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BAB III 

RANCANGAN KARYA 

3.1 Tahapan Pembuatan 

Jelajah Peradaban merupakan sebuah program televisi ringan (feature) 

yang mengangkat wisata budaya. Konsep yang dipakai yakni 

membenturkan budaya yang berbeda antar satu sama lain dengan durasi 60 

menit setiap satu episodenya. Pembawa acara akan tinggal di rumah salah 

satu penduduk desa yang telah ditentukan oleh produser di setiap 

episodenya dan mengikuti kehidupan sehari-hari mereka. Pembawa acara 

pun tentunya akan mempelajari budaya-budaya baru yang belum diketahui 

sebelumnya. Hal ini memungkinkan pembawa acara mengalami gegar 

budaya atau culture shock.  Penulis ingin menunjukkan toleransi dari 

keberagaman yang ada di desa-desa Indonesia. Tentunya agar khalayak 

dapat menghormati perbedaan yang ada.   

Dalam pembuatan karya ini, penulis berbagi tugas dengan kedua tim 

lainnya. Penulis sendiri bertugas menjadi produser dalam episode di Desa 

Sade ini sedangkan kedua teman penulis menjadi produser di episode Desa 

Legung dan Desa Bengkala. Selain itu, pembuatan program televisi wisata 

budaya ini pun akan terbagi dalam tahapan pra-produksi, produksi, dan 

Proses Pembuatan Program..., Vivi Melyan, FIKOM, 2018



	 79	

pascaproduksi agar setiap pembagian kerja jelas serta proses produksi 

berjalan sesuai rencana.  

 

Sumber: Melyan, 2018 

Gambar 3.1 Tahapan Produksi 

3.1.1 Pra-produksi 

       Pra-produksi merupakan tahapan awal penulis beserta tim 

dalam mempersiapakan pembuatan program televisi wisata budaya 

Jelajah Peradaban sehingga siap untuk diproduksi. Berikut beberapa 

langkah yang dilakukan: 

1. Mencari Ide dan Riset 

Program televisi yang diproduksi diawali dengan ide atau 

konsep yang menarik. Tentunya tidak sekadar menarik, tetapi 

memiliki manfaat untuk khalayak dan mengandung nilai-nilai 

jurnalistik. Terkadang ide yang muncul pun belum tentu 
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langsung digunakan, perlu adanya pemahaman mengenai ide 

tersebut khususnya dalam membuat tayangan untuk program 

televisi. 

Pencarian ide diawali dengan melakukan riset mengenai 

program televisi yang diminati oleh masyarakat dan 

berkualitas. Riset pun dicari melalui internet dengan memilih 

sumber-sumber berita yang kredibel seperti kompas.com, 

cnnindonesia.com, kumparan.com, merdeka.com, detik.com,  

antaranews.com, liputan6.com, dan jawapos.com. Penulis 

membaca dan menggabungkan informasi terkait suku dan desa 

tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih.  

Dalam survei yang dilakukan oleh KPI pada 2017, 

program wisata budaya menempati urutan tertinggi yakni 3.25 

sebagai program yang berkualitas. Oleh karena itu, penulis dan 

rekan lainnya memutuskan untuk membuat program feature 

wisata budaya. Selanjutnya penulis dan tim lainnya 

mengutarakan beberapa ide yang berakaitan dengan program 

wisata budaya serta melakukan riset program televisi baik di 

dalam negeri maupun luar negeri.  

Dalam tahap ini, penulis tetap memperhatikan nilai berita 

dari program yang akan dibuat. Program feature wisata budaya 

ini memiliki nilai berita keunikan dan sisi kemanusiaan atau 

human interest. Dari sisi keunikan, dalam program acara yang 
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akan digarap penulis berencana menampilkan peristiwa atau 

aktivitas unik masyarakat desa atau suku di Indonesia. Lalu, 

dari sisi human interest penulis berencana menggambarkan 

suasana kehidupan masyarakat dengan beragam kebudayaan.  

Proses penentuan ide ini awalnya dilakukan pada mata 

kuliah Seminar Proposal Skripsi Berbasis Karya di semester 

tujuh dengan berfokus pada kegiatan kebudayaan yang 

dilakukan oleh suku-suku di Indonesia dengan penjabaran 

sebagai berikut: 

a. Suku Osing di Banyuwangi dengan Tradisi Kebo-Keboan 

Suku Osing sempat menjadi opsi kami, selain 

letaknya yang masih di pulau jawa, suku ini diketahui 

sudah terbuka dengan masyarakat dari luar, sehingga 

memudahkan kami untuk masuk ke suku tersebut. 

Namun, yang menjadi halangan kami adalah tanggal 

pelaksanaan budaya kebo-keboan yang diselengarakan 

pada satu suro, satu suro sendiri jatuh pada saat satu 

Muharam, yang pada tahun 2018 akan jatuh pada bulan 

September tanggal 11. Tanggal tersebut melenceng jauh 

dari tanggal timeline kami yang akan melakukan syuting 

pada bulan Januari – April.  
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b. Suku Bisu di Sulawesi  

Suku Bissu sempat menjadi salah satu pilihan kami. 

Namun, kami membatalkan memilih suku ini karena 

susahnya untuk mencari suku tersebut. Kabar terbaru dari 

riset yang kami lakukan, di suku ini hanya tersisa 12 orang 

saja dan susah untuk dijumpai karena tidak diterima 

masyarakat.  

c. Suku Dayak di Kalimantan dengan Budaya Pelas Tahun  

       Suku Dayak sempat menjadi salah satu pilihan kami 

juga. Namun, suku yang memiliki beragam acara 

kebudayaan ini rata-rata hanya diselengarakan pada 

pertengahan tahun sampai akhir tahun. Salah satunya 

adalah pelas tahun yang merupakan acara budaya suku 

Dayak yang berterima kasih atas hasil panen.  

d. Suku Lingon di Sulawesi 

Suku Lingon memiliki keunikan mata mereka yang 

berwarna biru. Namun, suku ini belum diketahui letak 

lokasi pastinya sehingga kelompok kami memutuskan 

untuk tidak memilih suku ini. Suku ini pun belum banyak 

terekspos sehingga akan menjadi sangat berbahaya karena 

tidak mengetahui karakteristik suku ini. 
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e. Suku Solok di Sumatera dengan tradisi Tabuik 

Tabuik adalah tradisi yang digelar tiap tahunnya oleh 

suku Solok untuk menghormati leluhur mereka. Tradisi 

ini cukup unik dengan adanya dua bangunan buatan dari 

bambu yang diadu. Namun, tradisi ini tidak dapat kami 

ambil karena digelar pada 1 muhharam, yang dimana 1 

muhharam 2018 jatuh pada bulan September. 

