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BAB III  

TAHAP PEMBUATAN 

Sartono dalam bukunya menjelaskan tahapan pelaksanaan produksi terdapat 

tiga (Sartono, 2008, pp. 262-264). 

 

3.1 Pra Produksi  

Tahap pra produksi ini merupakan tahap awal perencanaan cerita dan 

pembentukan ide mengatur semua yang diperlukan untuk persiapan pengambilan 

gambar mulai dari di mana dan kapan waktu pengambilan gambar, siapa aktornya, 

pembuatan naskah Seluruh perencanaan produksi sudah harus dimatangkan 

ditahap pra produksi agar pada saat produksi dapat terfokus pada perencanaan 

naskah yang telah dibuat. 

Dalam pembuatan tahap ini tim memulai pencarian ide pada bulan Januari. 

Setelah mendapatkan ide dan memutuskan tema besar yang akan tim buat. Penulis 

mulai mencari informasi di internet mengenai kasus-kasus Bhinneka Tunggal Ika 

khususnya mengenai Toleransi dan Intoleransi. Penulis menemukan komunitas 

atau organisasi yang penulis anggap bisa mewakili nilai-nilai yang terkandung 

pada Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya mencari informasi dan menghubungi 

komunitas atau organisasi tersebut. penulis tidak melakukan survei karna pada 

saat menghubungi pihak terkait, penulis langsung di berizin untuk meliput 

organisasi atau komunitas tersebut. Penulis bertanggung jawab pada episode dua 

dan setengah di episode ke tiga. 
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3.1.1. Riset  

Pada awal dari pembuatan episode ini penulis melakukan riset terlebih 

dahulu. Di mana penulis mencari informasi mengenai organisasi apa saja yang 

menanamkan nilai dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Dalam pencarian informasi ini 

penulis menggunakan media sosial Instagram pada account @Toleransi.id. 

terdapat beberapa organisasi yang penulis temui. Food cycyle, food bank of  

Indonesia, Sahabat Anak, SabangMerauke, Sosial Designee, Komunitas Tuli, 

Kenali Nusantara.  

Dalam melakukan riset kepada semua organisasi tersebut banyak kendala 

yang penulis alami. Dari kendala mengenai perizinan yang sulit untuk melakukan 

produksi, hingga perizinan di tolak oleh organisasi tersebut. Penolakan terjadi 

pada organisasi Sahabat Anak, mereka beralasan tujuan dari publikasi penulis 

tidak menguntungkan mereka. Perizinan yang sulit seperti perlunya memakai 

proposal dan waktu yang cukup lama untuk merespons perizinan dari pihak 

organisasi ke penulis, seperti organisasi food cycle dan food bank of Indonesia, 

penulis memerlukan waktu yang lama untuk menunggu apakah perizinan 

peliputan di terima atau tidak. Sementara itu untuk Komunitas Tuli setelah penulis 

melakukan riset, penulis tidak menemukan hal yang unik dalam menanamkan 

nilai kebhinnekaan dan komunitas tersebut bahkan sudah cukup banyak. Dua 

organisasi Sosial Designee dan Kenali Nusantara tidak penulis pilih karena untuk 

Sosial Designee sulit mengakses pengambilan gambar, karena lokasi mereka 

berada di perdesaan dan ruang terbuka. Organisasi ini mengajarkan anak-anak 

desa melukis, bermain, dan lain-lain. Penulis melihat organisasi ini kurang bisa 
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mewakili tema besar yang telah di tetapkan. Begitu juga dengan Kenali 

Nusantara, organisasi ini berlandaskan travel dengan cara memperkenalkan 

masyarakat luas mengenai Indonesia dan berbayar. Penulis juga menilai 

organisasi ini kurang bisa mewakili tema besar dari Skripsi Berbasis Karya ini. 

Semua perizinan penulis dengan cara menghubungi mereka lewat telepon dan 

menghampiri lokasinya masing-masing organisasi maupun komunitas.  

Hasil dari riset ini penulis memilih SabangMerauke. Organisasi ini penulis 

anggap bisa mewakilkan tema besar karya ini. Sejak awal penulis menghubungi 

organisasi ini, penulis langsung di arahkan kepada salah satu acara mereka Temu 

Toleran. Di sana penulis bertemu dengan perwakilan mereka kak Wildan. 

Organisasi ini memiliki acara utama pertukaran pelajar. Dimulai tahun 2013 

SabangMerauke membawa pelajar dari beberapa daerah di Indonesia untuk 

tinggal beberapa hari dengan keluarga yang berbeda suku dan Agama di Jakarta. 

Nantinya mereka di Jakarta juga ada serangkaian acara yang telah di siapkan oleh 

SabangMerauke dari kedatangan anak-anak hingga acara ini selesai semua gratis, 

anak yang di datangkan ke Jakarta tidak di pungut biasa. 

