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BAB III 

RANCANGAN KARYA 

 

3.1 Tahapan Pembuatan 

Dalam membuat program televisi berbasis E-sports ini, tim penulis melalui 

beberapa tahapan produksi dalam pembuatannya diantaranya adalah, Pra-Produksi, 

Produksi, dan Pasca Produksi.  

         3.1.1 Tahap Pra-Produksi. 

Dalam merancang sebuah program TV, tahapan Pra – Produksi merupakan 

sebuah tahapan awal dari keseluruhan produksi program televisi. Menurut (Anton 

Mabruri KN, 2018, p.70), tahapan Pra- Produksi ini meliputi penentuan/ide konsep, 

naskah sampai dengan breakdown naskah, rundown schedule, dan materi – materi 

yang terkait dengan penyusunan sebuah program TV. Pada tahapan ini tim penulis 

menentukan tema dan konsep yang nantinya akan dibuat pada program televisi 

yang mengangkat tema E-sports. Adapun beberapa tahapan yang dilalui oleh 

penulis dan juga tim produksi pada tahap Pra- Produksi ini, diantaranya adalah : 

3.1.1.1 Menentukan Ide atau Konsep Program  

Tahapan awal ini merupakan tahapan awal untuk merancang bentuk atau 

konsep dari program yang nantinya akan dibuat atau dihasilkan                         

(Mabruri KN, 2019, p.29). Pada tahapan ini, penulis dan juga tim produksi 
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menentukan dimulai dari bentuk dari program TV hingga menentukan nama 

program yang nantinya akan dihasilkan. 

Adapun nama program TV yang telah ditentukan penulis beserta dengan tim 

produksi adalah AFK Sejenak. AFK sendiri berasal dari kata “Away From 

Keyboard” yang memiliki arti yaitu para pemain yang bersangkutan berhenti 

sejenak atau tidak mengikuti permainan yang sedang berlangsung. Kata AFK ini 

awalnya banyak sekali digunakan oleh para pemain game online.  

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

Gambar 3.1 Logo Program AFK Sejenak 

AFK Sejenak merupakan sebuah program dengan mengambil tema E-sports 

yang hadir dalam bentuk Talkshow dan juga feature disertai dengan fun fact yang 

kemudian dibagi dengan tiga episode yang berbeda. Program AFK Sejenak ini 

nantinya akan dipandu dengan dua host yang akan membawa dari keseluruhan 

program ini. AFK merupakan singkatan dari away from keyboard, dimana pada 

sebelumnya telah dijelaskan bahwa para pemain yang bersangkutan sejenak 

meninggalkan permainan yang sedang mereka mainkan. Oleh karenanya, 
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diharapkan para penggemar dunia game ataupun E-sports sejenak untuk 

meninggalkan permainan yang dimainkan agar dapat dengan seksama menyaksikan 

program kami, AFK Sejenak.  

3.1.1.1.1 Episode I : What is E-Sports? 

Pada episode pembuka program televisi ini tim penulis yaitu tim produksi 

akan mengangkat tema industry E - sports dan menjelaskan industrinya kepada 

penonton, serta aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangannya dan diisi 

dengan fun fact untuk membuka episode pertama pada program ini. 

Pada episode yang berlangsung selama kurang lebih selama 48 menit ini, 

tim produksi merancang program ini. Pada segmen pertama, akan diawali dengan 

voxpop 5-10 orang, yang akan ditanyakan oleh tim penulis terkait dengan 

pengetahuan mereka terkait dengan E-sports. Penentuan akan episode pertama ini 

merupakan hasil diskusi penulis dengan sutradara. Pada saat melakukan diskusi 

antara penulis dengan sutradara, diskusi penulis berawal dari keingintahuan untuk 

membahas sebuah episode yang membahas pengertian dasar mengenai E-sports. 

Pada segmen pertama, penulis perkirakan akan memakan durasi selama 10 

menit kurang lebih.  Adapun penjelasan isi dari voxpop tersebut ialah, pengetahuan 

masyarakat terkait dengan E-sports itu apa? Jika tahu tentang E-sports, lalu 

kemudian games apa yang biasanya dimainkan sehari – hari? Dua pertanyaan diatas 

yang nantinya akan ditanyakan oleh tim produksi penulis untuk membuka segmen 

pertama pada episode pertama ini.  
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Kemudian, penulis berasumsi bahwasanya jawaban – jawaban yang dijawab 

oleh para responden akan sangat beragam. Oleh karenanya pada segmen kedua di 

episode pertama ini, akan dilanjutkan dengan sesi Talkshow singkat dengan 

menghadirkan narasumber terkait, yang akan menjawab pertanyaan masyarakat E-

sports itu apa? Sesi Talkshow singkat ini akan berlangsung selama kurang lebih        

8 (delapan) menit.  

Setelah itu, pada segmen 3 diisi dengan informasi (newstaintment) yang 

dikemas dalam bentuk fun fact. Pada segmen ini, penulis menentukan bentuk 

informasi yang akan disampaikan adalah terkait dengan mengulas atau membahas 

game – game E-sports yang baru pada saat ini. Masih dengan host yang sama, 

nantinya host tersebut yang akan menjelaskan sendiri dengan permainan yang 

nantinya akan dibahas menggunakan visual graphic beserta voice over yang akan 

diisi host yang sudah ditentukan. Segmen 3 ini akan memiliki durasi sebanyak           

4 (empat) menit.  

Kemudian pada segmen keempat ataupun segmen terakhir dari program ini, 

ditutup oleh sesi Talkshow dengan atlet pro player dari sebuah tim E-sports 

terkemuka di Indonesia. Pada segmen ini, host nantinya akan mengawali dengan 

memberikan perkenalan terhadap narasumber yang ada. Seperti contohnya, 

perkenalan dari atlet pro player yang ada, kemudian game apa saja yang dimainkan, 

serta pengalaman – pengalaman selama memainkan game tersebut. Baru kemudian 

setelah itu, pada segmen ini mulai membahas terkait dengan game yang sudah 

dimainkan pada segmen sebelumnya. Seperti misalnya, cara main game tersebut, 
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apa yang membedakan game tersebut dengan kompetitor – kompetitor lainnya 

hingga kenapa memilih untuk memainkan game tersebut. Durasi talk show akan 

berlangsung kurang lebih selama 10 hingga 11 menit.  

Berdasarkan penjelasan penulis diatas, terdapat dua sesi Talkshow pada 

episode pertama ini yang nantinya membahas secara umum terkait dengan E-sports 

hingga mengundang pemain professional.  

3.1.1.1.2 Episode 2 : The Face of E-sports in Indonesia. 

Setelah membahas mengenai apa itu E-sports pada episode sebelumnya, 

maka pada episode kedua ini penulis dan juga tim produksi akan lebih 

memfokuskan kepada tokoh-tokoh yang berperan untuk membantu berbagai 

komponen E-sports sendiri hingga dampak – dampak yang terkandung terkait 

dengan E-sports. 

