data sesuai dengan topik- topik pembahasan. 

3.7.2 Reduksi data 

Reduksi data menurut Lexi J. Moelong adalah memeriksa 

kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan 

mengesampingkan data yang kurang relevan. 

3.7.3 Deskripsi data 

Deskripsi data menurut Lexi J. Moelong adalah menguraikan data 

secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan. 

3.7.4 Menarik kesimpulan 

Menarik Kesimpulan data menurut Lexi J. Moelong adalah 
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merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat 

dan padat. 

 

Berdasarkan langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian, maka analisis data yang digunakan adalah pengolahan data secara 

deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa informasi kata-kata, 

gambar baik secara foto dan video dan dijelaskan dalam kalimat sehingga data 

yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Sejarah LPP TVRI Stasiun Riau 

Era pertelevisian di Propinsi Riau ditandai dengan berdirinya Stasiun 

Produksi di Pekanbaru. TVRI SP Pekanbaru diresmikan oleh Menteri 

Penerangan pada tanggal 03 November 1998.  

TVRI SP Pekanbaru melakukan siaran lokal perdana pada tanggal 1 

Ramadhan 1419 Hijriyah yaitu pada bulan Januari tahun 1999 (Menyiarkan 

Adzan Maghrib). Kemudian dilanjutkan penayangan 1 Jam. Pada tahun 2000 

TVRI Stasiun Pekanbaru meningkatkan frekuensi siaran 3 (tiga) kali dalam 

satu minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat selama kurang lebih 1 

(satu) jam.  

Pada tahun 2003 frekuensi siaran ditingkatkan menjadi 3 (tiga) jam 

setiap harinya yang disiarkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan 19.00 

WIB Pada tahun 2004 TVRI Pekanbaru berganti nama menjadi TVRI Stasiun 

Riau, dengan jam tayang masih 3 (tiga) jam setiap hari.  

Pada tanggal 1 April 2007, program siaran TVRI Stasiun Riau telah 

BERALIH TEKHNOLOGI KE SISTIM KOMPUTERISASI dengan 

menyajikan acara-acara baru yang dikemas dalam bentuk, Informasi, 

Pendidikan, Budaya dan Hiburan yang menekankan pada muatan lokal budaya 

Melayu , disiarkan secara Langsung dari Studio 2, maupun Play back, dengan 

jam siaran 4 (empat) jam setiap hari mulai pukul 15.00. s.d. 19.00. wib. LPP 

TVRI Riau juga bersiaran dengan sistim digital dan jumlah jam siar menjadi 9 

jam setiap hari, dimulai dari pukul 13.00. wib sampai pukul 22.00. wib. Mulai 

21 Desember 2010.  

Awal tahun 2018 seiring dengan pergantian manajemen atas TVRI 

Pusat, maka siaran lokal daerah mulai bersiaran dari jam 14.00-18.00 WIB.
16

 

                                                           
16

 https://www.tvririau.co.id/sejarah.php diakses pada tanggal 25 Desember 2020 jam 

20.05 WIB 

https://www.tvririau.co.id/sejarah.php
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4.2 Profil LPP TVRI Stasiun Riau 

TVRI Stasiun Riau pada awalnya merupakan stasiun produksi 

Pekanbaru yang diresmikan pada tanggal 3 November 1998. Stasiun produksi 

Pekanbaru merupakan stasiun produksi yang terakhir berdasarkan urutan 

peresmian TVRI yang ada di pulau Sumatera.Dengan kata lain, Provinsi Riau 

merupakan daerah yang paling terakhir memiliki stasiun penyiaran dan 

produksi diantara 7 provinsi di Sumatera.Siaran TVRI Stasiun Riau pada 

awalnya juga merupakan sektor transmisi yang mengelola 14 stasiun 

pemancar yang berkekuatan 100-10.000 watt yang tersebar di berbagai 

Kabupaten/Kota serta didukung 30 pemancar mini dengan kekuatan 10 watt di 

beberapa kecamatan daerah terpencil yang merelay siaran TVRI stasiun pusat 

Jakarta
17

. 

