
ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran produser dalam 
memproduksi program berita SBO TV. Di dalam memproduksi sebuah program 
terdapat 3 tahap yang dilalui yaitu tahap pra, tahap produksi dan tahap pasca. Tahap 
pra meliputi penemuan ide, perencanaan dan persiapan. Tahap produksi merupakan 
eksekusi perencanaan di tahap pra, sedangkan pasca meliputi editing yang kemudian 
ditayangkan di televisi. Produser berperan sebagai pemegang kendali (controller) 
terhadap isi materi dari program yang diproduksinya. Hal ini menjadi menarik untuk 
dipertanyakan, bagaimana peran produser pada masing-masing program berita yang 
ada di SBO TV. Peran disini dari proses pra hingga program tersebut ditayangkan. 
Dalam SBO TV, format penyajian berita yang dimiliki terdiri dari tiga ragam yaitu 
hard news, soft news dan feature. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan 
metode penelitian studi kasus dan tipe penelitian deskriptif. Sasaran penelitian adalah 
produser Jurnal, produser New VJ’s, produser Warna-Warna Kehidupan dan produser 
TOS. Teknik pengumpulan data mempergunakan wawancara mendalam dan 
observasi, sehingga unit analisis data berupa narasi-narasi hasil wawancara dengan 
keempat produser tersebut. 

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa peran produser di tiap 
program berita memiliki beberapa persamaan. Namun dalam melaksanakan perannya, 
penulis menemukan perbedaan dalam memproduksi di setiap programnya. Perbedaan 
tersebut terletak pada treatment dan standar yang ditetapkan tiap produser yang 
disesuaikan dengan format penyajian dan konsep awal pembuatan program. Tiap 
produser juga memiliki strategi dan tindakan terhadap program beritanya agar tetap 
sesuai dengan identitas SBO. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa tiap 
produser tetap terpicu semangat untuk membuat tayangan menjadi lebih baik agar 
terhindar dari pemberhentian tayangan. Hal yang dilakukan agar tetap produktif 
dalam memproduksi adalah dengan sering evaluasi dan perbaikan dari periode satu ke 
periode berikutnya.  
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