Akhirnya, penulis memutuskan untuk mengambil Suku 

Mentawai, Suku Kodi, dan Suku Tionghua. Tradisi yang 

diambil pun tradisi yang mereka lakukan pada bulan Januari 

sampai April sehingga tradisi lain di luar bulan-bulan itu tidak 

dipilih. Pada 12 Februari 2018, ide yang telah ditentukan 

tersebut beserta proposal program dikumpulkan agar 

memperoleh dosen pembimbing sesuai dengan karya tugas 

akhir yang akan digarap. Namun, ketika melakukan bimbingan 

pertama pada 6 Maret 2018 acara suku yang kami ambil 

terlewat. Pembimbing pun menyarankan untuk membuat 

program televisi mengenai keberagaman di desa-desa yang 

ada di Indonesia tetap dengan konsep wisata budaya.  

Selanjutnya riset kembali dilakukan selama dua minggu 

untuk menentukan desa-desa dengan budaya-budaya unik 

serta keberagaman lainnya. Berikut hasil riset desa yang diplih 

dalam pembuatan program televisi Jelajah Peradaban: 
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a.   Desa Legung di Madura 

       Desa Legung merupakan sebuah desa yang ada di 

Sumenep, Madura. Desa ini memiliki keunikan yaitu tidur di 

atas pasir walaupun memiliki kasur di rumahnya. Selain itu, 

berbagai macam kegiatan sehari-hari juga dilakukan di atas 

pasir seperti bersantai, melaut, melahirkan, berjualan, dan 

berbagai aktivitas lainnya. Budaya atau keunikan yang 

berkaitan dengan pasir ini pun sudah menjadi tradisi turun 

menurun di desa ini.   

b. Desa Bengkala di Bali 

       Desa Bengkala yang terletak di Bali Utara ini memiliki 

populasi tunarungu atau kolok terbesar di Indonesia. Warga 

yang mengalami tuna rungu yakni berjumlah 42 orang. 

Namun, di desa ini mereka tetap hidup berdampingan dengan 

keterbatasan yang ada. Masyarakat normal yang ada di Desa 

Bengkala mempelajari bahasa isyarat sehingga mereka dapat 

berkomunikasi dengan orang tuna rungu. Masyarakat tuna 

rungu di desa ini pun beraktivitas seperti layaknya masyarakat 

normal yakni bersekolah, bekerja, dan mempelajari budaya 

yang ada seperti menari dan memainkan alat musik.  

c. Desa Sade di Lombok 

Desa Sade adalah desa wisata yang ada di Desa Rambitan, 

Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 
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Banyak keunikan dan kebudayaan yang ada di desa ini seperti 

membersihkan rumah dengan kotoran sapi, mengambil 

kotoran sapi untuk mengepel, dan tradisi kawin culik. Rumah 

yang ada di Desa Sade pun memiliki makna yang belum 

banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia seperti pintu 

rumah yang dibuat pendek agar tamu masuk menunduk dan 

menghormati pemilik rumah serta jumlah anak tangga dari 

rumah bagian luar ke dalam berjumlah tiga untuk 

menghormati Sang Pencipta, ibu, dan ayah. 

Rumah di desa ini beratap ilalang sehingga ketika berada 

di dalam terasa sejuk walaupun di luar sangat terik. Atap 

ilalang tersebut diganti setiap 5-15 tahun tergantung kerapatan 

pemasangannya. Terdapat tiga bale di Desa Sade dengan 

fungsinya masing-masing yakni bale tani sebagai tempat 

tinggal warga, bale bagaruk atau balai pertemuan untuk 

membahas hal seputar perkawinan, sunatan, atau masalah, dan 

bale kodong sebagai rumah sementara bagi pasangan muda.  

Mata pencaharian penduduk di desa ini adalah bertani dan 

menenun. Bertani merupakan pekerjaan bapak-bapak di desa 

yakni dengan sistem tadah hujan yang mengandalkan hujan 

sehingga hanya sekali tanam dalam setahun. Selain itu, bapak-

bapak di desa ini juga bermatapencaharian sebagai pemandu 

wisata dengan mengelilingi Desa Sade sembari menjelasakan 
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kebudaayan dan keunikan yang ada sedangkan perempuan di 

desa ini memintal benang, menenun kain, membuat hasil 

kesenian, dan menjualnya di depan rumah mereka masing-

masing. Bahan yang digunakan untuk menenun dibuat sendiri 

dengan memintal kapas dan menggunakan pewarnaan alami 

dari tumbuhan. Sisa –sisa benang dari hasil memintal kain 

digunakan untuk membuat karya kesenian seperti gelang dan 

gantungan kunci. Setelah itu, hasil kain dan karya kesenian 

yang sudah jadi akan dijual kepada wisatawan yang 

berkunjung dengan harga yang bervariasi.  

Keunikan yang berkaitan dengan menenun kain adalah 

bahwa perempuan di Desa Sade harus bisa menenun sebelum 

menikah. Terdapat juga tradisi kawin culik yang hanya ada di 

desa yang terletak di Lombok Tengah ini yakni ketika laki-laki 

dan perempuan saling suka pihak laki-laki akan membawa 

kabur secara diam-diam pihak perempuan. Lalu, gadis 

disembunyikan di rumah yang tidak diketahui orang tuanya 

selama dua malam. Pihak laki-laki pun akan mengutarakan 

keinginannya untuk menikahi kepada orang tua perempuan. 

Proses terakhir yaitu Tradisi Nyongkolan yang merupakan 

proses iringan pengantin pria dan perempuan kembali ke 

rumah orang tua perempuan. Pasangan baru pun akan 

menempati bale kodong.  
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Desa Sade memiliki makanan khas Suku Sasak seperti 

bebalung dan plecing kangkung. Terdapat juga tarian khas 

Sade Sade yakni Gendang Baleq, Tarian Cupak Gerantang, 

dan Tarian Presean yang diiringi dengan alat musik 

tradisional.  

Dalam pembuatan program televisi Jelajah Peradaban, 

penulis pun menjadi produser di episode tiga yakni Desa Sade 

dengan membuat konsep wisata budaya untuk dituangkan ke 

dalam karya audio visual.  

2. Membuat Proposal 

       Setelah menemukan ide dan melakukan riset terkait 

program televisi yang dibuat penulis pun membuat proposal. 

Proposal mengandung informasi penting yang berkaitan 

dengan program feature wisata budaya yang berisi judul 

program, abstrak, latar belakang, tujuan karya, kegunaan karya, 

tinjauan karya sejenis, teori yang digunakan, alur kerja, posisi 

dalam program, hasil riset, konsep dasar karya, tahapan 

pembuatan secara singkat, anggaran praproduksi, target luaran 

atau publikasi, naskah setiap episode, dan daftar pustaka. 

Proposal pun dikumpulkan pada 12 Februari 2018.  

3. Bimbingan 

Dalam pembuatan tugas akhir jenis program televisi ini 

penulis beserta dua anggota kelompok lainnya dibimbing oleh 
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Aditya Heru Wardhana yang merupakan dosen tidak tetap di 

Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Di UMN, Aditya 

Heru Wardhana mengampu mata kuliah Environmental 

Journalism, Reporting on Science and Technology, dan Visual 

Story Telling. Selain itu, beliau juga bekerja di salah satu TV 

swasta yakni Cable News Network (CNN) Indonesia TV 

sebagai Supervising Editor dan Koordinator Peliputan News 

Gathering. Aditya Heru Wardhana pun sudah berkecimpung di 

dunia jurnalistik selama 16 tahun sejak 2002.  