Berawal dari cerita Co-founder Ayu Kartika Dewi ketika sedang menjadi 

guru di maluku, beliau menemukan fakta bahwa walaupun kerusuhan terjadinya 

sudah cukup lama di Ambon dan jauh dari lokasi beliau bekerja. Namun, bekas-

bekas kerusuhan itu masih ada di pikiran anak murid beliau. Pada suatu hari 

murid-murid menghampirinya dan mengatakan bahwa kerusuhan sudah dekat, 

orang Kristen membakar kita punya rumah. Berawal dari situlah beliau melihat 

bahwa pikiran anak-anak akan kerusuhan memiliki pandangan yang salah dan 
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berbekas di pikiran. Dari pengalamannya itu Ayu mencetuskan SabangMerauke. 

Acara pertukaran pelajar ini memiliki tujuan agar anak-anak tidak berpikir 

rasisme terhadap umat yang berbeda suku Agama dengan dirinya.  

Tidak hanya acara pertukaran pelajar SabangMerauke memiliki acara 

lainnya seperti Temu Toleran dan Diversity Dinner kedua acara ini membahas 

toleransi. Temu Toleran adalah sebuah diskusi pada saat hari besar Agama. Tema 

dari acara ini mengikuti hari umat beragama, misalnya pada saat hari Waisak 

maka temanya adalah Waisak. Pada acara tersebut peserta bisa bertanya apa saja 

mengenai acara Waisak kepada narasumber yang bisa mewakili umat Agama 

Buddha.  Sedangkan Diversity Dinner adalah diskusi kepada pemuka agama 

mengenai nilai-nilai Toleransi (SabangMerauke, 2017). 
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Gambar 3.1 Obrolan penulis yang di wakili oleh rekan dengan SabangMerauke 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
  

Pada gambar 3.1 percakapan awal perizinan kepada pihak SabangMerauke 

yang di wakili oleh rekan penulis Susanra. Dikarenakan pada saat ini penulis 

sedang mengendarai kendaraan menuju lokasi peliputan lainnya.  

 

 Untuk episode ketiga Desa Sukoreno, penulis melakukan kerja sama 

dengan rekan dalam pemilihan lokasi. Pencarian informasi mengenai desa ini 

lewat portal berita dan google dengan keyword desa Pancasila. Terdapat beberapa 

daerah desa yang memiliki julukan desa Pancasila. Namun, setelah kami 

melakukan riset, terdapat satu desa yang mendapatkan julukan miniatur Pancasila 
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oleh bupati Jember, yaitu Desa Sukoreno. Akses menuju desa ini juga mudah. 

Tim menggali lebih dalam lagi mengenai informasi desa tersebut. Di lihat dari 

beberapa portal berita seperti Kompas dan Liputan 6. Tim memutuskan untuk 

melakukan pencarian kontak yang bisa tim hubungi ketika akan melakukan 

survei. Setelah mendapatkan kontak tim menanyakan masalah perizinan dan 

dengan siapa yang bisa tim temui ketika berada di desa tersebut.  

 

 

 

Gambar 3.2 Nomor Telepon Gereja Katolik Santa Maria Tanggul 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
 

 

 Pada gambar 3.2 tim menemukan nomor telepon yang dapat di hubungi 

dari google maps di sana tim diarahkan bertemu dengan Romo dari gereja Katolik 
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Santa Maria Tanggul. Dari gereja tersebut tim diantar menuju desa Sukoreno. 

Sesampainya di sana tim ditemui oleh salah satu warga dari desa Sukoreno, dan 

warga tersebut yang memberikan tempat singgah kepada tim pada saat melakukan 

survei. 

3.1.2  Alur Cerita  

 Tahap selanjutnya setelah penulis melakukan riset dan survei 

adalah pembuatan alur cerita.  

 

Sabang Merauke (SM) 

 Pembukaan akan di awali oleh perwakilan dari SabangMerauke 

1. Perkenalan. 

2. Penjelasan mengenai SabangMerauke. 

3. Gabung dengan SabangMerauke sudah berapa lama. 

4. Ceritakan awal berdirinya. 

5. Awal tahu SabangMerauke dari mana. 

6. Pernah jadi famili SM ?. 

7. Wawancara mengenai acara yang mereka buat (wawancara ini bertujuan 

mengantar atau menjelaskan ke acara utama mereka yang pertukaran 

pelajar ke Jakarta acara Adik SabangMerauke). 

8. Ceritakan apa saja yang mereka siapkan sebelum hari H acara tersebut 

(giring ke jawaban tentang induksi kakak dan famili). 

