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BAB II 

KERANGKA KONSEP 

 

2.1 Tinjauan Karya Sejenis 

Dalam karya ini penulis menggali informasi dari karya - karya yang sudah 

ada sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau 

kelebihan yang sudah ada pada tiap - tiap karya yang penulis temukan. Selain itu, 

penulis juga menggali informasi dari buku - buku serta sumber yang kredibel untuk 

mendapatkan suatu informasi yang ada terkait dengan topik peneliti dan sudah ada 

sebelumnya terkait dengan teori yang berkaitan dengan topik atau judul yang 

digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah pada karya ini. 

a. Ini Talkshow (Net.TV) 

 

Sumber : Youtube Channel Ini Talkshow, 2014 

Gambar 2.1 Program Ini Talkshow Net.TV 

"pengenalan dunia e-sport..., Jeremy Frits David, FIK UMN, 2019
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Ini Talkshow merupakan acara talkshow/gelar wicara yang dikemas 

dengan suasana santai atau bisa disebut dengan acara Talkshow masa kini. 

Dengan dibawa oleh dua orang host yang didukung dengan artis pendukung 

lainnya yang bermain sebagai peran atau berakting sekaligus menanyakan 

bintang tamu yang hadir pada saat Talkshow berlangsung. Ini Talkshow 

adalah suatu program yang ditayangkan oleh salah satu stasiun masa kini, 

yaitu Net.TV (Synopsis : Ini Talkshow, n.d.). 

Pada karya sejenis yang merupakan program televisi oleh Net.TV 

ini, membahas berbagai macam tema dan topik bahasan pada setiap 

episodenya. Dengan mengundang berbagai narasumber dan bintang tamu 

yang relevan dengan bahasan yang ingin dibahas per episodenya. Acara ini 

memiliki konsep sebuah rumah yang memiliki interaksi antara karakter 

yang ada di rumah tersebut. Acara ini memiliki kekuatan pada pembawa 

acaranya yang dapat membawakan acara dengan baik dan juga menghibur 

di saat bersamaan. Acara ini tayang pada pukul 20.00 WIB dari hari Senin 

sampai Jumat di Net.TV (TV Program, n.d.).  

Yang menjadi persamaan dengan karya yang ingin dibuat nantinya 

adalah memiliki persamaan format dengan program televisi yang nantinya 

akan dibuat untuk pemenuhan skripsi berbasis tugas karya akhir. Format 

utama dari program televisi karya ini salah satunya adalah program 

Talkshow yang terdapat dalam segmen program televisi yang ingin dibuat 

pada karya akhir program televisi yang membahas mengenai E-sports. Oleh 

"pengenalan dunia e-sport..., Jeremy Frits David, FIK UMN, 2019
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karena kesamaan dengan format program televisi yang nantinya akan dibuat 

untuk pemenuhan tugas karya akhir oleh karena itu program televisi Ini 

Talkshow dipilih untuk menjmoadi tinjauan karya sejenis yang dinilai sesuai 

dengan format Talkshow yang nantinya akan dibuat pada program televisi 

ini.  

Yang membuat karya ini menjadi berbeda dengan karya yang akan 

dibuat adalah tema besar dari karya yang ingin dibuat. Karya yang akan 

dibuat memiliki fokus dalam pembahasannya yaitu berfokus pada dunia E-

sports. Sedangkan dalam program Ini Talkshow, fokus dari acara ini lebih 

membahas berbagai macam hal yang sedang terjadi dengan pembawaan 

yang menghibur dan juga segar. Dalam segi pembawaan acara ini sendiri 

karya yang ingin dibuat nantinya juga akan membahas berbagai macam hal-

hal yang berkaitan erat dengan dunia E-sports dan juga lingkungannya. 

b. Game Scoop! (IGN) 

 

Sumber : Youtube Channel Game Scoop!, 2016. 

Gambar 2.2 Program Game Scoop! 

"pengenalan dunia e-sport..., Jeremy Frits David, FIK UMN, 2019
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Game Scoop! merupakan program Talkshow atau gelar wicara yang 

dibuat oleh IGN Entertainment yang berasal dari Amerika Serikat, dimana 

program ini memiliki durasi antara satu jam hingga empat puluh menit per 

episode nya. Tema-tema yang dibahas dalam acara ini adalah segala sesuatu 

dan juga trend yang berhubungan dengan industri video games dan juga 

elektronik yang saling berhubungan satu sama lainnya. Program ini 

ditayangkan di platform sosial media Youtube dan menghadirkan konsep 

gelar wicara dengan cara saling berdiskusi dan menanggapi isu-isu yang 

tengah berkembang di dunia industri video games dan juga elektronik 

(sea.ign.com, 2016) . 

Yang menjadi persamaan dengan program yang ingin dibuat pada 

skripsi berbasis karya akhir ini adalah kesamaan tema dan juga format 

Talkshow yang nantinya akan dibuat pada karya akhir ini. Kesamaan format 

terdapat pada tema yang akan dibicarakan pada saat Talkshow nanti yaitu 

membahas video games serta industrinya. Hal ini terlihat dari pemilihan 

narasumber yang bersangkutan untuk membahas topik-topik besar yang 

ingin dibahas dari sebuah episode. Hal ini juga akan sama dengan karya 

yang akan dibuat. Pada setiap episode dalam program televisi yang akan 

dibuat terdapat tema-tema besar yang menjadi fokus pembicaraan dalam 

Talkshow tersebut.  

Yang menjadi pembeda antara program televisi yang nantinya akan 

dibuat dengan program Game Scoop! oleh IGN ini terdapat dari bentuk 

"pengenalan dunia e-sport..., Jeremy Frits David, FIK UMN, 2019
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visualnya. Jika melihat dari segi visual dan juga penempatan narasumber 

yang berada di layar kaca, maka Game Scoop! memiliki format lebih 

berdiskusi dan juga mengobrol santai, dengan kata lain penempatan 

narasumber dan visual yang dihasilkan masih terlihat sangat kaku dan tidak 

begitu luwes dalam segi pengambilan gambar dan juga setting tempat 

Talkshow dalam program Game Scoop!  