Sama hal nya dengan episode pertama, durasi untuk episode ini akan 

berlangsung selama kurang lebih 48 menit. Tim produksi merencanakan akan 

terdapat empat segmen, setiap segmennya akan membahas hal-hal yang 

berhubungan degan tema per episodenya. Berbeda dengan format sebelumnya, 

pada episode kedua ini penulis dan tim produksi akan menampilkan special report 

dalam bentuk feature yang akan membahas terkait pembahasan E-sports yang 

belum diketahui masyarakat banyak. Sama dengan episode sebelumnya, 

pembahasan episode kedua ini  merupakan hasil diskusi penulis dengan sutradara 

yang ingin membahas situasi atau kondisi E-sports di Indonesia. 
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Pada segmen pertama, akan membahas terkait dengan penjelasan E-sports 

itu apa? Berbeda dengan episode sebelumnya, yang sudah menjelaskan E-sports itu 

apa? Pada episode ini, akan dibahas lebih mendalam terkait dengan pengertian E-

sports dan perbedaannya antara Indonesia dan juga negara – negara lainnya. Hal ini 

akan dijelaskan tentunya dengan narasumber yang relevan dengan tema episode ini. 

Durasi pada segmen pertama ini selama 11 menit.  

Masih dalam bentuk liputan feature, segmen kedua akan lebih membahas 

terkait dengan perdebatan yang belakangan ini muncul di kalangaan masyarakat 

yang ramai memperdebatkan apakah E-sports termasuk kategori olahraga atau 

bukan. Segmen ini akan dibuka kembali dengan voxpop 5 – 10 orang yang 

diberikan pertanyaan terkait perdebatan tersebut dan memberikan waktu untuk 

mereka memberikan opini sendiri terkait permasalahan tersebut. Kemudian hal 

tersebut akan diperjelas dengan penjelasan terkait perdebatan tersebut dari 

narasumber yang relevan dan berkompeten dalam bidangnya yang dapat 

menjelaskan secara mendalam terkait permasalahan tersebut. Segmen kedua ini 

akan memiliki durasi total sekitar 10 menit.   

Kemudian, pada segmen ketiga penulis dan tim produksi akan beralih untuk 

memberikan pembahasan terkait dengan dampak psikis. Hal ini menjadi salah satu 

hal yang jarang diketahui oleh masyarakat banyak mengenai apakah dampak 

dengan semakin seringnya menggeluti dunia E-sports dan dampaknya seperti apa. 

Pada segmen ini, akan dibahas dengan menghadirkan narasumber seorang pakar 
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atau dokter yang memiliki kompetensi untuk membahas dampak E-sports terhadap 

psikis manusia. Segmen ini akan berlangsung selama 9 menit.  

Pada segmen terakhir dari feature ini, akan ditutup dengan bahasan yang 

tidak kalah menarik dengan episode sebelumnya. Segmen keempat ini memiliki 

keterkaitan dengan segmen sebelumnya, setelah kita mengetahui dampak E-sports 

terhadap psikis seorang manusia, pada segmen ini akan menghadirkan beberapa 

narasumber yang akan membahas terkait sisi lain dibalik sebuah E-sports. Mulai 

dari pengalaman terburuk dari seorang atlet atau pemain E-sports hingga 

permasalahan – permasalahan dibalik sebuah kompetisi E-sports itu sendiri. 

Segmen terakhir ini akan berlangsung selama 9 menit.  

Sesuai dengan tema besar pada episode ini, tim produksi akan membahas 

tokoh-tokoh yang berperan dengan perkembangan E-sports ini sendiri, tim produksi 

merencanakan untuk mengundang atlet – atlet E-sports yang ada di Indonesia.  

3.1.1.1.3 Episode 3 : The Future of E-Sports. 

Setelah membahas tokoh-tokoh dan juga muka yang berada pada dunia E-

sports, maka pada episode ini akan membahas kepada aspek masa depan pada dunia 

E-sports. Yang dimaksud masa depan ini adalah bagaimana seseorang dapat 

menempu karir sebagai salah satu industri ini. Bagaimana caranya seseorang untuk 

bergabung ke industri ini ataupun juga memutuskan untuk menjadi salah satu 

atlitnya. Sama halnya dengan episode sebelumnya, proses perancangan ide dan juga 

konsep pada episode ketiga ini merupakan hasil diskusi penulis dengan sutradara. 

Pada saat melakukan proses diskusi, tujuan penulis membuat episode ketiga ini 
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adalah untuk mengetahui mengenai masa depan dari dunia E-sports khususnya 

masa depan E-sports di Indonesia dari sisi hiburan maupun industrinya. Episode 

terakhir ini akan memiliki durasi selama kurang lebih 90 menit. Tim produksi 

merencanakan akan terdapat empat segmen, yang akan menghadirkan narasumber 

– narasumber dalam Talkshow di episode terakhir ini. 

Sesuai dengan tema besar pada episode ini, tim produksi akan berfokus 

untuk membahas bagaimana prospek masa depan dari industri ini sendiri, dan 

bagaimana seseorang merintis karir dan juga berkeinginan untuk merintis karir di 

dunia ini. 

Sesuai dengan tema besar pada episode ini, sesuai dengan tema pada episode 

ini, tim produksi akan membahas masa depan dunia E-sports, yang nantinya pada 

episode ini berfokus kepada prospek dan juga masa depan industri ini, serta 

bagaimana seseorang ingin menjadi seorang atlet E-sports.  

3.1.1.6 Pre-Production Meeting 

 Dalam tahapan Pra-Produksi ini, penulis melakukan tahapan Pre-

Production Meeting. Hal ini bertujuan untuk memaparkan beberapa konsep dan 

juga melakukan kembali brainstorming dengan tim yang sudah dibentuk, dan tidak 

hanya itu penulis bertujuan untuk melakukan Pre-Production Meeting ini untuk 

mempelajari kembali materi hingga melengkapi beberapa materi yang diperlukan 

perihal produksi program ini. Pada tahapan ini, penulis melakukan sebanyak 5 

(lima) kali Pre-Production Meeting guna mempersiapkan secara matang sebelum 

penulis dan juga tim produksi turun ke lapangan untuk memulai produksi program 
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ini. Penulis membaginya menjadi beberapa bagian yaitu, Rekrutmen Tim, 

Penentuan Lokasi, Penyusunan Biaya & Alat, Menyusun Daftar Narasumber 

hingga membahas terkait dengan Set Design dan ditutup dengan membedah 

skenario ataupun naskah yang telah disusun sebelumnya.  