Pembangunan sarana dan Prasarana LPP TVRI Stasiun Riau Produksi 

Pekanbaru dimulai pada tahun 1995. LPP TVRI Stasiun produksi Pekanbaru 

melaksanakan tugas hanya memproduksi siaran dan berita yang dikirim ke 

LPP TVRI Stasiun Pusat. LPP TVRI Stasiun Riau melaksanakan uji coba 

mengudara melalui sistem playback pertama kali pada bulan Januari 1999. 

Dan pada tahun 1999 juga dibangun sarana dan prasarana untuk melengkapi 

fasilitas yang telah ada atas bantuan APBD Pemda TK.1 Riau yang meliputi 
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Ruang pemberitaan, gudang, ruang pemancar, dan menara Galvanized 35 

meter dengan kekuatan pemancar 500 watt. Sehingga November 1999 LPP 

TVRI Stasiun Produksi Pekanbaru dapat menyelenggarakan siaran lokal 1,5 

jam yang dilaksanakan 3 kali dalam seminggu mulai pukul 16.00-17.30 

WIB.
18

 

Semenjak tahun 2000 berdasarkan PP Nomor 36/2000 terjadi 

perubahan status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI, maka SP 

Pekanbaru menjadi Perjan TVRI Pekanbaru. Sejak bulan Juli 2001 Perjan 

TVRI Pekanbaru mengembangkan siarannya dari 3 kali seminggu menjadi 

setiap hari dan menambah mata acara untuk program siarannya.Pada tahun 

2002, sesuai dengan PP No. 9/2002 TVRI berubah menjadi Perseroan 

(PT.TVRI, maka Perjan TVRI Pekanbaru juga berubah menjadi PT TVRI 

(PERSERO) Stasiun Riau. PT. TVRI Stasiun Riau menambah jam siaran yang 

sebelumnya hanya 1,5 jam menjadi 2 jam pukul 15.00-17.00 WIB. 

Kemudian semenjak dikeluarkannya PP No. 11/2005 tentang 

Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik dan PP No. 13/2005 tentang 

Lembaga Penyiaran Publik TVRI, TVRI berubah dari PT menjadi LPP 

(Lembaga Penyiaran Publik) dan mulai berlaku sejak tahun 2007 dibawah 

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Dengan demikian PT TVRI 

Stasiun Riau berubah status lagi menjadi LPP TVRI Stasiun Riau atau dikenal 

TVRI stasiun Riau. 

Mulai tahun 2007 program siaran TVRI Stasiun Riau mengacu pada 

pola acara yang menyajikan acara-acara yang dikemas dalam bentuk dialog 

interaktif, features, dunia pendidikan, paket acara budaya dan hiburan muatan 

lokal melayu yang disiarkan secara langsung maupun playback dengan jam 

siaran 4 jam setiap hari mulai pukul 15.00-19.00 WIB. Dan sejak tahun 2010 

dengan diresmikannya pemancar digital, TVRI Riau bersiaran dengan sistim 
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digital dan jumlah jam siar menjadi 9 jam setiap hari, mulai pukul 13.00-22.00 

WIB.
19

 

Berdasarkan data jangkauan transmisi TVRI stasiun Riau bahwa TVRI 

stasiun Riau telah mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Riau dan 

Kepulauan Riau sebagai berikut : 

No Satuan 

transmisi 

Daya Jangkauan 

(Km) 

Cakupan 

(Km
2
) 

Coverage Area 

1. Pekanbaru 2,400 50 7,854 Kota Pekanbaru, Kampar: 

Kec. Tambang, Kec. 

Kampar, Kec. Siak Hulu, 

Siak : Kec. Tualang 

2. Dumai 80 20 1,256 Kota Dumai 

3. Siak 200 35 3,848 Kota Siak, Kec. Siak, 

Kec  Mempora,  Kec 

Bungaraya 

4. Sungai 

Pakniang 

200 35 3,848 Kec. Sei Pakning, Kec. 

