
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

 Komunikasi dapat terjadi dalam banyak bentuk. Bentuk komunikasi yang melibatkan 

publik dalam penyampaian pesan adalah komunikasi massa. Hal serupa diungkapkan oleh 

Sendjaja (2002, 21) 

 

Konsep komunikasi massa merupakan suatu proses dimana organisasi media 

memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas dan pada sisi lain merupakan 

proses dimana pesan tersebut dicari digunakan dan dikonsumsi oleh audience (Sendjaja, 

2002,21). 

 

Media massa merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Seperti yang dikatakan oleh Denis McQuail (1994, 3) tentang definisi media massa,   

 

Media massa merupakan sumber kekuatan-alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam 

masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. 

(McQuail, 1994, 3) 

 

 Penyampaian informasi melalui media massa dibagi menjadi dua yaitu media elektronik 

dan cetak. Media elektronik meliputi internet, televisi, dan radio. Sementara media cetak 

meliputi surat kabar, majalah, tabloid, bulletin, dll.  



Televisi memiliki dua teknik pengambilan gambar dengan cara Video Tape Recording 

(rekaman) dan Live Event (siaran langsung). Menurut Dasar-dasar Produksi Acara Televisi 

(2009, 7) acara radio, TV, siaran langsung mengutamakan sifat aktualitas seperti olahraga, rapat-

rapat yang bersifat besar dan aktual. Untuk siaran rekaman seperti drama, dokumenter, acara 

pendidikan adalah acara yang gambar dan suaranya diedit lebih dahulu. Sistem video taping 

adalah program yang direkam dengan video atau video cassette. Sedangkan dalam format acara, 

televisi dibagi menjadi drama (fiksi), non drama (non fiksi), dan berita & olahraga. Pernyataan 

yang sama diungkapkan oleh Naratama (2004, 63) saat menjelaskan tentang format acara 

televisi, 

 

Format Acara Televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi 

yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai 

kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut. (Naratama, 

2004, 63) 

 

Dengan adanya target pemirsa sebagai salah satu pertimbangan format acara di televisi 

maka televisi perlu menciptakan format acara yang sesuai dengan kebutuhan pemirsa. Pemirsa 

yang menyaksikan acara di televisi berasal dari berbagai usia dan latar belakang. Seperti yang 

dijelaskan oleh Shalom M. Fisch (2004, 2) diantara banyaknya penonton, anak-anak menjadi 

pihak yang cenderung menghabiskan waktu untuk menonton televisi. Dalam setiap minggu 

waktu yang dihabiskan oleh seorang anak untuk menonton televisi berkisar antara 11 sampai 21 

jam. Selain itu menurut data yang ada, anak-anak dibawah umur lima tahun bisa menghabiskan 

waktu selama 18 jam per-minggu untuk menonton televisi. Sebagai pribadi yang akan 



berkembang, seorang anak membutuhkan tayangan televisi yang memiliki format acara sesuai 

dengan kebutuhan dan tumbuh kembangnya. Hal yang sama diungkapkan oleh Dr. Kaoruko 

Kondo & Professor Jeanette Steemers (2006, 4) dalam jurnalnya yang berjudul Can Television 

be good for Children?, dijelaskan bahwa,  

As children acquire more experience of television, their ability to comprehend its content 

and translate those meanings into learning increases. (Kondo, Steemers, 2006, 4) 

 

Tayangan yang dibutuhkan oleh seorang anak diharapkan memiliki sifat mendidik, 

memiliki unsur imaginasi dan kreatif, serta tidak mengandung unsur kekerasan. Hal ini didasari 

oleh adanya kebutuhan anak ketika menonton tayangan televisi yaitu tayangan yang mendukung. 