3.1.1.6.1 Rekrutmen Tim 

 Setelah merancang struktur tim produksi, maka tahapan awal penulis 

sebelum melakukan Pre-Production Meeting ini adalah bersama – sama dengan tim 

dari Pasca Produksi yang sudah ada menentukan rekrutmen tim untuk menempati 

posisi yang sudah dikembangkan sebelumnya untuk ikut terlibat dalam produksi 

program ini untuk nantinya akan hadir pada Pre- Production Meeting yang pertama. 

Sebelum melakukan rekrutmen tim, penulis memasang target bahwasanya tim 

produksi ini maksimal beranggotakan 10 hingga 15 orang. Pada awalnya, penulis 

dan juga tim kesulitan untuk mencari orang sesuai dengan target yang sudah penulis 

tentukan. 

Tabel 3.1 Daftar Rekrutmen Tim 

Nama Lengkap Posisi 

Jeremy Frits David Menajang Producer, 

Accomodation 

Kenneth Bernas Director 
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Anastasia Antoinette Assistant Director, 

Transportation 

Muhammad Nursalsabila Scriptwriter 

Wynn Eugenie SPV 

Cindy Claudia Set Designer 

Vincentius Geraldi Set Property 

 

Nama Lengkap Posisi 

Nicholas Peter, Joviano Siahaan, 

Dalen Darbec Anew 

Cameraman 

Yonatan Teja Motion Graphic, 

Sound Designer 

Ken Adrian Talent Coordinator 

Daniel Andries Mawei Location Manager 
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Joviano Siahaan Editor 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

 Setelah penulis berhasil merekrut tim sesuai dengan Tabel 3.1, maka penulis 

langsung melaksanakan Pre-Production Meeting yang pertama sekaligus untuk 

memperkenalkan masing – masing anggota tim yang telah direkrut dan 

memaparkan secara umum perihal konsep dan juga ide yang telah disusun untuk 

kemudian di presentasikan kepada crew yang lain. Tidak hanya itu, adapun pokok 

– pokok bahasan lainnya yang penulis bahas dalam Pre-Production Meeting yang 

pertama ini. Secara umum, setiap kali penulis melakukan Pre-Production Meeting 

membahas hal yang sama guna untuk mendapatkan update dari masing – masing 

divisi yang diberikan tugas setiap meeting dilakukan. Untuk Pre-Production 

Meeting yang pertama ini, penulis lebih memfokuskan kepada perkenalan antar 

crew yang terlibat dan membagi tanggung jawab ataupun tugas masing – masing 

sesuai dengan divisi yang telah penulis dan tim Pra Produksi tentukan sebelumnya. 

Penulis menemui beberapa kesulitan dalam hal memaparkan ide dan juga konsep 

pada awalnya kepada tim yang ada. Penulis sebagai produser harus memastikan 

bahwa ide dan juga konsep yang telah dirancang sebelumnya dapat tersampaikan 

dengan baik, dan tidak hanya itu melainkan penulis harus menyatukan semua tim 

agar sama – sama penulis dan juga tim bekerjasama dalam proses ini dan dapat 

berkomitmen dalam memproduksi program tv ini nantinya. Dalam merekrut tim 

yang terlibat tidaklah mudah, penulis dalam tahapan ini berulang kali mencari orang 
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yang tepat untuk menempati divisi yang sesuai dengan kompeten yang mereka 

miliki.  

3.1.1.6.2 Penentuan Lokasi 

 Dalam tahapan Pre-Production Meeting ini, penentuan lokasi menjadi salah 

satu bahasan penting yang kerap kali penulis bahas dalam pertemuan dengan 

seluruh tim. Tahapan ini sengaja penulis membahasnya dari jauh – jauh hari guna 

untuk mempersiapkan semuanya dengan lancar. Dalam menentukan lokasi yang 

akan dijadikan tempat produksi ini, pencarian lokasi harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan juga menyesuaikan terhadap konsep pada program tersebut   

(Pintoko & Umbara, 2010, p.189).  

 Pada tahapan ini, penulis memberikan beberapa pilihan pada kesempatan 

Pre-Production Meeting yang kedua untuk secara bersamaan penulis dan tim 

produksi yang ada menentukan pilihannya masing – masing. Salah satu kendala 

dalam pencarian lokasi adalah mencari lokasi yang tepat dan juga sesuai dengan 

konsep dari program ini. Dalam menentukan lokasi ini penulis mengalami beberapa 

kali perubahan. Salah satunya adalah lokasi menjadi pilihan pertama yaitu  

Concrete Warehouse Studio , setelah penulis melakukan riset ke tempat studio  

langsung dan menghubungi pihak studio serta menyepakati perihal total biaya yang 

akan disewa dan ternyata setelah berbicara lebih lanjut dengan pihak studio  tidak 

menemui tanggal yang tepat untuk bisa melakukan proses produksi di Concrete 

Warehouse Studio . Kemudian pilihan yang kedua adalah Studio  TOHA, pada saat 

melakukan riset dan juga menghubungi dengan pihak studio  penulis menemui 
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kendala yaitu dengan harga sewa yang disepakati. Kendala yang penulis hadapi 

adalah penyesuaian anggaran terhadap biaya yang disepakati jika penulis memakai      

Studio  TOHA sebagai lokasi untuk produksi program ini. Kedua hal tersebut, 

penulis paparkan pada saat Pre-Production Meeting yang kedua terkait dengan 

hasil riset yang telah penulis lakukan. Hingga pada akhirnya, penulis dan juga tim 

produksi yang ada bersamaan mencari solusi untuk pencarian lokasi ini. 

Hasil brainstorming penulis dan juga tim produksi dalam Pre-Production 

Meeting yang kedua menghasilkan pilihan studio  yang terakhir sebagai solusi 

dalam pencari lokasi ini. Adapun pilihan studio  tersebut adalah Ruang Imaji Studio 

, yang dimana studio  tersebut menjadi lokasi yang penulis dan juga tim 

produksipilih untuk dijadikan sebagai lokasi produksi program ini.  

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

Gambar 3.2 Ruang Imaji Studio  
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 Penetapan Ruang Imaji Studio  sebagai lokasi untuk produksi secara 

bersamaan  disepakati oleh penulis dan juga tim produksi yang ada. Sehingga pada 

akhirnya penulis menyepakati perihal harga sewa dan juga tanggal penyewaan 

Ruang Imaji Studio  yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2019.  

3.1.1.6.3 Penyusunan Biaya dan Alat 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

Gambar 3.3 Daftar Penyusunan Alat 
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 Hal yang kemudian penulis bahas dalam Pre-Production Meeting adalah 

penyusunan alat dan juga penyesuaian harga sesuai dengan alat yang akan penulis 

dan tim produksi akan sewa. Penyusunan alat berdasarkan (Gambar 3.3),          

penulis lakukan dalam Pre-Production Meeting yang ketiga. Dalam penyusunan 

ini, penulis melakukan riset tentang tempat penyewaan yang menyediakan seluruh 

peralatan yang sesuai dengan daftar alat yang telah penulis dan tim produksi 

tentukan sebelumnya. Hal yang menjadi perhatian penulis dalam penyusunan ini 

adalah melakukan perbandingan harga yang sesuai dengan perkiraan penulis. 