Dalam proses pembuatan dari pra-produksi, produksi, 

pascaproduksi, sampai pengumpulam hasil laporan serta 

editing penulis minimal harus melakukan delapan kali 

bimbingan. Penulis pun biasnya melakukan bimbingan satu 

minggu sekali untuk memberitahu proses atau perkembangan 

tugas akhir yang tengah digarap, tidak hanya sekedar hasil 

produksi, tetapi juga hasil laporan. Hal tersebut bertujuan agar 

pembimbing mengetahui proses penulis dalam pembuatan 

tugas akhir dan tentunya memberikan saran-saran agar hasil 

produksi di lapangan dan laporan dapat berjalan lancar. 

Pihak kampus juga memberikan formulir konsultasi skripsi 

yang wajib dibawa pada saat konsultasi dan sebagai bukti 

bahwa mahasiswa melakukan bimbingan dengan tabel yang 

berisi tanggal konsultasi, agenda atau pokok bahasan, saran 
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perbaikan, dan paraf dosen pembimbing. Formulir tersebut pun 

akan dilampirkan dalam skripsi.  

4. Menentukan Anggaran 

       Dalam pembuatan program televisi penulis membuat 

anggaran pra-produksi dan pascaproduksi. Anggaran mengacu 

pada infromasi dan hasil riset yang diperoleh sehingga pembuat 

program harus memaparkan biaya dengan baik. Anggaran 

praproduksi guna memperkirakan pengeluaran selama proses 

praproduksi, produksi, dan pascaproduksi sedangkan anggaran 

pascaproduksi merupakan hasil anggaran pasti yang sudah 

dikeluarkan.  

5. Membuat Timeline 

       Pembuatan timeline sangatlah penting agar produksi 

berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, 

timeline berfungsi untuk meminimalkan waktu dan 

melancarkan proses produksi. Berikut timeline produksi 

program Jelajah Peradaban: 

6. Membuat Naskah (Rundown) 

       Naskah dalam program televisi harus menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana. Namun, 

informasi yang disampaikan pun harus sesuai dengan program 

yang dibuat dan dikemas semenarik mungkin.  Dalam program 

Jelajah Peradaban naskah berisi durasi, audio, dan video untuk 
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memudahkan seluruh kru dalam proses produksi. Berikut 

naskah episode Suku Sasak di Desa Sade: 

  Tabel 3.1 Naskah Suku Sasak di Desa Sade  

No Durasi Audio Video 

1 00:00 – 00:30 Lagu Beat OPENING 

Teaser Keunikan Desa Sade 

1. Bentuk rumah di Desa Sade dari 
atas secara keseluruhan 

2. Keramahan penduduk 
menyambut pembawa acara 
atau wisatawan  

3. Membersihkan rumah dengan 
kotoran sapi 

4. Pekerjaan penduduk desa 
(bertani dan menenun) 

5. Anak-anak berjualan hasil 
produksi 

6. Laki-laki yang menculik gadis 
untuk kawin lari 

2 00:31 – 01:00 Bumper Bumper 

3 01:01 – 01:11 Lagu Beat Beauty Shoot Perkotaan 

1. Shoot Gading Serpong (Eagle 
Shoot) 

2. Shoot Universitas Multimedia 
Nusantara (Eagle Shoot) 

4 01:12 – 01:22 Narrative Story Telling 

Pembawa Acara 

 

 
 
 

Wajah pembawa acara (Close up) 
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“Saya Diana Valencia 
adalah mahasiswa semester 
enam.”  

5 01:23 – 01:48 Narrative Story Telling 

Pembawa Acara 

 

 “Saya suka mempelajari 
berbagai macam bahasa 
termasuk bahasa daerah. 
Oleh karena itu 
(Berhubungan dengan 
ketetarikan ke desa sade)” 

1. Wajah pembawa acara (Close 
up) 

2. Cuplikan ketika sedang belajar 
di kampus (Medium Shoot) 

3. Cuplikan sebagai duta bahasa 
(Medium Shoot) 

6 01:49 – 02:04 Narrative Story Telling 

 Pembawa Acara 

 

“Saya dihubungi oleh tim 
jelajah peradaban untuk 
mengunjungi salah satu desa 
di Lombok, Nusa Tenggara 
Barat dengan berbagai 
budaya uniknya, saya pun 
akan tinggal di sana dan 
mengikuti kegiatan warga 
desa” 

1. Wajah pembawa acara 
(Medium Shoot) 

2. Cuplikan ketika salah satu 
warga Desa Sade sedang 
berdiri di depan rumahnya 
sembari tersenyum (Medium 
Shoot) 

7 02:05 – 02:20 Narrative Story Telling 

 Pembawa Acara 

 

“Awal perjalanan saya pun 
dimulai dari sini.” 

 
 
Shoot ketika pembawa acara sampai di 
Bandara Lombok (Long Shoot) 

8 02:21 – 02:29 Lagu Instrumen Shoot bangunan Masjid Lombok di 
tengah kota  
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 02:30 – 02:45 Narrative Story Telling 

Pembawa Acara 

 

“Ternyata saya diajak tim 
Jelajah Peradaban ke Desa 
Sade yang merupakan 
tempat tinggal Suku Sasak 
yakni suku asli masyarakat 
Lombok. Nah di desa ini pun 
saya akan tinggal di rumah 
Bapak Amadesta.” 

 

1. Wajah pembawa acara (Close 
up) 

2. Penduduk Suku Sade yang 
mengenakan pakaian adat 
(Medium Shoot) 

9 02:46 – 03:00  Narrative Story Telling 

Pembawa Acara 

 

“Desa Sade ini terletak di 
Desa Rembitan, Kecamatan 
Pujut, Lombok Tengah, 
Nusa Tenggara Barat dengan 
jumlah penduduk sekitar 700 
ribu jiwa.” 

1. Wajah pembawa acara (Close 
up) 

2. Rumah Adat di Desa Sade dari 
gerbang masuk sampai ke 
dalam yang memperlihatkan 
kesibukkan penduduk desa 
(Hyper Lapse Desa Sade) 

SEGMEN 1 

Makna Rumah Adat dan Membersihkan Rumah dengan Kotoran Sapi 

10 03:01 – 03:06 Piece to Camera (PTC) 

Pembawa Acara 

 

“Halo adik-adik! Apakah 
dari kalian ada yang tahu 
kediaman keluarga Bapak 
Amadesta?” 

 
 
 
 
Pembawa acara dan anak-anak 
penduduk desa sedang mengobrol 
(medium shoot) 
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11 03:07 - 03:09 PTC 

Anak-anak 

 

“Iya tau kak, mari kami 
antar.” 