Bukit Batu, Kec. 

Bengkalis 

5. Pasir 

Pengaraian 

80 20 1,256 Kota Pasir Pengaraian, 

Kec. Rambah, Kec. 

Rambah Samo, Kec. 

Rambah Hilir 

6. Selat Panjang 

(tidak aktif) 

3,000 45 6,362 Kota  Selat  Panjang, Kec 

Tebing Tinggi, Kec 

     Rangsang, Kec. Merbau 

7. Baserah 250 38 4,536 Kec. Kuantan Hilir, Kec. 
Cerenti, Kec. 
Benai,Taluk Kuantan 
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8. Batam 250 
2000 

38 
65 

4,536 
13,26 

6 

Pulau Batam, Karimun, 
Kec. Bintan Barat, Kota 
Tanjung Pinang 

9. Natuna 200 35 3,848 Kota ranai, Kec. 
Bungaran timur 

10. Terempa 
(tidak aktif) 

    

11. Kijang 15 5 79 Kijang,Kec. Bintan 
Timur 

12. Dabo 8 3 28 Kota Dabo, Kec Singkep 

13. Rengat (tidak 
aktif) 

    

Jumlah 6,758 338 38,067
20

 

 

4.3 Visi dan Misi LPP TVRI Stasiun Riau 

4.3.1 Visi LPP TVRI Riau Kepri 

"Terwujudnya LPP TVRI Stasiun Riau Kepri sebagai media utama 

penggerak , pembangunan di Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau"
21

 

4.3.2 Misi LPP TVRI Riau Kepri 

1. Menyelenggarakan Program Siaran yang menumbuhkan rasa cinta 

tanah air. 

2. Menyelenggarakan siaran yang mendidik, menghibur, serta memberi 

pelayanan informasi yang sehat dan berimbang, dalam membangun 

budaya daerah dan sebagai kontrol sosial. 
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3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang mengacu pada lembaga 

penyiaran yang moderen.
22

 

4.4 Mata Acara LPP TVRI Stasiun Riau 

LPP TVRI Stasiun Riau mengelompokkan Mata Acara menjadi empat 

bagian, yaitu : Pendidikan, Informasi, Hiburan dan Budaya. 

Pendidikan Informasi Hiburan Budaya 

Pesona Indonesia 
Indonesia 

Membangun 

Lagu Pilihan 

Pemirsa 
Rona Melayu 

Anak Indonesia 
Semangat Pagi 

Indonesia 
Hallo Pemirsa 

Riau The Homeland Of 

Melayu 

Kuliner Riau Cemerlang Calon Bintang   

Jalan-Jalan 

Islami 
Warta Riau Lagu Islami   

Mimbar Agama Hanya di Riau 
BAM "Band Anak 

Muda" 
  

Bugar Sehat Dialog Khusus     

Lentera Hati   
 

  

Akademi Dai 

Cilik 
  

 
  

IQRA   
 

  

Aneka Bakat dan 

Gaya 
     

23
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4.5 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi LPP TVRI Stasiun Riau dipimpin oleh seorang 

Kepala Stasiun dibantu oleh 3 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kasubag 

serta 5 orang Kasubsie.
24

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 
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4.6 Gambaran Seksi dan Sub Bagian 

1. Seksi Program dan Pengembangan Usaha 

Seksi Program dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi dan dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi yaitu Kepala 

Sub Seksi Program dan Kepala Sub Seksi Pengembangan Usaha. Kepala 

Seksi Program dan Pengembangan Usaha, sejak tanggal 30 maret 2016 

dijabat sampai saat ini oleh Suardi Camong, S.PT., M.I. Kom, sedangkan 

Kepala Sub Seksi Program dijabat oleh Evi Lauri Shanti serta Kepala Sub 

Seksi Pengembangan Usaha dipercayakan kepada Nasraini, kemudian 

dibantu oleh 4 (empat) orang tenaga Pengarah Acara, 1 (satu) tenaga 

dekorasi.
25

 