Setelah proses tersebut, pada akhirnya penulis memilih tempat penyewaan yang 

sesuai dan atas rekomendasi dari tim produksi lainnya yaitu, BSM Entertainment 

dan Zenon Rental. Penulis memutuskan untuk menyewa peralatan dari dua tempat 

yang berbeda, hal ini dikarenakan ada beberapa alat yang diperlukan untuk produksi 

tidak tersedia pada tempat penyewaan alat BSM Entertainment. Adapun 

penyusunan daftar alat yang disesuaikan dengan kesepakatan harga dengan pihak 

penyewaan alat setelah penulis melakukan konfirmasi untuk penyewaan alat pada 

tanggal 27 April 2019. 

Tabel 3.2 Penyusunan Alat dan Biaya Peralatan 

NO CATEGORY DESCRIPTION DAY UNIT 
UNIT 
PRICE SUBTOTAL 

 LIST EQUIPMENT  

1 Camera 

1. Sony a7s Mark II 
(Body Set)  
 
Battery Pack (4x)  
Charger (1x)  
Memory Extreme Pro 
64Gb (2x)  
Card Reader (1)  
Tali Strap (1x)  
2. Lens Adapter to 

1 

3 900,000 2,700,000 
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Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019. 

Canon (Metabones 
Mark IV)  
 
3. E-Image Tripod Bowl 
50mm  
 
4. Canon Lens 16-35 
mm F2.8 L II IS USM  
 
5. Canon Lens 70-200 
mm F2.8 L IS USM  
 
6. Canon Lens 50 mm 
F1.2 (Fix) L IS USM 

2 
Mic Wireless : Clip On 
Sennheiser EW100-P G4  8 100,000  800,000  

3 
Audio Recorder Zoom F8 
Multitrack  1 250,000  250,000  

4 
Boom Mic Set (RODE 
NTG4+)  1 150,000  150,000  

5 Boom Pole Holder E-Image ZENON RENTAL 1 20,000  20,000  

6 C-Stand  5 20,000  100,000  

7 Sand Bag  14 5,000  70,000  

8 
LED Video Light 15 Inch Bi-
Color (Viltrox VL D85T)  6 150,000  900,000  

9 TV LED 24 inch  1 150,000  150,000  

10 TV LED 32 inch+ stand  1 350,000  350,000  

11 Handy Talkie (HT)  7 15,000  105,000  

12 
ikan PT1200 12" Portable 
Teleprompter  1 750,000  750,000  

13 Blackmagic Multiview 4  1 250,000  250,000  

14 
Monitor Aputure VS-5 V-
Screen 7" PRO (SDI & HDMI 
IN)  3 150,000  450,000  

15 
Genset 5000 Watt (5 kVA) 
Krisbow KW26-08 Diesel 
Silent (Non BBM)  1 350,000  350,000  

16 
Ricoh Theta S Spherical VR 
Digital Camera  1 350,000  350,000  

17 iFootage Shark Slider  1 150,000  150,000  

18 Apurture 300d  3 250,000  750,000  

TOTAL 8,645,000  
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 Berdasarkan Tabel 3.2, penulis memiliki kesulitan untuk melakukan 

penetapan penyusunan daftar alat dan menyesuaikan dengan anggaran yang penulis 

tetapkan. Dalam tahapan ini, penulis melakukan komunikasi langsung dengan 

Director untuk menyesuaikan dengan daftar yang telah ditetapkan. Pada tahapan 

ini, penulis bersamaan dengan Director bersamaan melakukan sebanyak 4 (empat) 

kali perubahan daftar penyusunan peralatan dan juga total biaya peralatan 

menyesuaikan dengan kondisi studio  yang dipakai dan juga anggaran yang penulis 

tetapkan pada Pre-Production Meeting yang ketiga. 

3.1.1.6.4 Penyusunan Daftar Narasumber 

Pada Pre-Production Meeting yang ketiga, penulis bersamaan dengan tim 

produksi yang ada menetapkan narasumber sesuai dengan topik bahasan yang telah 

penulis tentukan pada saat tahapan Development. 

Pada episode yang pertama, penulis akan menghadirkan beberapa 

narasumber untuk membahas pengertian secara umum E-sports seperti apa. Untuk 

mendukung pembahasan ini tim produksi telah merencanakan untuk mengundang 

beberapa nama untuk hadir sebagai narasumber pada sesi ini. 

a. Tommy DA, selaku anggota dari IndoEsports. IndoEsports merupakan 

sebuah organisasi sekaligus media yang menghadirkan berita – berita terkini 

seputar dunia E-Sports. Tidak hanya itu IndoEsports juga memberikan             

tips – tips seputar game E-Sports. Pada episode ini, Tommy DA dihadirkan 

sebagai narasumber pada episode pertama ini untuk berbagi pengetahuan 

mengenai dunia E-sports, mulai dari penjelasan apa itu E-sports, kemudian 
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bagaimana E-sports itu sendiri di Indonesia. Tidak hanya itu, Tommy DA 

sebagai salah satu narasumber yang professional di bidang E-sports 

dihadirkan sebagai narasumber untuk menceritakan bentuk – bentuk dari E-

sports itu sendiri, dan bagaimana perkembangannya. 

b. Atlet Pro Player PUBG Team Victim Reality, merupakan atlet 

professional yang bermain Game PUBG. Atlet Pro Player yang dijadikan 

sebagai narasumber pada episode pertama ini adalah Alvin Sahri Ramadhan 

serta kerabatnya yang mewakili dari divisi PUBG Team Victim Reality. 

Alvin Sahri Ramadhan merupakan salah satu anggota dari divisi PUBG 

Team Victim Reality yang mewakili Indonesia pada ajang                                    

Grand Final NVIDIA GeForce PUBG Pacific Cup di ChangSha, Hunan, 

Tiongkok bulan Januari 2019 silam. Setelah sebelumnya telah melalui 

babak penyisihan yang diikuti oleh 300 tim dengan hasil akhir berupa hanya 

20 tim yang berhasil masuk ke babak final. 