Tayangan yang memiliki karakteristik cocok untuk anak-anak adalah tayangan fiksi yang 

mendidik. Seperti yang dikatakan oleh Naratama (2004, 65) mengenai fiksi, 

 

FIKSI (DRAMA) adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan diciptakan 

melalui proses imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi yang direkayasa dan dikreasi 

ulang. Format yang digunakan merupakan interpretasi kisah kehidupan yang diwujudkan dalam 

suatu runtutan cerita dalam sejumlah adegan. (Naratama, 2004, 65) 

 

Tayangan televisi berjenis fiksi dengan genre action comedy dan drama sehari-hari yang 

ditujukan untuk anak-anak di Indonesia saat ini sangat minim. Kurangnya artis maupun penyanyi 

cilik yang dapat dijadikan panutan untuk anak-anak Indonesia menjadi alasannya. Sesuai dengan 

pernyataan Psikolog Universitas Andalas (Unand) Padang, Kuswardani Susari Putri, M.Si 

(2012), ia menilai banyak tayangan televisi saat ini masih kurang dalam menyiarkan program 



televisi yang berpihak kepada anak-anak. (psikologizone.com 2012) Tayangan televisi masih 

saja didominasi oleh adegan kekerasan, bukan hanya kekerasan dalam bentuk fisik namun juga 

mental. Berbeda dengan era 90-an yang menawarkan banyak pilihan program anak-anak dengan 

pembawa acara yang sesuai dengan umurnya. Contohnya, Tralala Trilili yang dibawakan oleh 

Agnes Monica dan Kak Nunu, Cilukba yang dipandu oleh Maissy Pramasshela, Si Unyil 

dibawakan oleh Pak Raden, Dunia anak yang dibawakan oleh Geovanny. Kak Seto 

mengungkapkan hal yang sama, Menurutnya dalam salah satu pernyataannya, kurang 

berkembangnya lagu anak adalah karena media kurang berkontribusi dalam menayangkan lagu 

anak. Tidak ada ruang di televisi untuk menampilkan acara lagu-lagu anak. (Antara News 2012) 

Film kartun merupakan bagian dari tayangan fiksi. Film kartun dianggap dapat 

menyampaikan pesan karena termasuk dalam media komunikasi. Saat ini dampak kartun sudah 

mencapai level baru. Sekarang animasi digunakan untuk menyampaikan pesan pada penonton. 

Seperti yang dikatakan oleh Ginmann (2013,3) dalam jurnal yang berjudul Cartoons as 

Information, ia menyatakan bahwa,  

 

Nowaday, in social communication research, the impact of cartoons has gained a new 

status. Today, animation is used to convey the messages to target audience. (Ginmann, 2013, 3) 

 

Tayangan kartun di Indonesia saat ini lebih didominasi oleh kartun yang tidak 

sepenuhnya ditujukan untuk anak-anak dan kebanyakan berasal dari luar negeri. Hal ini dapat 

dilihat dari kurangnya program acara televisi lokal untuk anak-anak setiap harinya. Selain itu, 

saat prime time tayangan televisi untuk anak-anak di akhir pekan cenderung didominasi oleh 

tayangan kartun manga ataupun kartun internasional, seperti doraemon, crayon sinchan, ninja 



hatori, tom and jerry, dan scooby doo. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa permasalahan 

yang dihadapi oleh program acara di televisi untuk anak-anak adalah kurangnya tokoh anak-anak 

yang dapat dijadikan panutan serta kurangnya tayangan anak-anak lokal.  

Program acara Kartun Indonesia menampilkan kartun yang termasuk dalam format acara 

televisi drama (fiksi). Acara ini dapat digolongkan sebagai variety show karena tidak hanya 

sekedar memutarkan film kartun tetapi dipandu oleh host yang juga membawakan kuis dan 

menyanyikan lagu. Menurut Naratama (2006, 109) definisi dari variety show adalah, 

 

Variety show adalah format acara televisi yang mengkombinasikan berbagai format 

lainnya, seperti talkshow, magazine show, quiz, games show, musik concert, drama dan sitcom 

(komedi situasi). Variasi acara tersebut dipadukan dalam sebuah pertunjukan dalam bentuk 

siaran langsung maupun siaran rekanaman. 

(Naratama, 2006, 109)  

 

 

Program ini ditujukan untuk anak-anak dalam rangka memenuhi kebutuhan tayangan 

televisi yang berjenis kartun dan sifatnya mendidik. Selain itu, Indosiar membuat program acara 

Kartun Indonesia bagi anak-anak Indonesia agar dapat melihat film kartun hasil karya anak 

bangsa Indonesia. Tayangan Kartun Indonesia tidak menampilkan adegan kekerasan, melainkan 

menayangkan ciri khas budaya dari bangsa Indonesia. Kartun yang ditampilkan adalah hasil 

karya anak bangsa dan mengadaptasi budaya Indonesia. Acara ini menayangkan tiga kartun yang 

terdiri dari tiga jenis cerita yaitu Nina Sahabatku, Keluarga somat, dan Pendekar Lalat Samufly. 