9. Penjelasan atau sejarah singkat dari sabangmerauke. 

10. Menjelaskan acara utama SabangMerauke. 
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11. Media atau organisasi support. 

12. Pengalaman membangun SabangMerauke (suka duka, motivasi). 

13. Harapan untuk adik SM setelah pulang ke kota mereka masing-masing. 

14. Harapan untuk SM kedepannya apa?. 

15. Pandangan kakak tentang kasus intoleransi saat ini. 

16. Alumni adik yang menjadi kakak SM itu ada? 

17. Ke Jakarta biaya sendiri? 

18. Sistem penyeleksian sampai 20 orang itu bagaimana? 

19. Bagaimana cara menentukan ASM dengan FSM. 

20. Apakah ada pelatihan khusus untuk para kakak SM? 

21. Wawancara membahas tentang acara mereka apa saja selain acara 

pertukaran pelajar, seperti temu toleran yang di adakan dari batch 1 

sampai batch 3 ini. 

Visual 

1. Acara SabangMerauke dari buka Bersama hingga temu toleransi.  

2. Wawancara Reynold 

3. Foto-foto pendukung isi wawancara.  

4. Footage persiapan acara pertukaran pelajar, seperti induksi Kakak 

SabangMerauke 

5. Wawancara alumni dan calon famili SabangMerauke 

6. Foto-foto atau footage video acara tahun lalu. 

7. Wawancara pihak kakak SabangMerauke. 

8. Footage berita-berita tentang masalah intoleransi 
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Cerita selanjutnya mengenai Narasumber pemberi materi pada acara 

SabangMerauke 

VO / Pertanyaan 

1. Perkenalan 

2. Tahu SabangMerauke dari mana 

3. Sudah berapa lama bergabung 

4. Pernah menjadi famili? 

5. Materi apa aja yang di bekali ke KSM?  

6. Maksud dan tujuan memberikan games 

7. Menurut mbak sendiri, dari adanya acara ini apakah akan mempengaruhi 

psikis dari anak  

8. Pandangan mbak tentang kasus intoleransi saat ini 

9. Harapan untuk SM kedepannya apa 

Visual 

1. Footage kegiatan induksi  

2. Footage narasumber memberikan materi 

3. Wawancara narsum 

 

Cerita terakhir Alumni Famili SabangMerauke 

VO / Pertanyaan 

1. Wawancara alumni keluarga.. 

2. Apakah punya rencana untuk ikut lagi SabangMerauke di tahun ini. 
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3. Pengalaman selama jadi famili SabangMerauke. 

 

Alur cerita yang kedua adalah desa Sukoreno 

a. Alur cerita Sukoreno 

1. Pembukaan dengan penjelasan lokasi dan jarak tempuh Sukoreno  

1. Host pembukaan. (Indonesia memiliki banyak sekali … ada 

suatu desa yang memiliki keunikan tersendiri bahkan desa 

tersebut memiliki julukan miniatur Indonesia. Berikut liputanya) 

2. Shot matahari terbit. 

3. Tampil kegiatan orang-orang desa seperti misalnya bertani, 

berkebun, dan lain-lain yang bisa menunjukkan bahwa ini 

berada di desa. 

4. Narasi untuk menjelaskan lokasi beserta jarak secara detail 

dengan menggunakan grafik yang digabung dengan footage 

transportasi seperti kereta dan mobil. 

2. Tentang desa Sukoreno 

1. Shoot tulisan selamat datang di desa sukoreno, dan tulisan we 

love desa sukoreno. 

2. Wawancara orang yang bisa menjelasan profil desa seperti 

jumlah penduduk, luas wilayah, sejarah singkat desa tersebut 

yang disisipkan dengan grafik-grafik. 

1. Shoot balai desa 

2. Shoot kesibukan di balai desa 
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3. Shoot semua pekerjaan desa seperti petani 

4. Shoot Gunu Giri yang menjadi sejarah di sukoreno ini. 

5. Shoot menggunakan drone untuk menunjukkan desa 

sukoreno 

6. Shoot masayarakat desa di sore hari pada saat lagi 

nongkrong 

7. Shoot anak-anak lagi main 

8. Shoot pulang sekolah 

9. Shoot guru mengajar 

10. Shoot bermotor tidak pakai helem 

3. Penjelasan prasati yang ditemukan di desa Sukoreno oleh bapak 

Sucipto. 

4. Shoot prasasti yang sedang di bangun kembali 

3. Rapat mengenai ogoh-ogoh  

1. Mengambil footage tentang pendapat yang menjelaskan 

pentingnya ogoh-ogoh (dan hal lainnya yang perlu di cek 

kembali di video rapat tersebut). 