 
 
Pembawa acara dan anak-anak 
penduduk desa sedang mengobrol 
(medium shoot) 

12 03:10 - 03:15 

 

PTC 

Pembawa Acara 

 

“Terima kasih banyak ya 
semuanya! Wah gak heran 
nih kalau banyak wisatawan 
yang berkunjung ke sini, 
mereka sangat ramah!” 

 
 
 
 
 

   Wajah pembawa acara (Close up) 
 

13 03:16 – 03:19 PTC 

Anak-anak 

 

“Ini kak rumahnya.” 

 
 
Wajah salah satu anak-anak (Close up) 
 

14 03:20 – 03:25 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Sampai bertemu lagi ya 
adik-adik! Terima kasih 
untuk bantuannya.” 

 
 
 
Pembawa acara melambaikan tangan 
kepada anak-anak (medium shoot) 

15 03:26 – 03:31 PTC 

Pembawa Acara 

 

 
 

   Wajah pembawa acara (Close up) 
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“Selamat siang, Ibu. Saya 
Diana Valencia dari tim 
Jelajah Peradaban.” 

 

 16 03:32 – 03:40 PTC 

Ibu Pemilik Rumah 

 

“Selamat siang juga, Dik. Ini 
tamu yang sudah ditunggu-
tunggu, tapi Ibu belum 
selesai membersihkan 
rumah.” 

1. Wajah Ibu pemilik rumah 
(Close up) 

2. Adegan sedang mengepal 
rumah (Medium shoot) 

17 03:41 – 03:50 PTC 

Bapak Pemilik Rumah 

 

“Ini tamunya ya, Bu! 
Perkenalkan saya Bapak 
Amadesta. Wah jadi tidak 
enak pertemuan diawali 
dengan membawa kotoran 
sapi.”  

  
 
 
 
 
Wajah Bapak pemilik rumah (Close 
up) 

 

18 03:51 – 04:06 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Iya, Bapak. Saya Diana 
Valencia dari Tim Jelajah 
Peradaban. Kalau boleh saya 
tahu apakah kotoran tersebut 
untuk membersihkan rumah, 
Pak? Soalnya saya mencium 
aroma yang sama, hehe.” 

1. Wajah pembawa acara (Close 
up) 

2. Adegan pembaw acara sembari 
menunjuk kotoran sapi yang 
dibawa Bapak (medium shoot) 
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19 04:07 – 04:15 PTC 

Bapak Pemilik Rumah 

 

“Iya benar, Dik. Jadi, suku 
Sasak di sini memang 
menggunakan sapi untuk 
membersihkan rumah.” 

 
 
 
Wajah pembawa acara, Ibu, dan Bapak 
dalam satu frame (long shoot) 
 

20 04:16 – 04:23 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Wah unik sekali ya Pak, 
tapi mengapa harus 
menggunakan kotoran sapi, 
Pak?” 

 
 
 
Wajah pembawa acara, Ibu, dan Bapak 
dalam satu frame (long shoot) 
 

21 04:24 – 04:34 PTC 

Bapak Pemilik Rumah 

 

“Jadi, masyarakat di sini 
percaya kotoran sapi dapat 
mengendapkan debu dan 
menghindari binatang 
seperti nyamuk.” 

1. Wajah Bapak pemilik rumah 
(Close up) 

2. Footage kotoran sapi (close 
up) 

22 04:35 – 04:50 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Ternyata kotoran sapi 
banyak manfaatnya loh 
Teman-teman boleh nih 
coba di rumah kalau ingin 
membersihkan rumah. Boleh 

1. Adegan pembawa acara 
mendekati Ibu untuk 
membantu mengepel lantai 
(Medium shoot) 

2. Adegan pembawa acara dan 
ibu dalam satu frame (Medium 
shoot) 
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saya bantu Bu? Kan saya 
juga akan tinggal di sini 
untuk mengenal kebudayaan 
dan kehidupan sehari-hari 
masyarakat di Desa Sade.” 

23 04:51 – 06:51 PTC 

Ibu Pemilik Rumah 

 

“Oh boleh-boleh, mari Ibu 
beritahu bagaimana cara 
membersihkannya. 

Jadi….. (penjelasan cara 
membersihkan dengan 
kotoran sapi secara 
singkat).” 

1. Wajah Ibu pemiliki rumah 
(close up) 

2. Footage tahapan 
membersihkan rumah dengan 
kotoran sapi (close up, medium 
shoot, long shoot) 

24 06:52 – 06:59 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Kalau untuk mengepel 
rumah seperti ini Bu apakah 
hanya menggunakan kotoran 
sapi?” 

 
 
 
 
Wajah pembawa acara dan Ibu dalam 
satu frame (Medium shoot) 

25 07:00 – 08:00 PTC 

Ibu Pemilik Rumah 

“(Ibu menjawab pertanyaan 
pembawa acara……….) dan 
biasanya dilakukan 
seminggu dua kali. Ini sudah 
mau selesai kok 
mengepelnya. Adik boleh 
cuci tangan. Setelah itu, akan 
Ibu antar ke kamar.” 

1. Adegan atau footage yang 
berkaitan dengan jawaban Ibu 
seputar kotoran sapi yang 
digunakan untuk 
membersihkan rumah (close up 
/ medium shoot / long shoot) 

2. Wajah pembawa acara dan Ibu 
dalam satu frame (Medium 
shoot) 

Proses Pembuatan Program..., Vivi Melyan, FIKOM, 2018



	 97	

26 08:01 – 08:04 PTC 

Pembawa Acara 

 

 

 

“Aduh…” 

1. Pembawa acara keluar dari 
rumah untuk melihat 
lingkungan sekitar rumah 
Medium Shoot) 

2. Dahi pembawa acara terbentur 
atap pintu keluar (Close up) 

 

27 08:05 – 08:15 PTC 

Bapak Pemilik Rumah 

 

“Hati-hati, Dik. Jika keluar 
dan masuk rumah harus 
menunduk karena pintu 
dibuat pendek sebagai tanda 
menghormati pemilik 
rumah.” 

1. Bapak sedang beraktifitas di 
depan rumah (Medium Shoot) 

2. Bapak menghampiri pembawa 
acara (Medium Shoot) 

28 08:16 – 08:26 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Iya nih, Pak. Lain kali saya 
pasti hati-hati. Jadi sahabat 
jelajah peradaban, kalau 
masuk dan keluar pintu 
kalian harus menunduk ya. 
Nanti, seperti saya lagi 
terbentur.” 

 
 
 
 

 
    Wajah pembawa acara (Close up) 
 

29 08:27 – 08:32 PTC 

Bapak Pemilik Rumah 

 

Wajah pembawa acara dan 
narasumber  dalam satu frame 
(Medium shoot) 
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“Nah, bagaimana kalau 
sekarang kita ke Balai 
Bagaruk atau biasa dikenal 
dengan Balai Pertemuan.” 

30 08:33 – 08:38 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Boleh banget nih, Pak! 
Yuk, ikutin saya terus.” 

 
 
 
Adegan pembawa acara mengajak 
penonton sembari mengulurkan 
tangan.” 