Kartun Nina Sahabatku dan Keluarga somat ber-genre drama, sementara kartun Pendekar Lalat 



Samufly ber-genre action comedy. Tayangan Kartun Indonesia dibawakan oleh host Coboy 

Junior yang terdiri dari dari empat personil : Kiki, Iqbal, Bastian dan Aldi. 

Selama proses produksi Kartun Indonesia ada banyak tantangan dan kendala dari segi 

teknis maupun pada saat pengambilan gambar berlangsung. Kendala yang ditemukan antara lain: 

penerapan jadwal yang tidak sesuai dengan timetable karena alasan teknis, kesulitan komunikasi 

dengan host acara serta tumpang tindih job desc antar tim produksi. Namun kendala yang paling 

menonjol adalah kesulitan berkomunikasi dengan host acara yang masih anak-anak. Masalah 

yang sering timbul berkaitan dengan sulitnya memberikan pengarahan pada host, serta 

pengambilan keputusan dalam hal wardrobe dan blocking selama syuting. Hal tersebut 

berpengaruh pada kelangsungan acara, karena mengakibatkan kurang maksimalnya proses 

produksi dan menghambat waktu syuting.  

Tim Produksi saling bekerjasama dalam proses produksi. Umumnya sutradara bekerja 

sama dengan para artis dan crew mencoba mewujudkan apa yang direncanakan dalam kertas dan 

tulisan (syuting script) menjadi gambar, susunan gambar yang dapat bercerita, (Wibowo, 2009, 

39). Berdasarkan proses produksi dalam buku Naratama, peran producer assistant dibagi 

menjadi tiga bagian saat praproduksi, produksi, dan paskaproduksi. Pada saat praproduksi, 

producer assistant terlibat dalam seluruh proses kreatif, teknis, dan produksi. Serta bertanggung 

jawab pada blocking pemain dan kamera. Sedangkan pada saat produksi, producer assistant 

bertanggung jawab pada penyutradaraan pentas atau panggung atau lokasi dan pengarahan audio 

visual, termasuk liputan pada momen. Dan pada saat paskaproduksi, producer assistant 

bertanggung jawab pada hasil akhir dari proses editing (Naratama, 2004, 22). Sementara pada 

saat proses produksi program Kartun Indonesia, producer assistant membantu mempersiapkan 

kebutuhan yang diperlukan sebelum proses syuting berlangsung (termasuk backdrop dan 



property). Selain itu producer assistant juga membantu men-direct langsung para host, 

mengawasi time table saat syuting dan mendampingi host saat proses reading script. Sedangkan 

pada saat paskaproduksi producer assistant juga mengikuti proses editing dan mixing.  

Adanya interaksi antara producer assistant dengan host selama proses produksi Kartun 

Indonesia membuat kedua pihak terlibat dalam suatu proses komunikasi. Proses komunikasi 

yang terjadi antara 2 pihak adalah komunikasi antar pribadi karena melibatkan 2 pihak yaitu 

pihak producer assistant dan pihak Coboy Junior sebagai host. Seperti yang dikemukakan oleh 

Wiryanto, menurutnya Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam 

situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan 

orang (Wiryanto, 2004). Ciri-ciri Komunikasi Antar Pribadi yang terjadi adalah memiliki arus 

pesan dua arah, konteks komunikasinya dua arah, memiliki tingkat umpan balik tinggi, 

kemampuan mengatasi selektivitas tinggi, kecepatan jangkauan terhadap khalayak relative 

lambat, dan ada efek terhadap perubahan sikap. (Edna Rogers, 2003,1) 

Berkaitan dengan Komunikasi Antar Pribadi tersebut, ditemukan tantangan selama 

dilakukan pengarahan pada host saat proses syuting berlangsung. Coboy Junior sebagai host 

Kartun Indonesia berusia 14-16 tahun bukan lagi anak-anak yang bisa diatur sepenuhnya karena 

sudah masuk dalam tahap transisi remaja menuju dewasa. Sebagai remaja, host memiliki sikap 

yang berbeda dengan orang dewasa begitu pun dengan sikap anak karena masa remaja 

merupakan masa transisi dari anak ke tahap dewasa. Seperti yang diungkapkan oleh Drs. 