4. Persiapan individu Hindu untuk acara ogoh-ogoh 

1. VO individu memperkenalkan diri dan penjelasan mengenai 

kesehariannya 

2. Footage mengikuti kesehariannya 
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3. VO individu menjelaskan hal apa saja yang dilakukan 

sebelum menyambut hari raya Nyepi hingga selesai. 

4. Footage pembuatan ogoh-ogoh 

5. Footage latihan nari 

6. Footage pembuatan banten dan janur 

7. Footage upacara melasti 

5. Ogoh-ogoh 

1. Dibuka dengan music bali. 

2. Wawancara pihak Hindu 

3. Footage persiapan ogoh-ogoh sebelum jalan. (time lapse 

kesibukan orang) 

4. Penampilan pentas seni barong. 

5. Footage barong 

6. Ogoh-ogoh di angkat bersama 4 orang individu dengan 

agama yang berbeda. 

7. Footage lagi ngangkat ogoh-ogoh bersama-sama 

8. Footage muka mereka yang tertawa bahagia 

9. Footage ekspresi wajah mereka pada saat angkat ogoh-ogoh 

10. Footage keseruan mereka 

11. Penjelasan fakta-fakta tentang ogoh-ogoh khususnya yang 

ada di sukoreno 

12. Footage acara ogoh-ogoh 

13. Footage drone ke ogoh-ogoh 
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14. Penjelasan mengenai ogoh-ogoh di bakar 

15. Footage ogoh-ogoh di bakar 

6. Individu Muslim 

1. Wawancara pihak muslim 

2. Footage time lapse sore menjelang malam di pura (backsound 

suara alam)  

3. Menunjukkan kesunyian desa (ambil sekitar pukul 6 sore 

dimana kondisi mulai malam tetapi masih ada cahaya) 

4. Individu bersiap-siap untuk sholat  

1. Footage wudhu  

5. Shoot individunya lagi sholat 

1. Footage individu sholat 

6. Dip to black 

7 Nyepi 

1. Individu muslim memperkenalkan diri dan menjelaskan 

kesehariannya  

2. Menjelaskan sebelum ogoh-ogoh mereka ada pelatihan pentas 

barong untuk acara ogoh-ogoh.  

3. Menceritakan mengapa dia mau turut serta dalam angkat ogoh-

ogoh 

4. Footage individu tersebut mengangkat ogoh-ogoh waktu pawai 

5. Individunya jalan ke masjid 
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6. Individu bersiap-siap untuk sholat  

7. Individu lagi sholat 

8. Individu keluar dari masjid pakai sandal dengan VO “ya begini 

lah kalau misalnya lagi nyepi, keadaan masjid pun pengeras 

suaranya dikecilkan/dimatikan.”  

9. Tunjukin lampu jalan yang di matikan pada saat individu jalan 

keluar dari masjid untuk pulang ke rumah.  

10. Pada saat pulang ke rumah ketemu individu Katolik dan 

menyapa dengan bahasa isyarat. 

11. Individu pulang ke rumah 

12. Dip to black 

7. Individu katolik 

1. Wawancara perwakilan Katolik 

2. Footage persiapan berangkat kerja 

3. Footage kerja  

4. VO individu “pekerjaan sehari-hari saya ya seperti ini, sebagai 

petani kebun. Sebenarnya masyarakat sini pada umumnya 

bekerja sebagai petani juga. Seperti misalnya petani kebun buah 

naga, petani kebun buah jeruk Semboro, dan … meskipun hari 

ini nyepi, kerjaan tetap jalan seperti biasa. Palingan kalau 

misalnya tetangga kita ada yang Hindu, ya palingan nggak 

berisik aja sih kitanya.” 

5. Pulang kerja dan siap siap mau sembayang ke gereja 
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1. Footage lagi jalan dari kebun ke rumah 

2. Footage individu tersebut menggunakan baju rapi 

3. Footage individu jalan kaki ke gereja 

6. Ibadah di Gereja 

1. Footage individu lagi ibadah 

7. Pulang dari gereja menuju rumah, ketemu sama si perwakilan 

muslim dan saling menyapa.  

8. Penutupan membahas tentang kenapa mau ikut bantu gotong 

ogoh-ogoh dengan narasi “biasanya sebelum nyepi ada perayaan 

ogoh-ogoh. Saya pun biasa suka ikut-ikut aja buat seru-seruan 

sama temen yang lain. Kayak tahun lalu dari pihak pura juga 

suka mengajak beberapa pemuda untuk ikut serta dalam 

memeriahkan acara mereka.” 

1. Footage pada saat mengangkat ogoh-ogoh. 

2. Footage wawancara dengan. 

 

3. Penjelasakan kepala desa mengenai kerukunan yang terjadi di desa Sukoreno. 

1. Kata kuncinya desa pancasila, miniatur Indonesia, jumlah agama, 

jarak antar rumah ibadah, harus ada omongan desa ini desa 

toleransi, dan saya harap desa ini bisa menjadi contoh bagi 

daerah maupun kota lainnya.  