Dari perbedaan yang ada ini karya akhir yang akan dihasilkan lebih 

memiliki format mengobrol santai, bebas dan menghibur di saat bersamaan 

yang dimana dapat memasukan unsur-unsur segar dan juga baru dalam hasil 

akhir dari segmen Talkshow yang nantinya akan dibuat. Jika melihat 

perbedaan yang lainnya, maka Game Scoop! masih bisa dikatakan terlalu 

luas dan kurang menyentuh isu-isu dari aspek kompetitif dari video games, 

aspek kompetitif video games inilah yang mendasari terbentuknya kata E-

sports dan juga menjadi salah satu bahasan yang utama dalam acara 

Talkshow yang nantinya akan dibuat dan dikemas dalam program televisi. 

c. theScore esports 

 

Sumber : theScoreesports.com, 2018 

Gambar 2.3 theScore esports 

"pengenalan dunia e-sport..., Jeremy Frits David, FIK UMN, 2019
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theScore eSports berawal dari sebuah aplikasi mobile smartphone  

yang menyajikan berbagai informasi dan juga aplikasi yang berhubungan 

dengan dunia E-sports secara kompetitifnya kemudian berkembang melalui 

konten video mengenai E-sports melalui kanal Youtube. Dalam kanal 

Youtube theScore eSports tentunya memiliki berbagai macam konten, salah 

satu konten yang menjadi tinjauan karya sejenis bagi karya berbasis 

program tv ini adalah channel youtube dari theScore eSports ini. Yang 

dimana, konten-konten yang di produksi oleh theScore eSports membahas 

serba serbi dalam aspek kompetitif E-sports berupa tayangan disertai 

dengan grafik yang menarik perhatian penonton (thescore.com, n.d.).  

Melihat dari konten-konten yang dihasilkan oleh kanal Youtube dan 

program televisi yang akan penulis produksi skripsi berbasis karya ini 

tentunya terdapat berbagai persamaan dan juga format dari karya ini. Tugas 

akhir berbasis karya ini nantinya akan menghasilkan 3 episode dengan 

segmen yang berbeda tiap episodenya, episode pertama akan menghadirkan 

tayangan hiburan seperti contohnya, fun fact atau newstaintment terkait 

dengan E-sports mulai dari, review game, review console game, memberi 

informasi kompetisi E-sports yang akan berlangsung sekaligus 

menghadirkan rumor – rumor atau isu yang sedang hangat terkait suatu 

game yang sedang digemari oleh para pengguna pada saat ini.  

Pada program TV yang akan nantinya akan diproduksi, episode 

pertama dari program TV ini akan diisi dengan sesi Talkshow singkat yang 

"pengenalan dunia e-sport..., Jeremy Frits David, FIK UMN, 2019
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mengundang narasumber untuk membahas penjelasan secara umum atau 

dasar terkait E-sports. Kemudian pada episode kedua, dalam karya tugas 

akhir ini  akan berisikan special report dalam bentuk sebuah feature ataupun 

mini dokumenter, yang dimana pada segmen ini akan menjelaskan berbagai 

aspek E-sports seperti misalnya, penjelasan terkait dengan E-sports itu apa 

hingga nantinya penulis akan menghadirkan beberapa opini terkait 

perdebatan yang belakangan ini muncul hingga menjadi sebuah daya tarik 

tersendiri bagi penulis untuk bisa direalisasikan dalam bentuk visual pada 

episode kedua ini. Tidak hanya itu, dalam special report ini akan membahas 

dampak psikis hingga sisi buruk dari E-sports itu seperti apa khususnya 

lingkungan E-sports yang ada di Indonesia.  

Berdasarkan konten-konten yang dihasilkan oleh theScore eSports 

dalam kanal Youtube, terdapat kesamaan format dan juga konsep. Hal ini 

terlihat dari segi laporan mendalam yang dibawakan dengan narasi ataupun 

host yang menjelaskan berbagai macam masalah dan aspek yang sedang 

dibahas dalam sebuah video yang secara spesifik membahas sebuah isu 

tersebut. Berdasarkan dari kesamaan ini, oleh karenanya channel youtube 

theScore eSports menjadi acuan untuk membuat segmen special report 

dalam program televisi yang menjadi karya akhir ini.  

Dan pada episode yang ketiga, akan diisi dengan sesi Talkshow yang 

mengundang narasumber yang akan membahas lebih mendalam terkait        

E-sports khususnya di Indonesia, dimulai dari penjelasan fenomena E-

"pengenalan dunia e-sport..., Jeremy Frits David, FIK UMN, 2019
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sports di Indonesia, lalu bagaimana industri E-sports di Indonesia seperti 

apa hingga peluang kedepannya seperti apa. 

Namun dengan banyak kesamaan tersebut, tentunya terdapat 

perbedaan diantara keduanya, jika melihat dari segi konten yang dihasilkan, 

theScore eSports berfokus kepada laporan mendalam dan juga isu-isu yang 

tengah berkembang di Amerika serikat dan juga Eropa. Perbedaan ini akan 

terdapat pada pemilihan tempat, yaitu special report yang akan di produksi 

nantinya akan mengangkat isu-isu yang sedang berkembang dan juga dekat 

di Indonesia, jadi secara proximity dan juga lokasi yang dipilih terdapat 

perbedaan yang mendasar. Dari segi pengemasan karya sendiri, segmen ini 

akan dikemas dengan cara mini dokumenter, yang dimana liputan khusus 

ini setiap episodenya akan berfokus terhadap permasalahan-permasalahan 

yang ada di dunia E-sports Indonesia dan tentunya lebih menekankan 

kepada unsur-unsur jurnalistik nya.  

2.2 Teori atau Konsep - Konsep yang Digunakan 

Fokus utama dalam karya ini adalah membuat sebuah program talkshow 

untuk mengetahui berbagai macam perspektif yang mampu menginterpretasikan 

sebuah fenomena yaitu maraknya thE-sports di Indonesia dengan beragam hal - hal 

yang menjadi semakin menariknya E-sports untuk masa yang akan datang.  

Oleh karena itu, penulis melihat bahwasanya game yang pada E-sports 

harus memiliki unsur - unsur yang seimbang agar bisa menciptakan suatu 

persaingan yang kompetitif dan bisa saling mengalahkan satu sama lain. Kondisi 

"pengenalan dunia e-sport..., Jeremy Frits David, FIK UMN, 2019
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ini bisa membuat para pemain yang menggeluti dunia E-sports ini mengetahui jenis 

atau cara permainan mereka dengan strategi yang ingin dimainkan untuk 

menghindari kekalahan dalam sebuah pertandingan. 