31 08:39 – 08:49 PTC 

Bapak Pemilik Rumah 

 

“Di Desa Sade ini terdapat 
tiga rumah adat yang 
memiliki fungsi berbeda-
beda. Ada bale tani, bale 
bagaruk, dan bale kodong.” 

 
 
 
 
 
Adegan Bapak dan pembawa acara 
berjalan ke Bale Bagaruk dan hampir 
sampai (Close up) 

32 08:50 – 09:05 PTC 

Bapak Pemilik Rumah 

 

“Bale tani untuk tempat 
tinggal warga, bale bagaruk 
untuk pertemuan antar 
warga, dan bale kodong 
digunakan sebagai rumah 
sementara untuk pasangan 
muda.” 

1. Mimik muka dan tangan Bapak 
(Close up) 

2. Footage Bale Tani, Bale 
Bagarok, dan Bale Kodong 
(close up, medium shoot, dan 
long shoot) 

33 09:06 : 09:16 PTC 

Pembawa Acara 

 

 
 
 
 
 

Proses Pembuatan Program..., Vivi Melyan, FIKOM, 2018



	 99	

“Saya sempat membaca juga 
nih pak seputar tempat 
tinggal di desa ini. Ternyata 
juga dibagi ke dalam 
beberapa bagian ya, Pak?” 

Wajah pembawa acara (Close 
up) 

 

34 09:17 – 09:32 PTC 

Bapak Pemilik Rumah 

 

“Iya benar, ada bagian dalam 
tempat anak gadis yg juga 
digunakan untuk memasak 
dan melahirkan, bagian luar 
sebelah kanan untuk ibu dan 
bapak, dan bagian luar 
sebelah kiri untuk laki-laki 
dan tamu.” 

1. Mimik muka dan tangan Bapak 
(Close up) 

2. Footage Bale Tani yang 
menunjukkan bagian dalam, 
luar kanan, dan luar kiri (close 
up, medium shoot, dan long 
shoot) 

35 09:33- 09:43 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Pembagian benar-benar 
sangat spesifik ya, Pak. Nah, 
kalau untuk atapnya, Pak 
mengapa menggunakan 
ilalang?” 

 
 
 
Adegan Bapak dan pembawa acara 
sedang mengobrol (Medium Shoot) 

36 09:44-10:04 PTC 

Bapak Pemilik Rumah 

 

“Ilalang digunakan karena 
…… Untuk atapnya pun 
biasanya diganti sekitar lima 
sampai lima belas tahun 

1. Adegan Bapak dan pembawa 
acara sedang mengobrol 
(Medium Shoot) 

2. Footage rumah beratap ilalang 
dari atas (Eagle Shoot, medium 
shoot) 
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tergantung kerapatan 
pemasangannya.” 

37 10:04-10:19 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Jadi seperti itu, cukup 
bertahan lama juga ya 
atapnya, Pak. Bagamaina nih 
teman-teman? Desa Sade ini 
benar-benar unik bukan?” 

1. Wajah pembawa acara (Close 
up) 

2. Pergantian segmen, adegan 
pembawa acara dan Bapak 
mengobrol (long shoot) 

38 10:20-10:30 Bumper Bumper 

SEGMEN 2 

Memintal Benang, Menenun Kain, dan Membuat Hasil Karya Khas Desa Sade 

39 10:31-10:41 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Setelah tadi kita lihat dan 
mendengarkan penjelasan 
mengenai rumah di Desa 
Sade, bisa tebak ga kira-kira 
mayoritas mata pencaharian 
penduduk di desa ini apa sih? 
Penasaran? Yuk ikut saya 
dan Ibu.” 

1. Wajah pembawa acara (Close 
up) 

2. Wajah pembawa acara sedang 
merangkul Ibu (medium shoot) 

40 10:42-10:52 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Nah sahabat jelajah 
peradaban! Sekarang saya 
akan membantu Ibu 

1. Wajah pembawa acara sedang 
bersama Ibu (medium shoot) 

2. Pembawa acara sembari 
memegang kain hasil tenunan 
atau menunjukkan alat 
menenun (medium shoot) 
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menenun. Menenun 
merupakan salah satu mata 
pencaharian yang dilakukan 
perempuan di desa ini.” 

41 10:53-11:00 PTC 

Ibu Pemilik Rumah 

 

“Proses menenun ini, Dik 
dimulai dengan memintal 
benang yang biasa dilakukan 
oleh anak remaja.” 

 
 
Ibu mengajak pembawa acara melihat 
remaja yang sedang memintal benang 
(medium shoot) 

42 11:01-11:08 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Halo, Kakak siapa nih 
namanya? Kenalin saya 
Diana Valencia dari Tim 
Jelajah Peradaban.” 

 
 
 
Menghampiri remaja yang tengah 
memintal benang dan mengulurkan 
tangan (long shoot) 

43 11:09-11:14 PTC 

Remaja Pemintal Benang 

 

“Halo juga, Kak. Saya 
Muliani, adik dari Bapak 
Amadesta.“ 

 
 
 
Wajah remaja pemintal benang (close 
up) 

44 11:15-11:25 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Memintal benangnya 
benar-benar cekatan ya 
pemirsa. Sejak kapan Bu 

 
 
Pembawa acara dan Ibu duduk di 
samping remaja yang sedang memintal 
benang (long shoot)  

Proses Pembuatan Program..., Vivi Melyan, FIKOM, 2018



	 102	

remaja di desa ini diajarkan 
untuk memintal benang?” 

45 11:26-11:32  PTC 

Ibu Pemilik Rumah 

“Sejak…… mereka sudah 
diajarkan untuk memintal 
benang.” 

1. Wajah Ibu pemilik rumah 
(close up) 

2. Footage beberapa remaja 
perempuan yang sedang 
memintal benang (close up, 
medium shoot, long shoot) 

46 11:33 – 11:44 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Bagaimana sih cara 
memintal benang nya, Kak? 
Sekalian saya belajar nih 
pemirsa, kali aja nanti ketika 
sampai di rumah Ibu saya 
kaget karena saya bisa 
memintal benang.” 

 
 
 
 
 
Wajah pembawa acara (medium shoot)  

47 11:45 – 12:45 PTC 

Remaja Pemintal Benang 

 

“Caranya seperti ini kak….. 
(menjelasakan proses 
memintal benang).” 

1. Wajah pembawa acara dan 
remaja pemintal benang (close 
up, medium shoot, long shoot) 

2. Footage ketika memintal 
benang (close up, medium 
shoot) 

48 12:46 – 12:51 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Kalau untuk benangnya 
diperoleh dari mana, Bu?” 

1. Pembawa acara masih 
memintal benang 

2. Wajah pembawa acara dan Ibu 
(medium shoot) 

49 12:52- 13:07 PTC 1. Wajah Ibu pemilik rumah 
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Ibu Pemilik Rumah 

 

“Benangnya ini diperoleh 
dari…… Setelah ini, Ibu 
tinggal ya sebentar ya, Adik 
bisa bersama Muliani, nanti 
diajarkan juga cara membuat 
hasil karya dari benang. 
Nanti setelah selesai, Adik 
boleh meminta Muliani 
untuk ke tempat Ibu 
menenun kain.“ 

2. Footage proses memperoleh 
benang (Medium shoot) 

50 13:08 – 13:18 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Baik, Ibu. Terima kasih. 