2. Footage semua rumah ibadah 

3. Footage jarak antar agama pakai google maps 
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4. Footage pakai peci dan pengikat kepala hindu (kalau ada) 

5. Footage wawancara pada saat menjelaskan harapannya  

4. Penjelasan kepercayaan Sapta Darma yang ada di Sukoreno 

1. Wawancara bapak Sunyoto untuk penjelasannya 

2. Footage persembayangan yang di lakukan oleh kepercayaan 

Sapta Darma 

3. Footage rumah ibadah 

4. Footage apa saja yang ada di dalam ruangan 

Untuk desa Sukoreno tim melakukan Survei lapangan terlebih dahulu pada 

bulan Februari 2019 ke desa Sukoreno selama 3 hari dengan menggunakan kereta 

api. Di sana tim bertemu langsung dengan Kepala Desa dan narasumber lainnya. 

Selain itu pada bulan November tim juga sudah sempat melakukan survei ke dua 

lokasi yang berada di Jawa Tengah dan Bali. Dua lokasi tersebut batal tim ambil 

untuk di jadikan Tugas Akhir dikarenakan kedua lokasi tersebut tidak ada 

kegiatan acara yang berlangsung selama bulan januari sampai bulan juni. Maka 

dari itu tim memutuskan untuk mencari ide lain yang bisa di liput dan relevan 

dengan tema yang tim ambil.    

 

3.1.3 Persiapan Kru 

Setelah mempersiapkan alur cerita penulis mempersiapkan kru produksi, pada 

tahap ini penulis sudah memiliki rekan untuk membuat animasi maupun grafik 

yang penulis butuh kan. Selain itu penulis dengan rekan tim juga sepakat untuk 

menggunakan host dalam program televisi ini.  
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Berikut adalah nama-nama dan posisi kru yang penulis siapkan 

1. Devina Christina, sebagai host di semua episode program televisi 

Cermin Indonesia. 

2. Felycia Metta Gunawan, sebagai desain grafis. 

3. Leonardus Rianto Dclass, sebagai tim kameramen. 

4. Susanra, sebagai editor dan kameramen. 

5. Levana Florentia dan Vivi Hartini, sebagai tim support peralatan. 

Alasan penulis memilih Devina sebagai host adalah sejak semester tiga 

penulis selalu berkelompok dengan Devina jika ada tugas membuat video, dan 

Devina selalu menjadi host dalam video tersebut. Selain itu penulis juga melihat 

Devina bisa berbicara baik di depan kamera. Devina juga sudah pernah mengikuti 

lomba-lomba menjadi host di kampus. Sedangkan untuk Felycia, dia adalah rekan 

penulis sejak duduk di bangku SMA dan dalam pengerjaan karya ini dia ingin 

membantu penulis dalam pembuatan grafik-grafik. Untuk Rian dia adalah satu tim 

dengan penulis baik di kelompok tugas kampus maupun di luar kampus. Dan 

untuk Levana dan Vivi mereka adalah rekan kampus penulis. Untuk produksi 

lapangan nanti penulis hanya butuh tiga anggota, dimana dua anggota lainnya 

akan mendapatkan posisi rangkap sebagai penata suara dan lampu. Hal ini penulis 

lakukan karna untuk memangkas anggaran biaya selama produksi. Penulis juga 

sudah biasa melakukan produksi di lapangan beranggotakan tiga rekan dalam satu 

tim.  
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3.1.4 Persiapan host 

Untuk persiapan host ini penulis melakukan pertama kali, dimana penulis 

juga melakukan konsultasi mengenai pembuatan naskah dan lokasi. Penulis telah 

mengunjungi beberapa lokasi yang dilihat bisa di jadikan latar belakang untuk 

pengambilan gambar host. Ada taman Menteng, taman Cattleya, taman Benteng, 

taman cluster Alicante, dan taman Potret. Setelah penulis melakukan konsultasi 

dengan dosen, Penulis memilih taman Cattleya dikarenakan lokasi yang banyak 

pohon dan bunga-bunga sehingga terlihat indah. Selain itu perizinan pengambilan 

gambar di taman Cattleya mudah, penulis tidak perlu mengajukan proposal 

kepada pihak Pemprov DKI jika terletak di Jakarta dan pengelola taman jika 

terletak di Tangerang mengenai pemakaian izin lokasi taman. Pengambilan 

gambar host ini penulis rencanakan ketika semua pengambilan gambar acara telah 

selesai.  

 

3.1.5 Persiapan Alat 

Ada beberapa alat yang penulis siapkan dalam produksi nanti  berikut adalah 

penjelasan peralatan yang tim gunakan pada saat liputan. 