2.2.1 Jurnalistik Olahraga 

Perkembangan media - media di Indonesia yang khususnya membahas 

tentang olahraga semakin banyak. Berbagai macam format tersedia untuk 

memanjakan para pecinta dunia olahraga. Hampir setiap media manapun pasti 

memberikan porsi untuk menyajikan berita - berita terkait olahraga bahkan hingga 

menayangkan pertandingan - pertandingan olahraga. Sebagaimana tugas sebagai 

seorang wartawan, wartawan pada bidang olahraga juga harus melewati berbagai 

tahapan proses dalam pembuatan sebuah berita tidak hanya mengandalkan 

keterangan melalui pernyataan resmi dari sebuah konfrensi pers yang digelar dalam 

sebuah pertandingan (Wahyudin, 2016, p.29)  

Untuk itu, terkait dengan penggarapan karya ini maka penulis memiliki 

alasan mengapa topik terkait E-sports ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat 

dengan jurnalistik olahraga. Diharapkan melalui karya ini, dapat memberikan ruang 

atau warna tersendiri khususnya pada bidang E-sports dengan hadirnya suatu 

program televisi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi terkait halnya dengan 

perkembangan jurnalistik olahraga yang terjadi pada saat ini.  
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2.2.2 Program Televisi 

Dalam karya yang akan penulis buat, terdapat penerapan teori ataupun 

konsep dari Program TV. Tujuan dari produk atau karya ini yang ingin penulis buat 

ini bertujuan untuk menceritakan keseluruhan dari dunia E-sports yang belakangan 

ini menarik perhatian banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk itu, penulis 

membuat sebuah program TV dengan format talkshow, yang nantinya diharapkan 

menyediakan waktu yang lebih untuk para narasumber yang terkait bisa 

membagikan pengalamannya masing - masing. 

Menurut (Morrisan, 2011, p. 217), terdapat pembagian dalam jenis - jenis 

program televisi yang ada pada dunia pertelevisian pada saat ini, diantaranya 

adalah: 

2.2.2.1 Berita Keras (Hard news) 

Berita keras (hard news) adalah segala informasi penting dan menarik yang 

harus segera disajikan oleh media penyiaran karena sifatnya harus segera 

ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien secepatnya. Dalam hal ini berita 

keras dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk berita yaitu 

a. Straight News 

Straight News menyajikan sebuah informasi yang paling penting 

mencangkup 5W+1H (who,what,where, why, dan how) terhadap sebuah 

peristiwa yang diberitakan. 
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b. Feature 

Jenis program ini menyajikan sebuah berita yang ringan namun 

mempunyai ciri khas sehingga menarik perhatian masyarakat. Jenis 

program Feature ini tidak terlalu terikat dengan waktu penayangan, akan 

tetapi memiliki durasi yang singkat.  

c. Infotainment  

Infotainment merupakan sebuah penyajian informasi mengenai 

kehidupan orang – orang yang dikenal. Jenis berita ini merupakan bentuk 

hard news karena menyajikan sebauh informasi yang harus segera 

ditayangkan. 

Dalam karya ini, konsep hard news memiliki keterkaitan dengan program 

yang nantinya akan penulis produksi. Terdapat dalam satu segmen pada karya ini,  

yang nantinya akan menghadirkan tayangan khusus satu episode yang membahas 

terkait dengan E-sports dikemas berupa tayangan liputan feature, dimana pada 

liputan tersebut akan menghadirkan sesi tanya jawab atau wawancara dengan 

narasumber yang terkait di luar dari lokasi produksi studio  yang nantinya akan 

digunakan sebagai produksi dari program televisi ini.  

2.2.2.2 Berita Lunak (Soft News) 

Berita lunak (soft news) adalah segala informasi yang penting dan menarik 

yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat segera ditayangkan. 

Program yang masuk ke dalam kategori berita lunak adalah : 

"pengenalan dunia e-sport..., Jeremy Frits David, FIK UMN, 2019
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a. Current Affair  

Program yang menyajikan sebuah informasi terkait dengan berita 

penting yang sebelumnya pernah muncul namun dibuat secara lengkap dan 

mendalam.  

b. Magazine 

Program ini menyajikan sebuah informasi yang memiliki topik atau 

tema yang terdapat dalam suatu majalah. Penyajian sebuah program 

magazine menampilkan sebuah informasi yang mendalam. 

c. Dokumenter 

Program documenter adalah sebuah program yang menyajikan 

informasi menarik dengan tujuan untuk pembelajaran dan pendidikan. 

Informasi dalam sebuah program dokumenter meliputi kehidupan atau 

sejarah seorang tokoh. Program dokumenter ini adakalanya dibuat seperti 

sebuah film sehingga biasa disebut dengan film dokumenter. 

d. Talk Show  

Program talkshow adalah sebuah program yang menampilkan 

beberapa narasumber yang membahas topik atau tema yang sama dan 

dipandu oleh pembawa acara (host). 

Setelah menentukan hasil akhir dari karya yang akan penulis buat ini, maka 

selanjutnya fokus utama dalam karya ini menentukan format dari program televisi 

"pengenalan dunia e-sport..., Jeremy Frits David, FIK UMN, 2019
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yang nantinya akan dibuat. Format program televisi dalam karya ini akan mengarah 

kepada talkshow. 

Talkshow merupakan sebuah format dalam program televisi maupun radio, 

dimana seseorang ataupun kelompok berkumpul bersama-sama untuk 

mendiskusikan berbagai hal topik yang dipandukan oleh seorang host (pemandu 

acara) dengan suasana yang santai namun serius. Dalam program ini, Talkshow 

merupakan inti dari rangkaian secara keseluruhan. Oleh karenanya, penulis 

mempertimbangkan untuk menghasilkan Talkshow yang tidak berisikan 

perbincangan antara host dan juga pengisi acara, melainkan pada Talkshow ini akan 

dikemas secara menarik hingga nantinya penonton yang menonton program ini 

tidak hanya ter-edukasi melainkan juga terhibur dengan adanya program ini.  