Kemudian pada episode kedua, penulis akan menghadirkan episode yang 

membahas E-sports di Indonesia. Dimulai dari perbedaan E-sports Indonesia 

dengan luar negeri, lalu kemudian membahas mengenai perdebatan yang marak 

muncul terkait E-sports termasuk olahraga atau tidak, kemudian akan membahas 

terkait dengan dampak psikis yang disebabkan oleh seringnya pro player bermain 

game, hingga bahasan yang terakhir adalah suka duka menjadi seorang pro player 

Untuk mendukung pembahasan ini tim produksi telah merencanakan untuk 

mengundang beberapa nama untuk hadir sebagai narasumber pada episode ini. 
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a. Richard Permana, selaku owner Team E-sports NXL dan Founder IESPA 

(Indonesia E-sports Association). Richard Permana akan menjadi 

narasumber pada episode ini untuk membagi pengetahuan dan juga 

pengalaman sebagai pro player dan juga sekaligus Founder dari Asosiasi E-

sports di Indonesia. Pada episode ini, Richard Permana akan berbagi 

pengetahuan untuk menjelaskan perbedaan yang lebih spesifik antara E-

sports yang ada di Indonesia dan juga luar negeri. Tidak hanya itu, penulis 

dan tim produksi memberikan kesempatan untuk Richard Permana untuk 

membagikan pendapatnya dari sudut pandang sebagai anggota Asosiasi E-

sports di Indonesia dalam menanggapi perdebatan yang membahas apakah 

E-sports termasuk kategori olahraga atau tidak. 

b. Daniel Sutanto, selaku Operations Manager Team E-sports NXL. Pada 

episode ini, Daniel Sutanto akan diberikan pembagian yang kurang lebihnya 

sama dengan narasumber sebelumnya. 

c. Anna Surti Ariani, S.Psi., M.Si., selaku Ahli Psikolog dari Universitas 

Indonesia. Pada episode ini, nantinya ibu Nina akan membagikan 

pengetahuannya terkait dengan dampak psikis E-sports terhadap tubuh 

manusia. Pada segmen ini, nantinya ibu Nina akan menceritakan terkait 

dengan dampak psikis yang timbul akibat pengaruh bermain game 

khususnya game online yang kini sedang trending, dan apa saja bentuk dari 

dampak yang ditimbulkan tersebut. 
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d. Player CSGO Team E-sports NXL, pada segmen terakhir nantinya 

penulis dan tim produksi akan menghadirkan satu tim CSGO dari Team E-

sports NXL yang akan berbagi cerita suka dan duka selama menjadi atau 

menjalani karier sebagai seorang atlet pro player. 

Pada tahapan Pre-Production Meeting ini, penulis dan tim produksi juga 

menetapkan penyusunan narasumber untuk episode 3 (tiga). Sesuai dengan ide 

yang penulis rencanakan adalah episode ini akan menghadirkan sesi Talkshow yang 

membahas masa depan E-sports di Indonesia. Untuk itu tim produksi telah 

menyiapkan beberapa daftar narasumber untuk bisa mengisi sebagai narasumber 

pada episode ini, diantaranya adalah: 

a. Dede Febrian. Event Officer Dunia Games.com dan Founder Duniaku. 

Tidak hanya itu Dede Febrian merupakan mantan pemain pro Dota 2. 

Sebagai salah satu mantan pro player dota 2, tim produksi akan 

menghadirkan yang bersangkutan sebagai salah satu narasumber untuk 

hadir menceritakan berbagai pengalaman beliau selama menjadi atlet E-

sports dan juga kehidupannya setelah berkari sebagai salah satu penggiat di 

dunia E-sports hingga saat ini. 

b. Tim E-sports dari SMA 1 PSKD Jakarta, pada episode kali ini penulis 

dan juga tim produksi akan menghadirkan 5 orang dari tim E-sports SMA 

1 PSKD Jakarta untuk membagi cerita bagaimana proses SMA 1 PSKD 

Jakarta menjadi satu – satunya sekolah yang menghadirkan kegiatan E-

sports sebagai ekstrakulikuler yang dapat diambil oleh para siswa. Diwakili 
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oleh 2 orang player ditemani oleh pelatih dan juga pembina dari Tim               

E-sports dari SMA 1 PSKD Jakarta. Melalui segmen ini, penulis dan juga 

tim produksi mengharapkan bahwasanya penonton akan mendapatkan 

jawaban yang berbeda, dimana para penonton yang menyaksikan program 

ini mendapatkan sudut pandang baru bahwa E-sports saat ini di Indonesia 

sudah mulai berkembang tidak hanya melalui para atlet pro player dari tim 

– tim besar yang ada di Indonesia melainkan potensi – potensi yang ada 

pada rentang usia anak muda dapat dijadikan sebagai potensi masa depan 

E-sports di Indonesia. 

Adapun dari keseluruhan penyusunan daftar narasumber ini, penulis 

melakukannya dengan cara mencari riset dari internet dan juga beberapa organisasi 

atau team E-sports yang penulis ketahui kemudian penulis mengajukan surat 

perizinan dan menghampiri lokasi dari masing – masing organisasi untuk 

menjelaskan terkait bahasan yang akan menjadi bahasan utama dalam program ini. 

Dalam tahapan ini, penulis menemui berbagai kesulitan yaitu salah satunya adalah 

menyamakan jadwal narasumber dengan tanggal produksi dari program ini. Ketika 

penulis melakukan konfirmasi awal dengan narasumber yang terkait, banyak dari 

narasumber tersebut tidak bisa menjadi narasumber dalam program ini dikarenakan 

sudah adanya jadwal lain. Setelah melakukan komunikasi yang intens dengan 

narasumber, akhirnya penulis dengan narasumber yang terkait menyepakati untuk 

bisa hadir sebagai narasumber pada tanggal 27 April 2019.  
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3.1.1.6.5 Set Design 

 Setiap penulis melakukan Pre-Production Meeting, salah satu hal yang 

selalu penulis bahas dalam pertemuan adalah Set Design. Sebuah Set Design yang 

digambarkan melalui sebuah pola yang menggambarkan denah dari studio yang 

akan digunakan. Set Design yang tergambar menunjukkan area lantai studio yang 

akan digunakan beserta gambaran penempatan peralatan produksi                         

(Zettl, 2015, p.322).  

Gambaran tersebut telah diukur sesuai dengan ukuran studio pada saat 

penulis dan tim kreatif datang untuk survei mengukur keseluruhan total panjang 

dan luas studio yang akan digunakan nantinya. Pada tahapan ini, penulis dan juga 

tim kreatif yang ada selalu berkomunikasi membahas perihal set design yang akan 

digunakan.  