Tabel 4.1  

Tenaga Profesi Sub Seksi Program Tahun 2018 

No Nama Profesi 
Status 

Kepegawaian 
Keterangan 

1. Hendri Mulyadi, SP Pengarah Acara Peg. LPP Sudah diklat 

2. Mulyadi Pengarah Acara Peg. LPP  Sudah Diklat 

3. Suyatno, SPT Pengarah Acara Peg. LPP            MMTC/ Sudah 

Diklat 

4. Eko Surya Lilinto Pengarah Acara PNS Sudah Diklat 

5. M.Yusuf Dekorasi Part Time  

6. Muhammad Rizal Penyiar Part Time  

7. Chandra Alfindodes Penyiar/Reporter Part Time  

8. Debi Ramona Penyiar/ 

Reporter 

Part Time  

9. Salim Andeslan Penyiar Part Time  

10.      Riri Adzaki yatul 

Husna 

Penyiar Part Time  

11. Elvi Rahmi Penyiar Part Time  

12. Dina Indah Penyiar Part Time  

13.   TessaJulien 

Mahesa 

Penyiar Part Time  
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14. Indah Fatika Sari Penyiar Part Time  

15. Mona Dwi Artika Penyiar Part Time  

16. Yuli Kurnia Lestari Penyiar Part Time  

17. Arief Ramadoni MA Penyiar Part Time  

18. Alviona Dinda 

Safira 

Penyiar Part Time  

 

Tabel 4.2 

Tenaga Profesi Sub Seksi Pengembangan  

Usaha tahun 2018 

 

No Nama Profesi 
Status 

Kepegawaian 
Keterangan 

  1 Nasraini AE PNS Kasubsie PU 

 

2. Seksi Berita 

Seksi Berita sesuai dengan struktur organisasi LPP TVRI Stasiun Riau 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Berita, pada tahun 2018 Kepala Seksi 

Berita dijabat oleh Bpk. Darmawan, S.Sos, M.Ikom. Kepala Seksi Berita 

dibantu oleh 1 orang koordinator liputan, 4 orang Reporter, I orang 

petugas admin, 4 orang kamerawan, 4 orang editor, dan 4 orang redaktur. 

3. Seksi Teknik 

Seksi teknik TVRI Stasiun Riau pada saat ini di dukung oleh 53 orang 

yang terdiri dari satu orang Kepala Seksi Teknik dan tiga orang 

Kasubseksi dan dibantu oleh 49 kerabat kerja studio dan teknik transmisi. 

Pada tahun 2018 Kepala Seksi Teknik dipercayakan kepada Budi Rianto 

S.I.Kom, Kepala Sub Seksi Produksi dan Penyiaran dipercayakan kepada 

Martin Indra S.Kom, Kepala Sub Seksi Teknik Transmisi adalah Sabeni 

dan Kepala Sub Seksi Fasilitas Transmisi yaitu Pipin Sofian S.I.Kom.
26

 

Kegiatan Studio TVRI Stasiun. Riau, sejak bulan 24 agustus 2009, 

dipindahkan ke komplek pemancar TVRI Jln. Durian no 24 Pekanbaru, 

                                                           
26
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dikarenakan Microwave Link/FPU yang menghubungkan Studio TVRI 

Rumbai ke pemancar TVRI Jln. Durian mengalami kerusakan permanen 

akibat tersambar petir, komputerisasi. Kegiatan operasional studio, baik 

operasional continuity maupun system editing paket-paket seksi program 

dan seksi berita kesemuanya dilakukan dengan menggunakan peralatan 

komputerisasi. Studio di Rumbai, saat ini hanya digunakan untuk kegiatan 

rekaman/siaran tunda disebabkan beberapa peralatan teknik dipindahkan 

ke studio darurat Jalan Durian.  