2.2.2.3 Program Hiburan 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan menghibur 

audience dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Program yang termasuk 

dalam kategori hiburan adalah drama, permainan (game), musik dan pertunjukan. 

a. Drama  

Program drama menyajikan sebuah cerita mengenai kehidupan atau 

petualangan para tokoh yang diangkat. Program drama ini menampilan 

sejumlah pemain yang memerankan tokoh tertentu dalam sebuah 

program atau biasanya dikenal dalam program televisi yang termasuk 

dalam program drama adalah sinetron dan film.  
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b. Permainan atau Game Show 

Sebuah program yang menyajikan sebuah persaingan dengan tujuan 

akhir mendapatkan sesuatu. Jenis program ini biasanya melibatkan 

sejumlah orang baik secara individu maupun kelompok, yang dikemas 

dalam bentuk permainan dengan tujuan akhir memenangkan 

permainan tersebut. 

1. Quiz Show  

Bentuk program permainan yang diikut sejumlah peserta 

untuk saling bersaing menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan. 

2. Ketangkasan 

Bentuk program dimana peserta yang terlibat dalam jenis 

program ini, harus menunjukkan kemampuan secara fisik untuk 

melewati tahapan atau rintangan suatu permainan yang membuthkan 

strategi 

3. Reality Show 

Program ini menyajikan suatu konflik, persaingan atua 

hubungan berdasarkan kenyataan. Program ini menyajikan sebuah 

program yang menyajikan suatu keadaan yang nyata tanpa rekayas  
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c. Musik 

  Program musik pada televisi merupakan sebuah program yang 

menyajikan sebuah hiburan melalui artis atau band yang dapat menarik 

perhatian penonton.  

d. Pertunjukan 

  Sebuah program yang menampilkan kemampuan seseorang dalam 

hal melakukan sesuatu. Seperti contoh, jika menampilkan musisi maka 

program pertunjukkan tersebut menjadi sebuah program pertunjukkan 

musik. 

2.2.3 Alur Produksi Televisi 

 Memproduksi sebuah program televisi seluruh kru produksi yang terlibat, 

dimulai dari produser, sutradara, editor, dan lain sebagainya harus mengikuti 

prosedur yang dilakukan dalam memproduksi sebuah program televisi   

(Fachruddin, 2012, p. 2).  

Dalam memproduksi sebuah program televisi, mulai dari tahapan                 

Pra Produksi, Produksi, hingga Pasca Produksi harus dijalani secara berurutan. 

Dimulai dari penggarapan ide ataupun konsep dari program televisi yang akan di 

produksi, pembentukan tim, penjadwalan produksi, treatment yang akan diterapkan 

pada setiap episode pada saat produksi berlangsung, hingga konsep editing pada 

tahapan yang terakhir.  
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2.2.3.1 Pra - Produksi 

 Tahapan Pra-Produksi merupakan sebuah tahapan yang paling penting 

dalam sebuah produksi program televisi, dimana pada tahapan ini akan membahas 

mengenai perencanaan akan program yang akan diproduksi. Dimulai dari 

menentukan ide dan konsep, pembentukan tim, menentukan target audiens, 

pengembangan skenario, menentukan tipe shot dengan kamera yang digunakan, 

hingga melaksanakan meeting dengan tim produksi dalam tahapan Pra-Produksi ini 

(Fachruddin, 2012). 

2.2.3.2 Produksi  

 Setelah melakukan persiapan perancangan program yang akan di produksi 

pada tahapan Pra-Produksi, maka pada tahapan Produksi ini program yang akan 

diproduksi siap untuk dilakukan perekaman. Pada tahapan produksi ini, penulis 

memulai dengan rangkaian Rehearsal, Studio Rehearsal, hingga siap untuk 

melakukan perekaman (Fachruddin, 2012). 

2.2.3.3 Pasca Produksi  

 Tahapan Pasca Produksi merupakan tahapan paling akhir dala 

memproduksi sebuah program televisi. Dalam tahapan Pasca Produksi ini, akan 

melalui tahapan editing hingga melakukan review kembali agar sesuai dengan hasil 

yang sebelumnya telah dirancang pada tahapan Pra-Produksi (Fachruddin, 2012).  
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2.2.4 Pembentukan Tim 

Dengan membuat sebuah produksi program televisi, tentunya membutuhkan 

dukungan dari tim yang nantinya akan penulis bentuk (Pintoko & Umbara, 2010).  

Dalam proses produksi program ini nantinya, penulis akan membentuk tim inti 

yang berisikan 15 orang. Menurut Anton Mabruri KN (2018), adapun penjelasan 

dari masing - masing posisi dan tanggung jawab yang nantinya akan penulis rekrut 

menjadi satu tim adalah sebagai berikut : 

a. Producer 

Tugas sebagai seorang Produser adalah bertanggung jawab terhadap 

keseluruhan teknis maupun non-teknis dalam memproduksi sebuah 

program televisi. Dimulai dari perancangan, menentungkan budget 

anggaran, monitoring tahapan Pra Produksi, Produksi, hingga Pasca 

Produksi. 

b. Production Assistant 

Tugas sebagai Production Assistant (PA) membantu aspek - aspek 

terkait dengan teknis dalam proses produksi berlangsung. Contohnya seperti 

melakukan proses briefing, mempersiapkan calling talent untuk bisa 

melakukan proses syuting (tapping), hingga tahapan pascaproduksi. 
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c. Director 

 Sebagai seorang Director nantinya akan bertugas untuk 

menerjemahkan semua aspek konten - konten produksi dalam bentuk audio 

dan juga visual sehingga menjadi suatu program yang dapat ditonton oleh 

para penonton. Tanggung jawab sebagai Director adalah mampu 

berkoordinasi dengan Produser dan juga tim produksi lain, membahas 

terkait dengan hal atau aspek - aspek yang diperlukan pada saat produksi 

berlangsung.  

d. Assistant Director  

 Bagian ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu 

kerja dari Director selama proses produksi berlangsung. Sebagai Assistant 

Director, juga turut terlibat dalam setiap hal yang dibutuhkan oleh Director 

dalam menerjemahkan dan memastikan bahwasanya visual yang nantinya 

akan melewati proses produksi ini sesuai dengan arahan atau konsep yang 

diberikan oleh tim produksi dari program ini. 

e. Creative/Writer 

   Melalui ide dari seorang produser, nantinya creative / writer 

memiliki tugas untuk mengembangkan lebih luas lagi dari ide tersebut. 