Mardiya (2012,3) yang dikutip dalam buku yang berjudul Tumbuh Kembang Remaja dan 

Permasalahannya mengenai sikap remaja, 

Pertama, pemekaran diri sendiri (extension of the self) yang ditandai dengan kemampuan 

seorang untuk menganggap orang atau hal lain sebagai bagian dari diri sendiri juga. Kedua, 

http://www.lusa.web.id/category/komunikasi-dan-konseling/


kemampuan untuk melihat diri sendiri secara obyektif (self objectivication) ditandai dengan 

kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri (self insight) dan kemampuan untuk 

menangkap humor (sense of humor). Ketiga, memiliki falsafah hidup tertentu (unifying 

philosophy of life). Hal itu dapat dilakukan tanpa perlu merumuskannnya dan 

mengucapkankannya dalam kata-kata. Dari berbagai karakter dan ciri-ciri psikologis remaja tadi, 

satu hal yang paling menonjol dari seorang remaja adalah adanya konsep sikap yang egois 

sebagai wujud perkembangan berpikir dan bersikap dalam memperjuangkan kemandirian sikap 

(the strike of autonomy). Dari konsep ini maka seringkali perilaku remaja sering menunjukkan 

sikap-sikap kritis dan berlawanan dengan perilaku orang tua, keluarga, dan masyarakat 

sekitarnya. (Mardiya, 2012,3) 

 

 

Tingkat kedewasaan host yang masih remaja menimbulkan sikap kurang profesional 

selama syuting berlangsung. Beberapa bentuk ketidak profesionalannya sebagai host adalah, 

personil Coboy Junior seringkali kurang mendengar dan memperhatikan arahan dari Producer 

Assistant, tidak menepati jadwal yang sudah ditetapkan, dan tidak bisa membedakan waktu 

bermain dengan syuting (jika ada jeda atau istirahat antar episode Coboy Junior susah diarahkan 

untuk kembali ke proses syuting). Dalam mengatasi hal tersebut digunakan cara pendekatan 

dengan cara persuasi seperti salah satu sifat Komunikasi Antar Pribadi yaitu melibatkan 

komunikasi persuasif. Untuk mengatasi hal tersebut, saat mengarahkan (men-direct) anak-anak 

diperlukan pendekatan khusus seperti yang dikatakan oleh Lynas Waun seorang peneliti dari 

University of Arizona, hal-hal berikut perlu dijaga dalam berkomunikasi dengan anak yaitu: 



benar-benar mengarahkan perhatian kepadanya; berkata dengan lembut dan tenang; serta 

menjaga dan memperhatikan perasaan anak.  

Hal ini jauh berbeda dengan cara berkomunikasi dengan orang dewasa yang tidak 

memerlukan perhatian khusus. Dilihat dari segi psiklogis, komunikasi dengan orang dewasa 

memiliki sikap tertentu yaitu orang dewasa sudah memiliki pengetahuan yang lebih mutakhir; 

komunikasi juga merupakan proses emosional dan intelektual sekaligus; dan komunikasi dengan 

orang dewasa adalah hasil kerjasama antara manusia yang saling memberi dan menerima. 

(Erikson, 1958) 

Maka dari itu, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan 

berubahnya jadwal syuting, sikap yang tidak menyenangkan dan proses syuting acara yang tidak 

lancar. Dalam tahap ini diperlukan kemampuan komunikasi yang baik dan terarah pada pemain 

yang akan menjalani syuting.  

Proses syuting yang berlangsung menggunakan format taping. Program Acara ini 

ditayangkan pertama kali pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013, jam 08.00 hingga 09.00. 