1. Kamera DSLR dan lensa 

Penulis menggunakan kamera DSLR dengan tipe Canon 700D +  Lensa 

Kit 18–55mm dan Lensa EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II. Lensa ukuran 55-

250mm penulis gunakan untuk mengambil shot detail dan jauh. Untuk 

shot yang memiliki jarak dekat penulis menggunakan lensa 18-55mm. 

 

Upaya Pembentukan Kembali..., Michael, FIKOM UMN, 2019



42 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Kamera 700D  beserta lensa kit (kiri) dan lensa 55-250mm (kanan) 
Sumber: google.com/image 

 

2. Action  cam 

Action cam  adalah kamera yang di buat untuk mengambil gambar atau 

video yang di lingkungan tertentu seperti halnya pada saat hujan , masuk 

ke dalam air. Saat proses produksi penulis menggunakan kamera ini untuk 

pengambilan  timelapse gelap ke terang saat matahari terbit. 

 

Gambar 3.4 Kamera action cam merk xiaomi 
Sumber: google.com/image 

 
3. Stabilizer & Tripod  
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Saat produksi video tim selalu menggunakan stabilizer  kamera agar pada 

saat melakukan record gambar tidak bergetar.  Sedangkan pada saat 

melakukan wawancara atau pengambilan gambar yang tidak bergerak tim 

menggunakan tripod untuk merekamnya. Penggunaan stabilizer baik 

tripod semua tergantung lokasi pengambilan gambar. Jika tidak 

memungkinkan penggunaan kedua alat tersebut tidak tim gunakan. Namun 

di sisi lain terdapat gambar yang bagus dan dipakai oleh penulis pada saat 

pengeditan video. Jika video bergetar biasanya tim menggunakan effect 

warp stabilizer di dalam editan yang terdapat pada Adobe Premiere 

 

 

Gambar 3.5 sebelah kiri stabilizer Crane 2 sebelah kanan tripod 
Sumber: google.com/image 

 

4. Drone 

Pada tahap produksi penulis juga menggunakan alat bantu drone yang 

menyerupai helicopter kecil dan dioperasikan menggunakan Remote 

Controller berfungsi mengambil gambar dari udara.  Saat produksi tim 
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menggunakan alat ini untuk mengambil gambar desa dari atas, tim juga 

menggunakannya untuk memperlihatkan rumah ibadah di desa Sukoreno. 

 

 

Gambar 3.6 Drone 
Sumber: google.com/image 

 

 

5. Lighting (Led panel) 

Lighting yang digunakan tim dalam pengambilan video adalah led dengan 

merek YongNuo YN-300 III yang berjumlah 2 buah. Lampu ini lebih 

sering tim gunakan di desa Sukoreno yang minim cahaya lokasinya. Selain 

itu lampu ini juga tim gunakan untuk penerangan pada saat wawancara di 

SabangMerauke. 
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Gambar 3.7 lampu pendukung LED 
Sumber: google.com/image 

 

6. Mic Clip On dan Condenser  

Mic Clip On adalah mic yang tim gunakan untuk melakukan wawancara, 

agar suara menjadi lebih jelas. Clip On yang tim gunakan dengan merek 

Boya BY-MI. Sedangkan Mic dengan tipe Condenser adalah mic yang 

digunakan untuk menangkap suara sekitar mic dan merespon suara yang 

jauh di depan kamera. Mic condenser yang tim gunakan adalah Rode 

rycote. 
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Gambar 3.8 Mic Boya dan Mic Rode 
Sumber: google.com/image 

 

 

 
Tabel 3.1 list alat 

No Barang Jumlah 

1 Kamera 700D 2 

2 Kamera EOS M 1 

3 Lensa  5 

4 Drone 1 

5 Lampu 2 

6 Tripod 2 

7 Stabilizer / Gimbal 1 

8 Batre kamera 6 

9 Action Cam 1 

10 Stand lampu 2 

11 Memori kamera 5 

12 Mic 2 

13 Hand Talk 2 
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3.1.5 Persiapan Anggaran  

Berikut adalah tabel perkiraan anggaran yang penulis rencanakan 

Tabel 3.2 Perkiraan pengeluaran pada saat produksi 

No Kategori Jumlah Harga perkiraan satuan Harga perkiraan 

total 

1 Canon 700D 2 Rp. 6.150.000 Rp. 12.300.000 

2 Canon EOS M 1 Rp. 6.000.000 Rp. 6.000.000 

3 Action cam 1 Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 

4 Baterai Action 

cam 

3 Rp. 500.000 Rp. 1.500.000 

5 Baterai Lp-E8 3 Rp. 700.000 Rp. 2.100.000 

6 Baterai Lp-E12 3 Rp. 500.000 Rp. 1.500.000 

7 Lens EF-S 55-

250mm f/4-5.6 

IS II 

1 Rp. 3.700.000 Rp. 3.700.000 

8 Lens EF 50mm 

f/1.8 STM 

1 Rp. 1.800.000 Rp. 1.800.000 

9 Drone 1 Rp. 12.500.000 Rp. 12.500.000 
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10 Baterai Drone 2 Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000 