Bertanggung jawab dalam hal membuat script, rundown program, research 

materi yang nantinya akan dibahas per-segmennya, dan memastikan 

"pengenalan dunia e-sport..., Jeremy Frits David, FIK UMN, 2019



30 
 

berkoordinasi dengan Director dan dengan Tim Unit Production Manager 

untuk memastikan proses produksi berjalan dengan lancar. 

f.  SPV Unit Production 

Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasi semua 

kegiatan dan juga melakukan pembagian – pembagian tugas yang nantinya 

akan dilaksanakan oleh anggota Unit Production Manager pada saat proses 

produksi berlangsung. 

g. Unit Production Manager (UPM) 

Unit Production Manager (UPM) berada dibawah posisi dari SPV 

Unit Production. Nantinya UPM akan berkomunikasi secara langsung 

dengan SPV Unit Production pada saat produksi berlangsung. UPM 

memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengelola budget 

produksi, serta hal administratif yang berhubungan dengan jalannya proses 

produksi. Nantinya UPM ini membawahi kurang lebih 3 posisi yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, diantaranya adalah : 

a. Talent Coordinator 

Bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dengan semua 

bintang tamu, mulai dari menghubungi, mencocokkan jadwal 

shooting, dan juga menegosiasi dan menyepakati budget. 
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 b. Konsumsi 

 Bagian ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

mengurus hal yang terkait konsumsi selama shooting berlangsung 

yang akan dimakan oleh setiap crew produksi, host, hingga 

narasumber yang terlibat dalam proses shooting sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditentukan. 

c.  Transportasi 

Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk memudahkan 

proses pengantaran peralatan yang dibutuhkan, dan bagian 

transportasi nantinya akan mendapatkan tugas jika adanya suatu 

kebutuhan maupun keperluan yang mendesak pada saat melakukan 

proses shooting. 

d.  Location Manager 

Bagian ini akan lebih sering berhubungan dengan pihak ketiga, 

dimana pihak ketiga ini merupakan pihak dari luar. Sebagai location 

manager memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi 

dengan pihak lokasi yang akan dijadikan proses shooting, hingga 

bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua pihak yang terkait 

selama proses produksi berlangsung.  

Sebagai seorang location manager, memiliki tanggung jawab 

kepada bawahannya terkait dengan alat pendukung yang digunakan 
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selama proses produksi. Adapun sebagai location manager 

membawahi beberapa bagian dibawahnya, diantaranya:  

a. Lighting 

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengoperasikan 

lighting sesuai dengan yang diinginkan selama proses produksi. 

b. Cameraman 

Memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting 

yaitu, mengoperasikan kamera yang ada untuk mengambil gambar 

demi gambar selama proses produksi. 

c. Soundman 

Bagian ini memiliki tanggung jawab dalam hal teknis yang 

menyangkut audio. Soundman memiliki tugas dan tanggung jawab, 

mengatur sekaligus memastikan bahwasanya audio selama proses 

produksi berjalan dengan lancar. 

d. Set Designer      

Bertugas untuk merancang kurang lebih design dari set atau 

tempat yang nantinya akan menjadi lokasi syuting dari program ini. 
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e. Set & Property 

Memiliki tugas untuk membuat sebuah konsep dasar untuk 

sebuah program agar dapat terlihat lebih menarik. 

f.  Graphic Design 

Menjadi seorang Graphic Designer mempunyai peran yang 

penting dalam sebuah program. Nantinya penulis akan membentuk 

satu tim yang berisikan salah satunya adalah Graphic Designer, 

yang nantinya akan mendesain semua proses produksi yang 

membutuhkan grafis dan titles (termasuk didalamnya, OBB, 

template, dan juga untuk closing graphic). 

 g. Editor 

Bertugas untuk melakukan penyuntingan sesuai 

dengan konsep - konsep ataupun arahan yang sudah diberikan, 

dan juga memiliki tanggung jawab untuk program ini yaitu 

menghadirkan konsep - konsep kreatif melalui adanya proses 

penyuntingan yang dilakukan oleh para editor nantinya. 

2.2.5 Rundown Program 

 Rundown program digunakan untuk memilah waktu pengambilan gambar 

saat produksi. Rundown program ini juga dibutuhkan untuk seluruh kru produksi, 

sebagai panduan pada saat melakukan tahapan produksi. Selain itu, fungsi dari 
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rundown program adalah sebagai panduan dari seluruh rangkaian produksi yang 

harus dikerjakan secara berurutan agar proses produksi berjalan dengan lancar dan 

teratur (Mabruri, 2018). 

 Terkait dengan produksi program ini, penulis menggunakan konsep 

rundown sebagai panduan pada saat produksi berlangsung hingga oleh editor 

sebagai panduan untuk menyatukan footage pada saat tahapan editing berlangsung. 

2.2.6 Nilai Berita (News Value) 

Dalam suatu program yang memiliki tujuan untuk memberikan sebuah 

informasi yang akan disebar kepada masyarakat luas tentunya hal ini tidak lepas 

dari Nilai Berita yang terkandung dalam informasi tersebut. Tentunya dalam sebuah 

berita mengandung suatu tema yang diangkat oleh sebuah media. Terkait dengan 

karya tugas akhir ini, maka penulis memilih teori ini sebagai panduan ataupun 

acuan yang menjadi pedoman penulis dan juga tim produksi sekaligus menjadi 

kriteria kelayakan terkait pokok – pokok pembahasan dari keseluruhan tiga episode 

dalam program ini.  

Adapun nilai – nilai berita tersebut diantaranya (Ishwara, 2005, p.53) :  

a. Actuality / Timeliness 

Nilai berita pertama ini memiliki penjelasan bahwasanya 

sebuah berita atau informasi yang disampaikan kepada publik dilihat 

dari tingkat aktualitas sebuah peristiwa yang sudah terjadi ataupun 

baru saja terjadi. 
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b. Proximity 

Nilai berita yang menjelaskan bagaimana sebuah berita atau 

informasi yang disampaikan memiliki keterkaitan atau kedekatan 

secara geografis maupun psikologi. Dalam produksi program ini, 

nantinya dalam setiap episode akan menghadirkan narasumber yang 

akan membagi pengalaman dalam dunia E-sports. Nilai berita 

Proximity ini, memiliki keterkaitan dengan program yang akan 

penulis produksi nantinya. Hal ini dikarenakan, dalam produksi 

program ini akan menghadirkan beberapa public figure ataupun 

idola yang dikenal maupun digemari oleh banyak masyarakat. 