Siaran program-2 TVRI Riau Batam, sejak diresmikan oleh presiden 

RI Susilo Bambang Yudoyono program siaran TVRI digital di 3 stasiun 

TVRI (Jakarta, Surabaya dan batam) pada tanggal 21 desember 2010 yang 

lalu. TVRI Stasiun Riau (program-2) menyiarkan program local TVRI 

Riau di batam selama 9 jam/hari, program siaran dipekanbaru ke batam 

menggunakan fasilitas VPN (Virtual Personal Network) PT. Telkom. 

Siaran tunda TVRI Riau, TVRI Stasiun Riau sejak awal tahun 2009, 

melakukan siaran tunda di 6 daerah Tk-II (Siak, dumai, tembilahan, pasir 

pangaraian, sungai pakning dan baserah), menggunakan rekaman dengan 

DVD yang selanjutnya setiap malam dikirim ke 6 daerah tersebut, hingga 

saat ini berjalan lancar. 
27

 

4. Sub Bagian Umum 

Sub Bagian Umum merupakan unsur pendukung dalam kelancaran 

operasional LPP TVRI Stasiun Riau. Sub Bagian Umum, dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian Umum sejak tahun 2017 sampai saat ini yang 

dipercayakan kepada saudara Muhammad Yusuf, SE. Sub Bagian Umum 

dibantu oleh 3 orang tenaga administrasi, 5 orang pengemudi, 5 orang 

petugas keamanan dan 5 orang tenaga kebersihan/ harian lepas.
28

 

5. Sub Bagian Keuangan  

Sub Bagian Keuangan LPP TVRI dipimpin oleh seorang Kasubag yaitu 
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 http://repository.uin-suska.ac.id diakses pada tanggal  25 Desember 2020 jam 21.10 

WIB 
28

 http://repository.uin-suska.ac.id diakses pada tanggal  25 Desember 2020 jam 21.20 

WIB 

 

http://repository.uin-suska.ac.id/
http://repository.uin-suska.ac.id/


31 

 

 

Muhyin, S. Sos. Di Sub Bagian Keuangan terdapat beberapa staff antara lain 

1 orang bendaharawan dan dibantu oleh 4 orang tenaga administrasi 

keuangan. 

4.7 Program Pesona Indonesia 

Program Pesona Indonesia adalah sebuah program yang di produksi 

oleh stasiun LPP TVRI yang ditayangkan keseluruh Indonesia dari Aceh 

hingga Papua. Program Pesona Indonesia ini berisi konten tentang 

keberagaman Indonesia seperti Kebudayaan, Kultur, Tradisi, Wisata Alam, 

seerta kuliner yang diproduksi dan dikemas secara menarik dengan format 

program feature dan dokumentasi. Jam tayang program pesona Indonesia yaitu 

tayang secara Nasional setiap tanggal 3 setiap bukannya dan untuk daerah jam 

tayangnya pada hari sabtu dengan durasi program  30 menit.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dari rumusan masalah bagaimana “Strategi 

Script Writer dalam Penulisan Naskah Program Siaran Pesona Indonesia TVRI 

Riau – Kepri”. Dengan menggunakan sumber data yang berbeda namun tetap 

menggunakan metode yang sama berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi 

sebagai rujukan dari validitas data yang didapat. Peneliti dalam menggunakan 

teori dari Antonius Darmanto tentang strategi penulisan penulisan naskah program 

siaran yang terbagi ke dalam empat kelompok tahapan diantaranya : (1) Tahap 

perencanaan, (2) Tahap Penulisan, (3) Tahap pelaksanaan penulisan, (4) Evaluasi 

dan Penulisan Kmebali.  