 Pada Pre-Production Meeting yang ketiga, penulis mulai membahas dengan 

tim kreatif untuk dapat memberikan pendapat dan juga membahas secara 

bersamaan dengan tim produksi yang ada mengenai hasil gambar set design yang 

pertama kali . Pada pertemuan sebelumnya, penulis memberikan konsep secara 

dasar terkait dengan set design yang akan digunakan terlebih khusus untuk episode 

pertama dan juga episode yang ketiga. 
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Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

Gambar 3.4 Ilustrasi Gambar Set Design Awal 

 Kemudian berawal dari ilustrasi gambaran tersebut, melalui tim kreatif 

yang ada penulis diberikan hasil rendering pertama kali sesuai dengan ilustrasi 

(Gambar 3.4). 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

Gambar 3.5 Hasil Rendering Set Design  
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 Sebelum penulis melakukan Pre-Production Meeting yang keempat, 

penulis bersama dengan tim kreatif bertemu untuk membahas lebih detail mengenai 

set design yang akan dipakai berdasarkan hasil rendering set design                  

(Gambar 3.5). Dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, penulis dengan 

tim kreatif membuat bersama-sama hasil rendering yang kedua dengan detail 

property yang akan digunakan dan menggunakan latar belakang foto studio  yang 

asli agar mendapatkan gambaran pada saat set- up property sebelum proses 

produksi berlangsung. 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

Gambar 3.6 Hasil Rendering Set Design Kedua 

 Pada Gambar 3.6 adalah hasil rendering set design yang kedua disertai 

dengan property yang nantinya akan digunakan. Dari hasil rendering tersebut, 

penulis membahasnya kedalam pertemuan keempat untuk diberikan saran ataupun 
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masukkan dari divisi lain perihal hasil rendering set design tersebut. Pada proses 

pelaksanaan perencanaan set design ini, penulis beranggapan bahwasanya tahapan 

ini merupakan tahapan yang sangat sulit. Hal ini dikarenakan, untuk menentukan 

set design yang sesuai dengan konsep program yang akan diproduksi menjadi 

perhatian utama penulis sebagai produser. Tidak hanya itu, dalam penentuan set 

design ini penulis memiliki keterbatasan yaitu mengenai anggaran yang ditetapkan 

untuk membeli property dan keperluan – keperluan lainnya.  

 Perihal hasil rendering kedua tersebut, penulis dan juga tim produksi 

lainnya menetapkan untuk menggunakan design tersebut untuk nantinya di follow-

up agar penulis dan juga tim kreatif dapat melakukan set-up property sebelum 

produksi berlangsung. Pada Pre-Production Meeting yang kelima, penulis 

mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertemuan dengan pihak SCTV     

(Surya Citra Televisi) melalui rekanan dari Dosen Pembimbing penulis, Bapak 

Raymond Kaya. Melalui pertemuan tersebut dihadiri salah satunya adalah Art 

Director Programming SCTV, pada pertemuan tersebut perwakilan dari Art 

Director Programming memiliki pendapat untuk merubah semua set design setelah 

penulis dan tim produksi memberikan hasil rendering yang kedua sesuai dengan 

gambar sebelumnya (Gambar 3.6). Berawal dari pendapat tersebut, seusai 

melakukan pertemuan tersebut penulis dan juga tim produksi lainnya langsung 

berkumpul untuk membahas final rendering set design sesuai dengan masukkan 

yang diberikan. Kondisi pada saat Pre-Production Meeting yang kelima tersebut 

adalah 4 (empat) hari menjelang proses produksi berlangsung. Oleh karenanya, 

penulis dan juga tim produksi bersama – sama memberi masukkan dan saran dalam 
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proses pembuatan final rendering set design program ini. Hasil akhir final rendering 

ini merupakan hasil terakhir yang nantinya akan digunakan pada saat produksi 

berlangsung. Hasil ini sudah melewati beberapa proses pertimbangan penulis dan 

juga tim produksi, hal ini dikarenakan penulis dan juga Director (Sutradara) harus 

memastikan bahwasanya hasil akhir design tersebut cocok dengan kebutuhan shoot 

yang diperlukan oleh sutradara dan juga karakteristik kamera yang nantinya akan 

digunakan pada saat produksi berlangsung.  

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

Gambar 3.7 Hasil Final Rendering Set Design 
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3.1.1.6.6 Bedah Skenario (Naskah)  

Opening S1 (2 Menit)(20 Detik) 

JOSEPH 

Yoi para gamers/ gimana opening 

nya?/keren kan?/ kali ini bertemu 

lagi dengan gua Joseph Cristoper 

sebagai host tertampan/ terkece/ 

ter ter semuanya pokoknya 

/Hehehe// (14”) 

 

   JOSHUA 

dan Gua Joshua Cristian selaku 

Host di dalam acara AFK Sejenak// 

Dimana di dalam acara ini kita 

akan duduk sejenak dan membahas 

hal-hal seputar game// mas bro mas 

bro pasti cape kan main games 

terus/ makanya ngopi darat dulu 

sambil break break dikit lah// 

(20”) 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

Gambar 3.8 Naskah Program AFK Sejenak 

 

 Seiring berjalannya proses Pra Produksi berlangsung, penulis juga 

melakukan koordinasi dengan scriptwriter untuk membantu dalam membuat script 

yang nantinya akan digunakan. Pada setiap pertemuan yang penulis lakukan, 

penulis harus memastikan bahwasanya tidak hanya dengan penulis saja melainkan 

scriptwriter harus melakukan komunikasi secara intens dengan pembawa acara 

yang akan memandu jalannya program ini. Pada tahapan ini, penulis beranggapan 

merupakan sebuah tahapan yang tidak mudah dimana crew yang terlibat dan juga 
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pembawa acara wajib mempelajari naskah yang sudah ada. Penulis memastikan 

semua ini berjalan dengan lancar, oleh karenanya penulis melakukan tahapan bedah 

skenario ini guna untuk mengetahui apa – apa saja yang dibutuhkan pada saat proses 

produksi hingga mengetahui setiap divisi harus melakukan apa saja. Tidak hanya 

itu, hal ini penulis lakukan untuk mengantisipasi terlebih khusus untuk pembawa 

acara agar tidak menghafal percakapan yang ada pada naskah pada saat hari 

produksi berlangsung. Sehingga pada akhirnya setelah semua rangkaian tersebut, 

penulis sebagai seorang produser memastikan semua unsur yang telah penulis dan 

tim produksi lakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang disusun pada 

tahapan Pra Produksi ini sebelum akhirnya penulis memutuskan untuk melakukan 

proses produksi sesuai dengan tahapan – tahapan yang penulis dan tim produksi 

bahas selama 5 (lima) kali penulis melakukan Pre-Production Meeting 

3.1.1.6.7 Rundown Program  

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

Gambar 3.9 Format Rundown Program AFK Sejenak 
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 Setelah membuat perencanaan terkait dengan ide atau gagasan lalu 

menentukan target audience dari program ini, tahapan selanjutnya yang penulis 

lakukan adalah membuat draft rundown program. Rundown merupakan panduan 

secara rinci dari setiap episode ataupun pada setiap episode yang ada untuk nantinya 

menjadi pegangan pada saat tahapan produksi berlangsung                                     

(Fachruddin, 2012, p.23). 