Melalui informasi yang disampaikan oleh narasumber tersebut, 

maka nilai berita dalam suatu informasi yang disampaikan akan 

semakin bernilai.  

c. Prominence  

Berita atau informasi yang melibatkan sebuah tokoh atau 

public figure dalam sebuah peristiwa yang terjadi.  

d. Human Interest 

Bagaimana berita atau informasi yang disampaikan oleh 

sebuah media yang terkait dengan menyentuh perasaan publik atau 

dalam artian lain berita yang memiliki keterkaitan dengan perasaan 

kemanusiaan publik. 
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e.  Magnitude 

Berita atau informasi mengandung sebuah informasi yang 

terkait dengan besaran pengaruh suatu peristiwa yang terjadi bagi 

publik atau masyarakat luas. 

f.  Significance 

Bagaimana berita atau informasi yang disampaikan melihat 

dari sisi seberapa pentingnya ataupun memiliki dampak atau tidak 

dari suatu peristiwa yang terjadi bagi publik. Tujuan dari karya ini 

adalah, penulis ingin memberikan edukasi melalui informasi – 

informasi terkait dengan dunia E-sports kepada masyarakat. 

Tentunya nilai berita ini memiliki keterkaitan dengan program ini, 

hal ini dikarenakan segala informasi yang tertuang dalam program 

ini terkait dengan sebuah fenomena yang sedang digemari oleh 

banyak orang. Oleh karenanya melalui informasi yang disampaikan 

tersebut, dapat terlihat dampak yang terjadi di masyarakat dalam 

menanggapi suatu fenomena baru yaitu dunia E-sports.  

i. Seks (Sex) 

Nilai berita yang terakhir adalah suatu nilai berita yang tidak 

disadari bahwasanya berita atau informasi yang terkait dengan 

peristiwa yang menyangkut hal – hal yang berbau seksual selalu 

menarik perhatian masyarakat banyak. Hal ini juga berawal dari 
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sebuah ungkapan, semua tulisan ataupun berita – berita yang terkait 

dengan seksual itu sangat membosankan. 

2.2.7 Liputan Feature 

 Liputan Feature merupakan sebuah liputan yang bersifat unik dalam 

membahas suatu topik yang dikemas secara lebih mendalam (Mabruri KN, 2018). 

Dikutip dari Catatan – Catatan Jurnalisme Dasar (2005), adapun jenis – jenis liputan 

feature adalah sebagai berikut : 

 a. Bright 

Sebuah liputan feature yang menghadirkan sebuah peliputan yang 

menyangkut dengan sisi kemanusiaan (human interest) yang memiliki 

klimaks atau inti dari sebuah cerita yang diangkat dalam sebuah peliputan 

feature tersebut. 

 b. Sidebar 

Liputan feature ini disajikan untuk mendampingi atau melengkapi 

suatu berita utama. Feature dengan jenis sidebar ini, lebih mengangkat 

sebuah peliputan yang bisa menjelaskan sebuah berita yang sedang diangkat 

hingga peristiwa yang menimbulkan kesan dramatik. 
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c. Sketsa Kepribadian atau Profil 

Sebuah liputan feature yang menyajikan sebuah peliputan yang 

mengangkat satu individu yang mencoba menggambarkan dasar dari 

individu tersebut melalui sebuah peliputan feature ini. 

 d. Profil Organisasi atau Proyek 

Jenis liputan feature ini merupakan hal yang sama dengan jenis 

feature sebelumnya, akan tetapi yang membedakan adalah liputan ini 

mengangkat sebuah organisasi/proyek yang lebih mengarah kepada sebuah 

grup atau perusahaan.  

 e. Berita Feature (Newsfeature) 

Berita Feature ini merupakan sebuah penyampaian yang ditulis 

secara khas atau unik dalam membahas sebuah informasi. Liputan feature 

ini, bertujuan untuk menyampaikan sebuah berita dengan menghadirkan 

sebuah cerita, hingga memiliki puncak atau klimaks dari cerita yang akan 

diangkat. 

 f. Berita Feature yang Komprehensif  

Liputan feature ini dilakukan berdasarkan riset yang dilakukan dari 

berbagai sumber yang ada. Liputan yang disajikan dalam jenis feature ini, 

lebih mengarah kepada suatu peliputan yang lebih menganalisis terkait 

dengan topik atau cerita yang akan dibahas. 
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 g. Artikel Pengalaman Pribadi 

Jenis Feature ini merupakan sebuah tayangan peliputan yang akan 

membahas individu yang mempunyai pengalaman atau peristiwa yang unik. 

Dalam menggarap jenis peliputan ini, mayoritas setiap orang dalam 

membuat jenis peliputan feature ini menyamar sehingga dapat melakukan 

observasi secara langsung. 

 h. Feature Layanan (Service Feature) 

Jenis liputan feature ini disajikan dengan tujuan utama yaitu 

bagaimana caranya menjawab yang terkait dengan kebutuhan hidup sehari 

– hari. Hal ini merupakan suatu upaya dengan menghadirkan jenis feature 

yang baru dengan tujuan lebih mengenal atau mengetahui kebutuhan dan 

juga minat dari pembaca. 

 i. Wawancara 

Feature dengan jenis wawancara ini merupakan sebuah wawancara 

khusus yang dilakukan dengan sebuah dialog antara 2 (dua) yang biasanya 

dikemas dengan format tanya-jawab. Dari jenis – jenis liputan feature 

sebelumnya, konsep jenis liputan feature wawancara ini merupakan sebuah 

konsep yang memiliki keterkaitan dengan produksi peliputan feature yang 

akan penulis sajikan dalam satu episode. 