Penulis naskah atau disebut dengan script writer menjadi hal yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan sebuah program acara. Dalam hal ini penulis naskah TVRI 

Riua Kepri dalam acara pesona Indonesia. Membuat sebuat langkah strategi akan 

pelaksanaan program siaran. Tahapan tersebut dimulai dari Tahapan perencanaan 

akan konsep acara yang akan dibuat, tema, serta tujuan dari acara program itu di 

adakan. Penulis membuat perencanaan yang didasarai atas pengumpulan materi 

dan penyampaian pesan yang dbuat script writer. Hal ini nantinya akan dilanjut 

pada tahapan pelaksanaan penulisan dimana script writer membuat sebuah Full-

Script bagaimana akan jalan nya program siaran Pesona Indonesia itu sendiri. Full 

script yang berisikan atas reka adegan, durasi, waktu dan lokasi akan di Evaluasi 

dan di Tulis kembali, guna menbuat sebuah script yang dapat disimpulkan dari 

setiap sesi scene adegan, pesan dan lainnya. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Strategi Script Writer dalam Penulisan 

Naskah Program Siaran Pesona Indonesia TVRI Riau – Kepri”. Akan memberikan 

saran-saran mengenai hasil penelitian agar dapat membantu pihak TVRI Riau 
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Kepri dalam proses strategi Script Writer dalam acara pesona Indonesia sebagai 

berikut : 

1. Peneliti berharap pada program Pesona Indonesia selalu memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi penonton. 

2. Peneliti berharap pada program pesona Indonesia selalu memberikan 

informasi terbaru tentang keberagaman Indonesia. 

3. Peneliti berharap pada script writer untuk selalu berinovasi dan uptudate 

dalam menulis naskah program siaran. 

4. Peneliti berharap agar script writer menjaga kualitas hasil penulisan 

naskah program siaran pesona Indonesia. 

 

  



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anton Mabruri, Manajemen Produksi Program Acara Televisi Format Acara Non 

Drama, News, & Sport (Jakarta: Kencana 2008).. 

Deddy Mulyana,Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja 

Rodaskarya ,2010). 

Departemen pendidikan dan kebudayaan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta, Balai pustaka, 1997). 

Djamal, Hidajanto. Dasar-dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan 

Regulasi. (Jakarta: Kencana, 2015). 

Flaming, Carole. The Radio Handbook. (England, Routledge, 2010). Hal. 50).  

Innayatul fitria “Startegi Produser Dalam Memepertahankan Eksitensi Program 

Dakawah Mamah&Aa Ber-Aksi di Stasiun Televisi Indosiar” (uin syarif 

hidayatullah 2014). 

J.Lexy Moelong, Prosedur Penelitian, (Bandung: PT Rineka Cipta, 2004). 

Jalaludin Rachmat. Metode Penelitian Komunikasi.(Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya. 2005). 

Kriantono Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana 2006). 

Morissan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio & 

Televisi, (Jakarta:Kencana, 2009). 

Morissan, op.cit. 

Morrisan, Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi, 

(Jakarta: Kencana, 2009). 

Morrisan, Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi 

(Jakarta: Kencana, 2009). 

Naratama, Menjadi Sutradara Televisi dengan Single dan Multi Camera, ( 

Jakarta: PT Grasindo, 2004). 

 Naratama, Menjadi Sutradara Televisi dengan Single dan Multi Camera, ( 

Jakarta: PT Grasindo, 2004). 

Naratama, Menjadi Sutradara Televisi dengan Single dan Multi Camera, ( 

Jakarta: PT Grasindo, 2004). 



 

 

Nurudin, Pengatar Komunikasi Massa, (Jakarta: Rajawali pers 2013). 

Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2004). 

P Joko Subagyo, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). 

Rosady Ruslan, Metode Penelitian kualitatif, (Jakarta: PT. Raja  Grafindo 

Persada, 2006). 

Rosady  Ruslan, Metode  Penelitian kualitatif,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006). 

Rosady  Ruslan, Metode  Penelitian kualitatif,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006). 

Ruslan Rosady, Metode Penelitian : PR dan Komunikasi, (Jakarta:PT.Raja 

Grafindo Persada, 2006). 

Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: UII Press, 2001). Sutrisno Hadi, 

Metode Research, (Yogyakarta: UII Press, 2001). 

Syaodih Nana. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT. Ramaja Rosda 

Karya, 2005). 

 

 

 