 Dikutip dari Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standard Program Siaran 

(2012), bahwasanya dalam sebuah program televisi harus memiliki total durasi 

tayangan iklan sebesar 20% pada saat jam penayangan pada program tersebut.  

Berdasarkan hasil dari pedoman tersebut, maka penulis menyusun keseluruhan dari 

draft rundown program ini sesuai dengan standarisasi durasi tayangan program 

televisi dimana dari perencanaan 3 (tiga) episode dari program ini masing – 

masingnya memiliki total durasi selama 48 menit. 

 Pada tahapan ini, penulis menghabiskan waktu cukup banyak untuk 

menyusun rundown ini. Salah satu kesulitan yang penulis alami adalah 

mendapatkan total durasi yang tepat pada setiap segmen yang ada dalam 1 (satu) 

episode. Kemudian masalah yang kedua adalah, menyamakan total durasi antar 

segmen untuk mendapatkan total durasi sesuai dengan standarisasi yang ada yaitu 

48. Penulis berpendapat bahawasanya dengan adanya penyusunan rundown secara 

detail, maka ini akan memudahkan para crew untuk menjadi panduan pada saat 

produksi berlangsung. Dalam penyusunan rundown ini, penulis tidak hanya 

menyusun rundown untuk program saja melainkan ada beberapa rundown yang 
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penulis breakdown untuk masing – masing profesi ataupun crew yang memiliki 

tanggung jawab selama proses produksi. 

 

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

Gambar 3.10 Format Call Sheet Program AFK Sejenak 

3.1.2 Tahapan Produksi 

Pada tahap produksi nantinya, tim produksi akan menentukan studio  yang 

dimana program televisi ini dapat diambil, serta melakukan proses pengambilan 

gambar terhadap segmen kedua pada program ini. Dalam tahapan ini juga, seluruh 

tim dari program ini wajib menjalankan sesuai dengan konsep yang sebelumnya 

telah disepakati dan dirancang pada saat tahapan pra – produksi. 

Pada tahapan produksi Episode I : What is E-Sports?, sesuai dengan 

rundown akan memiliki total durasi selama 48 menit 45 detik yang terbagi menjadi 

4 segmen. Pada episode pertama ini, akan diawali dengan tayangan   Vox-Pop yang 

penulis rencanakan akan mengambil 10 orang yang berkisaran umur 17 tahun 

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



80 
 

keatas untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan mereka terkait 

dengan E-sports. Kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow, yang bertujuan 

untuk menjawab hasil dari Vox-Pop tersebut yang membahas mengenai 

pengetahuan mereka terkait dengan dunia E-sports, dimulai dari pemahaman akan 

pengertian dunia E-sports, mengetahui keberadaan E-sports, dan sebagainya. 

Dengan narasumber yang dihadirkan, penulis bertujuan untuk menjawab tujuan dari 

episode pertama ini yaitu dengan menjawab pemahaman terhadap keingintahuan 

masyarakat mengenai dunia E-sports. Kemudian pada segmen ketiga, akan 

menyajikan tayangan newstainment (funfact) yang akan mengulas atau membahas 

game – game E-sports yang akan segera dirilis. Lalu episode pertama ini akan 

diakhir dengan sesi talkshow, dengan menghadirkan narasumber pro player dari 

sebuah Tim E-sports di Indonesia dengan menyajikan tayangan gameplay dari        

pro player tersebut untuk dapat dijelaskan terkait dengan game yang mereka 

mainkan.  

 Dalam Episode II : The Face of E-sports in Indonesia, akan menyajikan 

tayangan khusus yang dikemas menjadi sebuah liputan feature dimana akan 

membahas lebih mendalam mengenai E-sports, dimulai dari perbedaan E-sports di 

Indonesia dengan di luar negeri, pro dan kontra yang muncul pada dunia E-sports, 

pengalaman dari sebuah tim E-sports, hingga dampak psikis yang ditimbulkan 

terhadap tubuh manusia akibat dari E-sports.  

Kemudian pada episode yang terakhir yaitu The Future of E-sports, yang 

menjadi puncak dari keseluruhan rangkaian produksi program AFK Sejenak 
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dimana akan membahas mengenai potensi dunia E-sports di masa yang akan 

datang. Salah satunya adalah dengan narasumber yang penulis hadirkan, dimana 

mereka merupakan siswa tingkat SMA yang sejak saat ini dibina dan dilatih melalui 

adanya sebuah program E-sports yang dapat mereka ikuti selama menjadi siswa               

SMA 1 PSKD Jakarta. Tidak hanya itu, penulis akan mengundang salah satu 

narasumber yang akan menjelaskan potensi E-sports melalui turnamen ataupun 

event terkait dengan dunia E-sports di masa yang akan datang. 

 Sesuai yang sudah disepakati oleh penulis dan juga tim produksi pada saat 

melakukan tahapan Pre-Production Meeting, maka tahapan produksi ini akan 

dimulai pada tanggal 27 April 2019, yang berlokasi di Ruang Imaji Studio . Tahapan 

Produksi ini penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu Produksi yang 

memerlukan studio  untuk keperluan produksi pada Episode I dan Episode III dan 

Produksi di luar studio  yaitu untuk keperluan produksi Episode II. Sesuai dengan 

tanggung jawab oleh tim – tim produksi yang bertugas pada tahapan ini 

berlangsung, penulis menerapkan untuk tiap – tiap kru yang berttugas harus 

mengikuti panduan yang telah dibahas dalam Pre-Production Meeting, salah 

satunya adalah Call Sheet dan Guest Star Schedules. Dimana kedua materi tersebut, 

harus dijadikan panduan selama produksi berlangsung dan mencegah agar dapat 

sesuai dalam pengambilan teknis video, audio, hingga dapat dijadikan panduan agar 

tidak terjadinya keterlambatan waktu produksi yang sudah ditentukan.  
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3.1.3 Tahapan Pasca Produksi 

   Pada tahap ini, tim produksi akan menggunakan jasa pembuatan grafis 

untuk program ini. Penulis dan juga tim produksi akan berkoordinasi dengan 

graphic designer untuk mengemas program TV ini. Dalam proses editing pada 

tahapan Pasca Produksi ini, penulis membagi nya menjadi dua yaitu Rough Cut dan 

Final Cut. Dimana masing – masing tahapan editing tersebut, akan melakukan 

proses editing dari sisi visual maupun audio. Pada tahapan ini, penulis 

menggunakan tiga aplikasi yang terkait yaitu, Adobe Premiere Pro CC 2019, Adobe 

After Effects CC 2019, dan Pro Tools untuk melakukan proses editing dari audio. 

Sesuai dengan timeline produksi yang telah disepakati, penulis dan tim produksi 

akan memulai tahapan Pasca Produksi ini dimulai dari bulan Mei hingga Juni 2019. 