Dimana isi dari keseluruhan episode tersebut merupakan hasil 

wawancara dengan salah satu tim E-sports dan juga Psikolog yang akan 
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menmbahas lebih mendalam terkait dengan dunia E-sports, dimulai dari 

perbedaan E-sports di Indonesia dan luar negeri, dampak psikis yang 

muncul terhadap kesehatan tubuh manusia, hingga pengalaman masing – 

masing individu selama menjalani profesi sebagai pro player di dunia           

E-sports. 

 f. Untaian Mutiara 

Jenis liputan feature ini, merupakan peliputan yang akan 

mewawancarai orang – orang yang ada disekitar untuk membahas berbagai 

topik umum. 

 g. Narasi  

Dalam jenis liputan feature ini, narasi merupakan pemaparan adegan 

demi adegan yang dijelaskan secara rinci, dengan memanfaatkan deskripsi, 

karakterisasi dan juga plot yang ditentukan dalam narasi tersebut. 

2.2.8 Editing Video dan Audio 

 Pada tahapan ini proses penyuntingan video dan audio telah selesai 

digabungkan dalam suatu file project pada sebuah aplikasi editing. Editing Video 

merupakan tahapan dimana semua footage yang dikumpulkan selama proses 

produksi berlangsung, disusun dan kemudian dirangkai disertai dengan hasil dari 

file audio yang disinkronkan dengan footage yang digunakan                                 

(Fachruddin, 2012, p.16). 
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2.2.9 Infografis 

 Infografis merupakan sebuah informasi yang dibuat secara unik dengan 

sebuah ilustrasi untuk menyampaikan berbagai fakta maupun memperjelas sebuah 

keterangan yang ada dalam sebuah tayangan (Lankow, 2014, p.20).  

Terkait dengan konsep infografis ini, penulis menggunakan infografis 

sebagai keterangan untuk menjelaskan terkait dengan penjelasan dari sebuah 

tayangan, menjelaskan nama narasumber, menjelaskan nama dari pembawa acara, 

hingga keterangan tempat. 

2.2.10 Motion Graphic 

 Motion Graphic merupakan grafik yang bergerak dapat digunakan untuk 

menghidupkan konten ataupun unsur infografis yang ada. Unsur motion graphic 

dalam sebuah video, merupakan upaya daya tarik untuk menghidupkan dari 

keseluruhan konten dari video tersebut (Lankow, 2014). 

 Dalam proses produksi program ini, penulis menggunakan motion graphic 

untuk menjadi daya tarik dari program yang akan penulis produksi nantinya. Proses 

pembuatan motion graphic dalam produksi program ini, penulis lakukan untuk 

membuat bumper atau opening dari program AFK Sejenak ini. 

 Bumper merupakan sebuah penanda dimulainya ataupun berakhirnya 

sebuah program televisi. Hal ini kemudian, bumper dibagi menjadi dua bagian yaitu 

Bumper In dan Bumper Out. Bumper In adalah penanda bahwa program tersebut 

telah dimulai kembali setelah iklan komersial. Kemudian Bumper Out adalah 
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penanda bahwa program tersebut akan berhenti sejenak karena adanya iklan 

komersial (Mabruri KN, 2018, p. 388). 

2.2.11 Ukuran Gambar Televisi (Tipe Shot) 

 Menurut Naratama (2004), dalam sebuah pengambilan gambar selalu 

dikaitkan dengan bagaimana cara pengambilan shot atau komposisi gambar. Dalam 

memproduksi sebuah program televisi, konsep ini sangat penting untuk dibahas 

dalam pertemuan pada saat menjalani tahapan Pra-Produksi. Adapun Sembilan shot 

sizes (ukuran gambar) diantaranya adalah : 

 a. Extreme Long Shot (ELS) 

Teknik pengambilan Extreme Long Shot merupakan suatu cara 

pengambilan gambar yang ingin menyajikan gambar suatu peristiwa atau 

pemandangan yang sangat jauh, panjang, dan juga luas. Teknik 

pengambilan gambar ini, biasanya digunakan untuk komposisi gambar 

untuk mengambil sebuah panorama. 

 b. Very Long Shot (VLS) 

Teknik pengambilan gambar ini, akan menghasilkan sebuah gambar 

yang berdimensi luas dengan menggunakan alat bantu seperti crane atau 

jimmy jib. Teknik ini biasanya digunakan dalam pengambilan gambar 

opening scene atau bridging scene dalam sebuah tayang tersebut. 
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c. Long Shot (LS) 

Long Shot merupakan sebuah teknik pengambilan gambar yang 

menyajikan sebuah gambar mengarah kepada keluasan suatu suasana atau 

objek. 

 d. Medium Long Shot (MLS) 

Perbedaan dengan teknik Long Shot adalah Medium Long Shot 

menyajikan sebuah gambar hasil dari zoom in sebuah gambar sehingga 

terlihat lebih padat. Teknik pengambilan gambar ini biasanya menyajikan 

gambar dari lutut, hingga ke kepala. Berbeda dengan Long Shot yang 

menyajikan keseluruhan bagian badan dalam suatu gambar yang disajikan.  

 e. Medium Shot (MS) 

Penggunaan teknik ini merupakan sebagai komposisi terbaik untuk 

pengambilan sebuah wawancara. Dimana penonton akan dapat melihat 

lebih jelas ekspresi dan emosi dari sebuah wawancara yang sedang 

berlangsung.  

Konsep teknik pengambilan gambar Medium Shot ini, penulis 

menerapkannya kepada juru kamera dalam melakukan tahapan produksi 

program ini. Hal ini dikarenakan, mayoritas dari tayangan – tayangan yang 

akan penulis produksi merupakan wawancara dengan narasumber – 

narasumber yang telah ditentukan. 
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 f. Middle Close Up (MCU) 

Teknik pengambilan gambar ini merupakan sebuah teknik dimana 

akan menghasilkan sebuah gambar setengah badan dari suatu objek yang 

diambil.  Teknik ini memiliki keterkaitan dengan Medium Shot untuk 

menunjukkan profil dari sebuah objek yang akan direkam. 

 g. Close Up (CU) 

Teknik Close Up lebih mengarah kepada suatu objek yang menjadi 

titip perhatian utama dalam pengambilan maupun perekaman gambar 

dengan latar belakang yang terlihat lebih sedikit. Pengambilan Close Up 

lebih fokus kepada wajah yang dapat menggambarkan emosi atau reaksi 

seseorang.  

 i. Big Close Up (BCU) 

Dalam pengambilan gambar ini merupakan lanjutan dari teknik 

sebelumnya, yaitu menghasilkan sebuah gambar yang mampu untuk 

mengungkapkan kedalaman dari sebuah pandangan mata, raut muka, hingga 

emosional wajah. Hal ini juga berlaku dalam pengambilan gambar sebuah 

objek berupa benda wayang, makanan, dan lain sebagainya.  

 j. Extreme Close Up (ECU) 

Dalam teknik ini, merupakan pengambilan gambar dengan titik 

fokus utama yaitu kedekatan dan ketajaman yang berfokus kepada satu 
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objek. Kelemahan dalam teknik pengambilan gambar ini adalah terciptanya 

Depth of Field. 