 

I.2 Tujuan Magang 

1. Mempelajari proses produksi acara televisi yang ditayangkan secara taping khususnya 

dalam program variety show Kartun Indonesia 

2. Memahami peranan Komunikasi Antar Pribadi dalam Proses Produksi acara Kartun 

Indonesia yang ber-genre Variety Show  

 

 

 



I.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 

 I.3.1 Ruang Lingkup Magang 

Penulis melakukan magang di PT. Indosiar Visual Mandiri, pada bagian produksi. 

Penulis menjabat sebagai Producer Assistant untuk program Kartun Indonesia dan 

Akademi Sahur Indonesia. Selama magang Penulis dibawah pengawasan Executive 

Producer, Producer, dan Producer Assistant senior.  

 

 I.3.2 Batasan Magang 

Pada saat magang Penulis ditugaskan di program acara Kartun Indonesia dan 

Akademi Sahur Indonesia sebagai Producer Assistant. Namun Penulis lebih banyak 

terlibat pada program Kartun Indonesia. Inilah batasan magang Penulis pada program 

acara Kartun Indonesia: 

1) Mengikuti rapat yang membahas tentang rundown bersama dengan Executive 

Producer, Producer, Producer Assistant dan tim kreatif research and 

development. 

2) Menjadi asisten Producer Assistant dalam Program Obat Hati, Hikayat, dan 

Pintu Syurga. 

3) Membantu dalam mengkoreksi rundown sebelum syuting dimulai bersama 

Producer Assistant senior. 

4) Memperbanyak rundown dan script untuk dibagikan kepada seluruh tim yang 

terlibat pada saat syuting dan script untuk pembawa acaranya. 



5) Membantu Producer Assistant senior mencatat waktu iklan dan berapa menit 

pada tiap segmen acara. 

6) Membantu mendistribusikan script kepada pembawa acara dan memberikan 

briefing setiap segmennya. 

7) Mendampingi pembawa acara pada saat reading script setiap segmennya. 

8) Berkoordinasi dengan bagian kostum untuk mengetahui pakaian yang 

digunakan pembawa acara sebagai sponsor. 

9) Ikut serta dalam proses editing yang dilakukan oleh Editor dan Producer 

Assistant senior. 

10)  Terlibat dalam proses mixing (mengantar data audio, kaset betacam, dan 

mengawasi proses mixing hingga selesai). 

11)  Mengurus keperluan booking studio sebelum proses syuting berlangsung. 

12)  Membantu proses audisi dari suatu program acara ramadhan, yaitu Akademi 

Sahur Indonesia. 

 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Penulis melakukan magang di Indosiar, dari periode 22 Mei sampai 7 Agustus 2013. 

Waktu kerja Penulis pada saat magang bervariasi. Untuk program acara Kartun Indonesia waktu 

syuting cenderung berganti-ganti sehingga Penulis menyesuaikan jam kerja dengan jam syuting 

berlangsung. Selain Program Kartun Indonesia, Penulis juga ikut membantu producer assistant 

senior dalam program Obat Hati, Hikayat, dan Pintu Syurga. Jam kerja Penulis berubah setelah 

ditugaskan untuk membantu program acara Akademi Sahur Indonesia (AKSI). Selama mengikuti 

program AKSI, Penulis bekerja dari jam empat sore hingga jam enam pagi. Apabila diantara 



waktu kerja tersebut, Penulis mengalami overlap jadwal Kartun Indonesia dan AKSI, Penulis 

lebih memprioritaskan mengikuti proses syuting Kartun Indonesia karena program tersebut 

merupakan program utama yang ditugaskan oleh supervisor pada Penulis.  

 Penulis bekerja dari hari Senin sampai Jumat, akan tetapi pada saat ditugaskan untuk 

membantu program AKSI, Penulis bekerja dari hari Senin sampai Minggu. Tetapi Penulis 

diberikan hari libur oleh Producer Assistant senior selama dua hari dengan hari yang tidak 

menentu. Untuk program acara Kartun Indonesia tayang setiap hari Sabtu jam 08.00 sampai 

09.00 di stasiun televisi Indosiar.  

Penulis melakukan magang di PT Indosiar Visual Mandiri yang berlokasi di Jl. Damai No. 11 

Daan Mogot, Jakarta 11510, Indonesia. Dengan nomor telepon (021)5672222, 5688888. 