Ternyata hasil memintal 
benang ini digunakan untuk 
memproduksi karya untuk 
dijual loh pemirsa seperti 
gelang, gantungan kunci, 
dan kalung etnik khas Suku 
Sasak.”  

1. Wajah pembawa acara (close 
up) 

2. Footage hasil karya dari suku 
sasak (medium shoot, long 
shoot) 

51 13:19-13:24 PTC 

Remaja Pemintal Benang 

 

“Ayo kak, mari membuat 
karya khas Suku Sasak.” 

 
Remaja pemintal benar sembari berdiri 
mengajak pembawa acara (medium 
shoot) 

52 13:25-13:35 PTC 

Pembawa Acara 

1. Wajah pembawa acara (close 
up) 
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“Sahabat jelajah peradaban. 
Yuk, kita langsung lihat cara 
pembuatannya dan pastinya 
saya juga akan ikutan 
membuat, hehe.” 

2. Pembawa acara dan remaja 
dalam satu frame (medium 
shoot) 

53 13:36-14:36 PTC 

Remaja Pemintal Benang 

 

“Hari ini kita akan membuat 
…. Ini Kak, caranya mudah 
kok. Pertama (menjelasakan 
cara pembuatan salah satu 
karya).” 

1. Sampai di tempat membuat 
karya dari benang (Medium 
shoot, long shoot) 

2. Footage atau adegan membuat 
karya (close up, medium shoot, 
long shoot) 

54 14:37 – 14:42 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Kalau untuk harganya 
masing-masing berapa untuk 
dijual, Kak?” 

 
 
 
 
  Masih membuat karya sembari 
mengobrol 

55 14:43 – 14:53 PTC 

Remaja Pemintal Benang 

 

“kalau gelang…. , 
gantungan kunci….., 
sedangkan kalung…..” 

 
 
Remaja pemintal benang sembari 
menunjukkan hasil karya sesuai 
dengan harga yang disebutkan (close 
up, medium shoot) 

56 14:54-15:00 PTC 

Pembawa Acara 

 

 
 
Wajah pembawa acara (close up) 

Proses Pembuatan Program..., Vivi Melyan, FIKOM, 2018



	 105	

“Untuk design nya sendiri 
apakah masing-masing 
berbeda atau sama? Ada 
maknanya juga tidak Kak?” 

57 15:01-15:26 PTC 

Remaja Pemintal Benang 

 

“Untuk designnya …… Nah 
kalau karya ini maknanya…. 
(penjelasan mengenai makna 
dari hasil karya).” 

1. Wajah remaja pemintal benang 
(medium shoot) 

2. Footage mengenai hasil karya 
yang dibuat 

58 15:27-15:42 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Ini nih pemirsa hasil karya 
buatan saya, lucu kan? Kalau 
berkunjung ke Lombok 
jangan lupa beli ya karya 
seni khas Suku Sasak ini.” 

1. Wajah pembawa acara (close 
up, medium shoot) 

2. Memperlihatkan hasil karya 
seni (close up) 

59 15:43-15:53 PTC 

Remaja Pemintal Benang 

 

“Mari, Kak saya antar ke Ibu 
untuk melihat proses 
menenun kain yang nantinya 
juga dijual.” 

 
 
 
 
Wajah remaja pemintal benang (close 
up, medium shoot) 

60 15:54-16:09 PTC 

Remaja Pemintal Benang 

 

1. Wajah Remaja Pemintal 
Benang (close up) 

2. Footage alat pemintal benang 
dan kain yang dipajang (close 
up, medium shoot) 
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“Di tempat ini biasanya ibu-
ibu melakukan aktifitas 
untuk memintal benang, 
Kak. Kain yang dihasilkan 
bisa sekitar …. Dalam … “ 

61 16:10-16:20 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Wah cukup lama juga ya. 
Terima kasih banyak ya, Kak 
untuk waktu dan ilmunya, 
sampai bertemu lagi!” 

 
 
Pembawa acara melambaikan tangan 
(medium shoot) 

62 16:21-16:26 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Halo, Bu! Liat Bu rapi tidak 
buatan saya?” 

 
 
Adegan pembawa acara menunjukkan 
hasil karya yang dibuat olehnya 
kepada Ibu (medium shoot) 

63 16:27-16:32 PTC 

Ibu Pemilik Rumah 

 

“Bagus kok, bagus. Sini sini 
ibu ajarkan menenun kain.” 

 
 
Wajah Ibu tersenyum sembari 
menepuk tempat duduk untuk 
pembawa acara (medium shoot) 

64 16:33-17:03 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Wah dalam satu hari saya 
benar-benar mendapatkan 
banyak ilmu di sini. Sejak 
remaja perempuan di desa 
ini sudah bisa memintal 

 
 
Pembawa acara dan Ibu mengobrol 
(close up, medium shoot, long shoot) 
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benang, membuat hasil 
karya dari benang sampai 
nantinya bisa menenun kain 
ya Bu. Benar-benar hebat. 
Kalau untuk menenun kain, 
bahannya berarti dari hasil 
memintal benang tadi ya, 
Bu? 

65 17:04-17:19 PTC 

Ibu Pemilik Rumah 

 

“Iya bahan untuk menenun 
kain pun dibuat sendiri 
dengan memintal kapas 
sebelumnya. Selain itu, 
pewarnaannya juga 
menggunakan bahan alami 
dari tumbuhan. Mari Ibu 
beritahu menenun kain di 
desa ini.” 

1. Wajah Ibu pemilik rumah 
(close up) 

2. Ibu sembari menyiapkan diri 
untuk menenun kain (close up, 
medium shoot) 

3. Footage mengenai memintal 
kapas dan pemberian warna 
alami (close up, medium shoot, 
long shoot) 

66 17:20-17:35 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Sebelum saya meminta 
untuk diajarkan, Ibunya 
sudah lebih dulu peka nih. 
Mau sekali, Bu. Nanti saya 
pulang sembari bawa kain 
khas di desa ini, setidaknya 
ada campur tangan saya gitu, 
hehe.” 

 
 
 
 
 
Wajah pembawa acara dan Ibu pemilik 
rumah tengah bersiap menenun kain  
(close up, medium shoot) 

67 17:36-18:36 PTC 

Ibu Pemilik Rumah 

1. Wajah pembawa acara dan ibu 
pemilik rumah (close up, 
medium shoot) 
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“Tahap pertama…. 
(menjelaskan secara singkat 
sampai tahap terakhir).” 

2. Adegan sedang menenun kain 
(close up, medium shoot, long 
shoot) 

68 18:37-18:52 

 

PTC 

Pembawa Acara 

 

“Lihat nih pemirsa hasil kain 
yang saya tenun, padahal 
baru cobain sebentar ya, 
biasanya dalam menenun 
kali dibutuhkan waktu 
sekitar …… agar kain siap 
untuk dijual.” 