11 SD Card 5 Rp. 330.000 Rp. 1.650.000 

12 Stabilizer 1 Rp. 8.900.000 Rp. 8.900.000 

13 Tripod 2 Rp. 500.000 Rp. 1.000.000 

14 Led Video 2 Rp. 2.000.000 Rp. 4.000.000 

15 Baterai NP - 

F970 

2 Rp. 350.000 Rp. 700.000 

16 Stand Led  2 Rp. 150.000 Rp.300.000 

17 Hard disk 

eksternal 

1 Rp. 1.700.000 Rp. 1.700.000 

18 Laptop 2 Rp. 8.000.000 Rp. 16.000.000 

19 Mic Rode 

Condenser 

1 Rp. 1.800.000 Rp. 1.800.000 

20 Mic Clip On 2 Rp. 150.000 Rp. 300.000 

21 Handy Talky 2 Rp. 225.000 Rp. 450.000 

22 Transportasi 60 hari Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 

23 Konsumsi  60 hari Rp. 100.000 / Hari Rp. 6.000.000 
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24 Lain-lain 60 hari Rp. 6.000.000 Total Rp. 6.000.000 

25  Bahan bakar 

pertalite untuk 

kendaraan 

pribadi 

60 hari Rp. 4.000.000 Total Rp. 4.000.000 

 Total    Rp. 105.200.000 

 

Perhitungan anggaran tersebut adalah perhitungan sebelum melakukan 

produksi di mana peralatan yang penulis gunakan adalah milik sendiri, harga di 

atas adalah harga pada saat penulis membeli barang tersebut. Untuk perhitungan 

bahan bakar maupun transport serta konsumsi adalah perhitungan perkiraan. 

Untuk persiapan alat-alatnya, penulis mempersiapkan alat-alat yang terdaftar di 

atas.  

3.2 Produksi  

Pada tahap produksi ini penulis menargetkan untuk mewawancarai 

penggagas dari SabangMerauke dan narasumber pada acara-acara 

SabangMerauke. Penulis juga merencanakan ikut serta dalam acara utama 

pertukaran pelajar SabangMerauke. Sehingga nantinya hasil dari produksi ini 

berisikan penjelasan dan memperlihatkan bagai mana acara tersebut berlangsung.  

Selain mengikuti acara utamanya, penulis juga akan mengambil gambar 

pada persiapan acara utama. Dari acara induksi kakak SabangMerauke, induksi 
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Keluarga SabangMerauke, dan acara penyambutan serta pertemuan adik, kakak 

dan famili SabangMerauke. Acara lainnya yang penulis akan liput adalah acara 

Temu Toleran yang berlokasi di Jakarta Barat. Mengingat produksi dilakukan 

pada bulan puasa, SabangMerauke juga ada acara Buka Bersama SabangMerauke, 

penulis juga melakukan pengambilan gambar di acara tersebut. Segala acara 

umum yang SabangMerauke adakan dari bulan April ke bulan Mei akan penulis 

liput. Setelah seluruh rangkaian acara dan pengambilan gambar selesai di 

SabangMerauke. Untuk selanjutnya penulis akan melakukan pengambilan gambar 

host. Sebelum pengambilan gambar penulis akan membuat naskah untuk 

dibacakan oleh host di awal dan di akhir episode. Selama produksi ini 

berlangsung penulis juga akan  menyisipkan waktu untuk melakukan konsultasi 

dalam pengambilan gambar dan alur cerita dengan dosen pembimbing.  

Sedangkan untuk desa Sukoreno penulis dan rekan akan membahas 

mengenai cerita dari tiap individu yang berbeda agama. Perwakilan dari tiap 

agama di desa Sukoreno akan menceritakan bagaimana sikap sifat mereka 

terhadap agama lain, khususnya pada acara ogoh-ogoh di tahun 2019. Penulis dan 

rekan mengambil acara tersebut karena pada tahun 2018 di acara tersebut desa 

Sukoreno mendapatkan julukan Miniatur Pancasila. Tim ingin memperlihatkan 

mengapa desa tersebut bisa mendapatkan julukan itu.  