Depth of Field merupakan sebuah area dimana objek yang diterima 

oleh lensa dan juga kamera yang digunakan menghasilkan gambar dengan 

fokus yang tepat. Hal ini dipengaruhi oleh jarak antara objek dan kamera 

(Fachruddin, 2012, p. 448) 

 Pada tahapan produksi, dalam memproduksi sebuah program tidak hanya 

memperhatikan teknik pengambilan gambar seperti apa, hal tersebut berkaitan 

dengan angle kamera yang akan diambil sehingga menghasilkan gambar yang dapat 

memberikan pesan yang jelas dan tidak menyebabkan penonton sulit mengerti dari 

sebuah informasi yang disampaikan (Fachruddin, 2012, p. 151). 

2.2.12 Angle Kamera 

 Menurut Fachruddin (2012), angle kamera merupakan posisi peletakkan 

lensa kamera pada sudut pandang pengambilan sebuah gambar yang tepat dan 

tentunya memiliki motivasi tertentu dalam menentukan titik pandang penonton 

dalam menyaksikan sebuah tayangan atau adegan pada saat produksi sebuah 

program berlangsung.  

 Terdapat jenis – jenis angle kamera yaitu, High Angle, Eye Level, Low 

Angle (Fachruddin, 2012, p. 151-152). Adapun penjelasan dari masing – masing 

angle kamera adalah sebagai berikut : 
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  a. High Angle 

Pengambilan gambar dengan meletakkan tinggi kamera 

diatas sebuah objek atau garis mata seseorang.  

  b. Eye Level 

Pengambilan gambar dengan meletakkan kamera sejajar 

dengan garis matas objek yang dituju. Hal ini memiliki keterkaitan 

dengan perencanaan perihal penentuan angle kamera yang akan 

digunakan pada saat penulis melakukan tahapan recording produksi 

program talkshow ini. Dengan melibatkan narasumber yang ada, 

penulis ingin menghasilkan sebuah gambar dimana letak kamera 

sejajar dengan posisi duduk dari narasumber pada saat tahapan 

recording berlangsung.  

  c. Low Angle 

Pengambilan gambar ini meletekkan sebuah kamera 

dibawah objek atau dibawah garis mata seseorang. Angle ini 

biasanya menghasilkan sebuah gambar dengan tujuan untuk 

menciptakan kesan kewibawaan dari seseorang. 

2.2.13 Periklanan 

 Iklan merupakan sebuah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari 

oleh sebuah informasi tentang keunggulan ataupun keuntungan dari suatu produk, 
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yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketertarikan dan mengubah 

pikiran seseorang untuk membeli produk tersebut (Fandy Tjiptono, 2005). 

2.2.14 Genre Games 

 Pada saat ini, dunia games sangat digemari oleh banyaknya masyarakat. 

Hingga pada saat ini, games telah berkembang sangat pesat dan mempunyai 

beragam jenis game dari berbagai genre di dalamnya. 

 Dikutip dari Expro (2011), bahwasanya terdapat pembagian jenis genre 

game adalah : 

1. First Person Shooter (FPS) 

  Jenis genre game First Person Shooting ini adalah sebuah game 

yang menghadirkan adegan tembak menembak, dimana genre ini memiliki 

ciri khas tersendiri yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama atau 

pemain yang memperlihatkan tangan dan senjata yang digunakan dalam 

permainan tersebut. 

2.  Third Person Shooter (TPS) 

 Sama dengan genre game sebelumnya, Third Person Shooter 

menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam sebuah permainan yang 

menghadirkan aksi dan juga tembak menembak menggunakan senjata. 
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3. Role Playing Game (RPG) 

 Game yang memiliki genre Role Playing Game ini lebih 

mengutamakan seorang pemain yang diberikan kebebasan dalam 

menjalani permainan yang memiliki ciri khas tersendiri yaitu memiliki 

sebuah jalan cerita. Salah satu contoh adalah, pemain dapat menggunakan 

karakter yang ingin dimainkan pada game tersebut untuk nantinya 

menyelesaikan jalan cerita ataupun misi yang dihadirkan pada game 

tersebut. 

4. Strategy  

 Game yang memiliki genre Strategy ini mengutamakan strategi 

untuk memenangkan sebuah permainan yang disajikan. Game ini juga 

berkaitan dengan sebuah permainan yang membutuhkan orang pendukung 

atau pasukan yang biasanya harus pemain dapatkan melalui uang atau gold 

yang di dapatkan setiap memenangkan sebuah pertandingan ataupun 

permainan tersebut. Genre game Strategy ini kemudian dibagi menjadi 2 

bagian, diantaranya : 

a. Real Time Startegy (RTS) 

Genre game ini menghadirkan sebuah permainan 

dimana pemain dapat mengatur maupun mengendalikan 

permainan tersebut. Seperti contoh, mengendalikan pasukan 

untuk melawan atau menghancurkan musuh. Game RTS ini 
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biasanya menghadirkan sebuah permainan yang berkaitan 

dengan pertempuran yang sama – sama memiliki jalan cerita 

seperti genre game First Person Shooter (FPS) dan Third 

Person Shooter (TPS) 

  b. Turn Based Strategy (TBS) 

Dari sisi permainan Turn Based Strategy (TBS), tidak 

jauh berbeda dengan permainan yang memiliki genre Real 

Time Strategy (RTS). Akan tetapi yang membedakan pada 

permainan ini adalah, pemain akan mengendalikan sebuah 

karakter utama dan memainkan game tersebut di atas peta 

yang disajikan dalam permainan tersebut. 
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