1. Pembawa acara menunjukkan 
hasil kain yang ditenun 
(medium shoot) 

2. Adegan pembawa acara 
menggunakan kain hasil 
tenunan di pundak dan sembari 
mengobrol dengan Ibu 
(medium shoot) 

69 18:53-19:03 Bumper Bumper 

70 19:04-19:14 Lagu       Timelapse matahari terbenam 

SEGMEN 3 

Makan Malam Bersama 
71 19:15-19:25 PTC 

Pembawa Acara 

  

“Setelah seharian mengikuti 
aktifitas di Desa Sade. Ini 
nih yang pastinya ditunggu-
tunggu, makan malam 
bersama.” 

 
 
 
 
    
    Wajah pembawa acara (close up) 

72 19:26- 19:41 Lagu Footage makanan khas Suku Sasak 
yang disajikan (close up, medium 
shoot) 

73 19:42-19:57 PTC  
 

Proses Pembuatan Program..., Vivi Melyan, FIKOM, 2018



	 109	

Pembawa Acara 

  

“Ini nih makanan khas Suku 
Sasak di Desa Sade, 
namanya … yang 
merupakan makanan khas 
Suku Sasak. Rasanya enak 
banget! Terbuat dari apa aja 
nih, Bu?” 

 
 
 
 
Adegan pembawa acara 
sembari menunjukkan makanan khas 
Suku Sasak (medium shoot) 

 

74 19:58-20:58 PTC 

Ibu Pemilik Rumah 

  

“(Menjelaskan secara 
singkat mengenai makanan 
yang disajikan).” 

1. Wajah Ibu (close up, medium 
shoot) 

2. Footage mengenai makanan 
khas Suku Sasak ketika sedang 
dimasak (close up, medium 
shoot) 

75 20:59-21:04 PTC 

Bapak Pemilik Rumah 

 

“Makan yang banyak, Dik. 
Habiskan.” 

 
 
 
Wajah Bapak (close up) 

76 21:05-21:15 PTC 

Pembawa Acara 

 

 “Terima kasih banyak Ibu 
dan Bapak. Pemirsa kalian 
harus cobaan nih kuliner 
khas Lombok ini, dijamin 
ketagihan deh!” 

1. Adegan sedang makan 
bersama (long shoot) 

2. Wajah pembawa acara (close 
up) 

77 21:16-21:26 PTC  
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Pembawa Acara 

  

“Sudah kenyang nih 
permirsa. Tetap stay di layar 
kaca ya untuk melihat 
keseruan besok!” 

 
 
 
Adegan pembaca acara mematikan 
lampu (medium shoot) 

  Bumper Bumper 

SEGMEN 4 

Bangun Tidur dan Bertani (Fleksibel) 

78 21:27-21:37 Suara khas di pagi hari 
(kicauan burung/ombak di 
panta/dll) 

Footage di pagi hari seperti ombak di 
pantai/tumbuh-tumbuhan di desa 
sade/dll) 

79 21:38-21:48 PTC 

Pembawa Acara 

  “Pagi hari di Desa Sade 
benar-benar sejuk sahabat 
jelajah peradaban! Udaranya 
itu buat kita semangat 
melakukan aktifitas 
seharian.” 

 
 
 
 
Adegan pembawa acara pemanasan di 
depan pintu rumah 

80 21:49-21:59 PTC 

Pembawa Acara 

  

“Nah hari ini, saya akan ikut 
Bapak untuk bertani nih. 
Jadi, bertani juga merupakan 
salah satu mata pencaharian 
di desa ini.” 

 
 
 
 
Adegan pembawa acara sedang 
berbicara (medium shoot) 

81 22:00-22:07 PTC 

Bapak Pemilik Rumah 

1. Wajah Bapak (close up) 
2. Bapak dan pembawa acara 

berjalan (long shoot) 
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“Semangat sekali, Dik sudah 
menunggu di depan rumah. 
Mari ke arah sini jalannya.” 

82 22:08-22:18 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Pasti dong, Pak! Saya gak 
mau melewatkan 
kesempatan untuk 
merasakan kesejukan di desa 
ini tentunya kesempatan 
juga untuk belajar banyak di 
sini.” 

1. Wajah Pembawa Acara dan 
Bapak (medium shoot) 

2. Bapak dan pembawa acara 
sembari berjalan berjalan (long 
shoot) 

 22:19-28:19 

(6 MENIT) 

Sudah selesai tanam 
(setahun sekali). Paling di 
sini agak lebih fleksibel, jadi 
ikut Bapaknya ke kebun buat 
liat2 sama muter2 aja (: 

1. Wajah Pembawa Acara dan 
Bapak (medium shoot) 

2. Footage perkebunan/pertanian  

83 28:20-28:30 Bumper Bumper 

SEGMEN 5 

Menjual Hasil Tenunan dan Karya Khas Desa Sade 

85 28:31-28:47 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Sahabat Jelajah Peradaban, 
inget kan saya sudah 
membuat karya kemarin 
walau ga banyak banget sih, 
nah sekarang saya akan 

 
 
 
Adegan Pembawa acara merangkul 
anak-anak (medium shoot, long shoot) 
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membantu anak-anak untuk 
berjualan.”  

86 28:48-28:53 

 

PTC 

Pembawa Acara 

 

“Ayo, semuanya! 
Semangat.” 

 
 
Adegan Pembawa acara merangkul 
anak-anak (medium shoot, long shoot) 

87 28:54-35:54 

(7 Menit) 

PTC 

Pembawa Acara dan 
Anak-anak 

 

“Ayo dibeli ada gelang, 
gantungan kunci, dan kalung 
khas Suku Sasak untuk oleh-
oleh.” 

1. Kegiatan Pembawa Acara 
menawarkan hasil karya 
bersama anak-anak di Desa 
Sade (close up, medium shoot, 
long shoot) 

2. Adegan jual beli dan wajah 
pembeli (close up, medium 
shoot, long shoot) 

 

88 35:55-36:05 Bumper Bumper 

SEGMEN 6 

Berpartisipasi dalam Tradisi Suku Sasak (Menari dan Memainkan Alat Musik) 

89 36:06-36:26 PTC 

Pembawa Acara 

 

“Di Desa Sade ini ada 
beberapa kesenian khas 
seperti Tarian Once, Tarian 
Peresahan, Gendang Baleq, 
dan alat musik reong atau 
gong dan saya akan turut 
bergabung untuk 
mempelajari salah satu 
warisan budaya di desa ini.” 

1. Wajah pembawa acara (close 
up, medium shoot) 

2. Footage tradisi atau persiapan 
sebelum melakukan tarian 
(close up, medium shoot, long 
shoot) 
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90 36:27-46:27 

(6 Menit) 

PTC 

Pembawa Acara 

 

“Sahabat jelajah peradaban 
hari ini penduduk desa sade 
akan menampilkan Tarian 
Peresehan. Yuk kita liat 
persiapan mereka untuk 
tampil.” 