Desa Sukoreno adalah produksi yang akan pertama kali penulis dan rekan 

lakukan, karna mengingat acara dari Ogoh-ogoh pada awal Maret. Untuk 

mencapai ke desa Sukoreno penulis dengan rekan akan menggunakan transportasi 

kereta api. Dan selama di sana penulis merencanakan menggunakan kendaraan 
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motor. Pada produksi ini penulis dan rekan telah membuat susunan perencanaan 

produksi di desa Sukoreno sebagai berikut: 

1. Mewawancarai pihak Kepala Desa. 

2. Mewawancarai pemuka agama-agama di desa Sukoreno. 

3. Mewawancarai perwakilan dari tiap agama. 

4. Mengikuti dan mengambil gambar acara Melasti (acara umat 

Hindu). 

5. Mengikuti acara utama Ogoh-ogoh. 

6. Mengikuti rapat persiapan acara Ogoh-ogoh. 

7. Mengambil gambar kegiatan warga desa, dan perwakilan dari tiap 

agama yang ada di desa Sukoreno. 

Selama produksi di desa Sukoreno penulis juga melakukan konsultasi dari 

telepon dengan dosen pembimbing. Karna produksi di desa Sukoreno memakan 

waktu yang lama persiapan produksinya harus matang. Setelah produksi di desa 

Sukoreno selesai, penulis dan rekan kembali ke Tangerang untuk melanjutkan 

produksi pengambilan gambar dan pembuatan naskah untuk host, tidak lupa 

penulis juga melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. 

Setelah semua pengambilan gambar selesai penulis melakukan pertemuan 

dengan tim pembuat grafik untuk membahas grafik apa saja yang penulis dan 

rekan gunakan. Tidak lupa penulis dengan rekan juga melakukan konsultasi 

dengan dosen Pembimbing mengenai grafik yang akan di gunakan. Penulis dan 

rekan juga telah mempersiapkan timeline perencanaan produksi dari total semua 

episode. 
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Tabel 3.3 Timeline perencanaan produksi 

 

3.3 Pasca Produksi 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah penulis melakukan semua proses 

sebelumnya, proses ini adalah prosses editing. Pada awal proses penulis akan 

melakukan seleksi footage. Ada tiga pilihan yang penulis pisahkan, footage yang 

terpakai, footage yang bisa terpakai, dan footage yang tidak terpakai. Setelah 

selesai menyeleksi penulis akan menyusun footage dan grafik yang telah di buat 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Survey lokasi 

desa Sukoreno

2

Bimbingan 

mengenai 

pekerjaan 

Skripsi Karya

3

Proses 

produksi / 

Pengambilan 

gambar 

4

Proses Editing 

dan seleksi 

stok shot

5
Pembuatan 

laporan

6

Persiapan 

sidang / ujian 

skripsi 

berbasis karya

7
Revisi proposal 

/ karya

Juli 2019 Juni 2019

No

Urutan 

Pengerjaan 

skripsi 

Berbasis karya

Februari 

2019

Maret 

2019
April 2019 Mei 2019
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sesuai dengan alur cerita yang telah ditetapkan aplikasi yang penulis gunakan 

adalah Adobe Premiere cc. Selanjutnya penulis melakukan pencarian back sound 

di internet. Back sound yang terpilih langsung penulis unduh dan gabungkan ke 

footage yang telah di susun. Tidak hanya mencari back sound penulis juga 

melakukan pencarian terhadap gambar-gambar pendukung. ter Setelah semua 

tergabung penulis akan melakukan review video, jika ada masalah terhadap suara 

penulis akan mengedit di aplikasi Adobe Audition. Begitu juga dengan grafik jika 

ada kendala penulis akan menghubungi tim pembuat grafik, dan biasanya mereka 

menggunakan aplikasi Adobe After Effect.  

Setelah karya selesai penulis dengan rekan melakukan konsultasi dengan 

dosen pembimbing. Langkah selanjutnya penulis membuat laporan tertulis dari 

awal semua apa yang telah penulis lakukan hingga akhir karya selesai.  

3.4 Target Luaran/Publikasi 

Program televisi yang penulis kerjakan memiliki target segmentasi usia 

remaja 15-21. Penulis memiliki target luaran atau publikasi ke salah satu stasiun 

televisi yang sudah berdiri sejak tahun 1990. Stasiun televisi tersebut adalah 

SCTV (Surya Citra Televisi). Alasan tim memilih stasiun televisi ini karena 

berdasarkan penelitian dari Komisi Penyiaran Indonesia, liputan 6 Siang 

merupakan program berita yang paling banyak di minati untuk di tonton pada 

periode kedua tahun 2017. Tim juga melihat bahwa SCTV belum memiliki 

program feature. oleh karena itu tim memutuskan untuk memilih SCTV sebagai 

target publikasi. Agar dapat mengisi program televisi di dalam tayangan channel 

SCTV.  
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