Sebelum pada akhirnya penulis sebagai produser dari program ini, akan melakukan 

dua kali review yaitu dengan perwakilan dari Surya Citra Televisi (SCTV)  sebelum 

nantinya hasil akhir dari program ini layak untuk kemudian ditayangkan dan dapat 

disaksikan oleh umum sesuai juga dengan harapan atau target yang sebelumnya 

penulis dan tim produksi tentukan. 
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3.2 Anggaran 

Tabel 3.3 Anggaran Biaya Program AFK Sejenak 

NO CATEGORY DESCRIPTION DAY UNIT UNIT PRICE SUBTOTAL 

A. PRE PRODUCTION 

1 Office Expenses   

 

  

 Fotocopy    -  

 Printing    -  

2 Reading & Rehearsal    -  

 Food    -  

 Drink    -  

3 Meetings    -  

 Location Classroom Workspace 2 125,000  250,000  

 Snack/Food   175,000  175,000  

 Drink    -  

4 Hunting    -  

 Transportation  1 46,000  46,000  

 Snack/Food    -  

      

 Drink    -  

TOTAL 471,000  
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NO CATEGORY DESCRIPTION DAY UNIT UNIT PRICE SUBTOTAL 

B. PRODUCTION UNIT / CREW 

1 Producer 

   

- - 

2 Production Assistant - - 

3 Director 350,000  350,000  

4 Asst. Director 250,000  250,000  

5 Scriptwriter 250,000  250,000  

6 Cameraman 150,000  150,000  

7 Set Designer 300,000  300,000  

8 Set Props 300,000  300,000  

9 Location Manager 150,000  150,000  

10 Editor 250,000  250,000  

11 Sound Design 300,000  300,000  

12 Accommodation - - 

13 Graphic Designer - - 

14 Talent Coordinator 250,000  250,000  

15 Host 500,000  500,000  

16 Transportation - - 

TOTAL 3,050,000  

NO CATEGORY DESCRIPTION DAY UNIT 
UNIT 
PRICE SUBTOTAL 

C. EQUIPMENT  

1 Camera 

1. Sony a7s Mark II 
(Body Set)  
 
Battery Pack (4x)  
Charger (1x)  
Memory Extreme Pro 
64Gb (2x)  
Card Reader (1)  
Tali Strap (1x)  
2. Lens Adapter to 
Canon (Metabones 
Mark IV)  
 
3. E-Image Tripod 
Bowl 50mm  
 
4. Canon Lens 16-35 
mm F2.8 L II IS USM  
 
5. Canon Lens 70-200 
mm F2.8 L IS USM  
 
6. Canon Lens 50 mm 
F1.2 (Fix) L IS USM 

1 

3 900,000 2,700,000 
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2 
Mic Wireless : Clip On 
Sennheiser EW100-P G4  8 100,000  800,000  

3 
Audio Recorder Zoom F8 
Multitrack  1 250,000  250,000  

4 
Boom Mic Set (RODE 
NTG4+)  1 150,000  150,000  

5 Boom Pole Holder E-Image ZENON RENTAL 1 20,000  20,000  

6 C-Stand  5 20,000  100,000  

7 Sand Bag  14 5,000  70,000  

8 
LED Video Light 15 Inch Bi-
Color (Viltrox VL D85T)  6 150,000  900,000  

9 TV LED 24 inch  1 150,000  150,000  

10 TV LED 32 inch+ stand  1 350,000  350,000  

11 Handy Talkie (HT)  7 15,000  105,000  

12 
ikan PT1200 12" Portable 
Teleprompter  1 750,000  750,000  

13 Blackmagic Multiview 4  1 250,000  250,000  

14 
Monitor Aputure VS-5 V-
Screen 7" PRO (SDI & 
HDMI IN)  3 150,000  450,000  

15 
Genset 5000 Watt (5 kVA) 
Krisbow KW26-08 Diesel 
Silent (Non BBM)  1 350,000  350,000  

16 
Ricoh Theta S Spherical VR 
Digital Camera  1 350,000  350,000  

17 iFootage Shark Slider  1 150,000  150,000  

18 Apurture 300d  3 250,000  750,000  

TOTAL 8,645,000  

NO CATEGORY DESCRIPTION DAY UNIT UNIT PRICE SUBTOTAL 

D. ART & PROPS / ART DEPARTEMENT 

1 Budget Art & Props    1,500,000  1,500,000  

TOTAL 1,500,000  
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NO CATEGORY DESCRIPTION DAY UNIT 
UNIT 
PRICE SUBTOTAL 

E. OPERATIONAL / DEPARTEMENT UNIT 

1 

Food  
   

1,000,000  

Lunch  
   

Dinner  
   

Snack   
   

Drink  
   

2 

Transportation  
   

Mobil Box    250,000  

Motor  
   250,000  

3 
Kompensasi Narasumber 
Utama 

 
  450,000  900,000  

4 Kompensasi Narasumber  
  200,000  800,000  

5 
Kompensasi Narasumber tim 
SMA 1 PSKD Jakarta 

 
  1,000,000  1,000,000  

6 Sewa Studio  
Ruang Imaji 
Studio    3,500,000  3,500,000  

TOTAL 7,700,000  

TOTAL ALL 21,366,000  

Contigency 10% 2,136,600  

GRAND TOTAL 23,502,600  

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2019 

3.3 Target Luaran/Publikasi 

Karya yang akan dihasilkan adalah sebuah program yang merupakan 

segmentasi dari para penggemar atau pecinta dari dunia E-sports yang nantinya 

akan dijadikan sebuah program televisi. Tentunya terkait dengan dunia E-sports, 

merupakan suatu hal yang saat ini sedang trending di kalangan masyarakat dan juga 

menjadi perbincangan dimana-mana tidak hanya di Indonesia melainkan seluruh 

dunia pun ikut dalam perkembangan dunia E-sports hingga pada saat ini. Pada 

program yang nantinya akan dihasilkan merupakan terdiri dari 3 (tiga) segmen, 
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dimana keseluruhan dari ketiga segmen yang ada akan mengupas habis terkait 

dengan dunia E-sports.  

Adapun target sasaran utama yang penulis targetkan adalah anak - anak 

muda kisaran umur 17 tahun ke atas yang tentunya mengetahui E-sports itu apa, 

dan menyukai bidang tersebut melalui media stasiun televisi di Indonesia, maupun 

media Kompas TV yang sebelumnya pernah menyangankan tayangan turnamen     

E-sports sebagai pengembangan program televisi olahraga khususnya yang 

membahas terkait dunia E-sports. Melalui hal tersebut, dengan hadirnya program i 

dapat tersalurkan dan dapat menjawab apa yang selama ini menjadi pertanyaan 

pada masyarakat terkait dengan dunia E-sports. 
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