 

“Jadi, tarian ini biasa 
dilakukan oleh empat 
orang.” 

 

UNTUK TARIAN INI 
NANTI KHUSUS 
DIMAINKAN. JADI BISA 
TANYA-TANYA 
SEBELUMNYA. 
ADEGANNYA LEBIH 
MENGALIR SAJA  

3. Wajah pembawa acara (close 
up, medium shoot) 

4. Footage persiapan sebelum 
tarian dimulai 

5. Footage ketik tarian 
berlangsung 

6. Adegan pembawa acara 
diajarkan menari dan ikut 
menari 

7. Wajah penari Tarian Peresehan 

91 (4 Menit) Memainkan alat musik di 
Desa Sade 

1. Footage alat musik di Desa 
Sade 

2. Footage ketika penduduk 
memainkan alat musik 

3. Adegan pembawa acara belajar 
memainkan alat musik 

 

SEGMEN 7 

Tradisi Kawin Lari 
92 46:48-54:48 

(8 Menit) 

TRADISI KAWIN LARI 

  

ADEGAN TAHAPAN TRADISI 
KAWIN LARI  
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Sumber: Melyan, 2018 

1. Laki-laki dan 
perempuan saling 
suka 

2. Ambil dian-diam dan 
dibawa kabur 

3. Gadis 
disembunyikan di 
rumah orang yang 
tidak diketahui orang 
tuanya (biasanya 
selama dua malam) 

4. Lelaki mengutarakan 
keinginan menikah 
kepada orang tua 
gadis 

5. Proses akhir 
(nyongkolan): 
Iringan pengantin 
pria dan perempuan 
kembali ke rumah 
orang tua perempuan 

6. Pasangan baru akan 
menempati Bale 
Kodong (Bale 
artinya rumah 
sedangkan kodong 
artinya kecil).  

 

93 54:49-60:00 Lagu dan Voice over 
pembawa acara 

1. Footage keramahan penduduk 
Desa Sade 

2. Footage kekayaan alam di 
Lombok 

3. Timelapse atau Hyper Lapse 
keindahan di Desa Sade dan 
Lombok 

4. Adegan pembawa acara 
menutup episode dengan 
duduk di ujung kapal sembari 
membawa foto yang sudah 
dicetak dan menulis kata 
“Lombok.” 
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       Terdapat perbedaan antara naskah yang sudah dibuat pada 

pra-produksi dan hasil editing program dari proses produksi. 

Terdapat beberapa perubahan pada setiap segmennya. 

Sebelumnya ada tujuh segmen dan berubah menjadi lima 

segmen. Hal tersebut terjadi karena menyesuaikan kondisi 

lapangan saat produksi tengah berlangsung.  

Opening Jelajah Peradaban tidak mengalami perubahan, 

tetap sesuai dengan alur di naskah. Pada segmen satu di 

naskah, ketika host mencari Amadesta akan diantar oleh anak-

anak, tetapi karena adegan tersebut dilakukan pagi hari, belum 

banyak anak-anak yang beraktivitas sehingga diganti adik 

Amadesta, yakni Muliani. Di naskah, Diana dipertemukan 

oleh Inaq Resah yang tengah membersihkan rumah dengan 

kotoran sapi. Lalu, secara tidak sengaja bertemu Amadesta 

yang membawa kotoran sapi dan mengobrol seputar tradisi 

tersebut, tetapi adegan tersebut diubah alurnya. Diana bertemu 

dengan Amadesta dan diajak masuk ke rumahnya sehingga 

bertemu Inaq Resah yang hendak mengambil kotoran sapi. 

Terjadi penambahan adegan dalam segmen satu ini yakni 

mengambil kotoran sapi langsung ke kandangnya bersama 

Inaq Resah.  

Pada segmen dua di naskah, scene yang akan diambil 

adalah memintal benang, menenun kain, dan membuat hasil 
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karya khas Desa Sade. Namun, scene memintal benang tidak 

jadi digarap karena narasumber hanya bisa menenun kain dan 

membuat gelang dari kain sisa menenun. Sebelumnya, penulis 

tidak menentukan hasil karya yang akan dibuat karena akan 

menyesuaikan narasumber di lapangan. Hasil karya gelang 

dipilih karena dibuat dari kain sisa menenun dan 

berkesinambungan dengan scene sebelumnya yakni menenun 

kain. Adegan berjualan yang ada di segmen lima dipindahkan 

ke segmen dua karena setelah pembawa acara dan narasumber 

menenun dan membuat gelang, mereka langsung menjualnya 

di depan rumah.  

Segmen tiga di naskah adalah makan bersama dan 

menjelaskan secara singkat makanan khas Desa Sade, tetapi 

alur dalam adegan di segmen tiga berubah menjadi Tradisi 

Nyongkolan, memasak, membantu pemiliki rumah 

menyiapkan makanan, dan makan malam bersama. Tradisi 

Nyongkolan yang merupakan proses terakhir dari kawin culik 

sebelumnya berada di segmen paling akhir. Alasan penulis 

menceritakan mengenai tradisi kawin culik ini pada segmen 

tiga karena ketika sedang menunggu proses produksi 

selanjutnya, narasumber memberitahu bahwa ada warga Sasak 

yang menikah. Tradisi ini sangat jarang terjadi, bahkan penulis 

tidak mewajibkan adegan ini karena prosesnya yang cukup 
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sulit. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi penulis sehingga 

mengubah alur cerita, Amadesta seolah mengajak host 

mengelilingi desa dan Diana bertanya seputar keramaian yang 

terjadi. Setelah menjelaskan secara singkat, host pun merasa 

lapar dan Amadesta mengajak ke rumahnya untuk makan 

bersama. Diana pun menyatakan keinginannya untuk 

membantu sebelum makan bersama.  

Adegan yang ada di segmen empat di naskah tidak ada 

yang dimasukkan. Adegan pertama yaitu bangun tidur dan 

host membuka acara di depan rumah, tetapi adegan untuk 

membuka hari kedua diganti menjadi host dan Amadesta 

tengah berbincang. Adegan selanjutnya yang tidak 

dimasukkan adalah bertani yang dilakukan oleh laki-laki di 

Desa Sade. Musin tanam yang dilakukakan setahun sekali dan 

lahan pertanian sedang kering membuat adegan tersebut tidak 

dapat terealisasi. Penulis pun mengubahnya dengan adengan 

host mencoba Tarian Peresehan dan memainkan salah satu alat 

musik khas Desa Sade.  

Segmen lima di naskah adalah menjual hasil tenunan yang 

sudah dipindahkan ke segmen dua. Lalu, segmen lima pun 

diubah oleh penulis menjadi segmen terakhir dengan adegan 

host berpamitan kepada keluarga Amadesta. Amadesta juga 

memberi selendang khas Desa Sade kepada Diana. Sebagai 
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penutup, Diana menceritakan secara singkat tentang 

keindahan di Indonesia sembari berjalan meninggalkan Desa 

Sade.  

Adegan di segmen enam pada naskah adalah 

berpartisipasi dalam tradisi Suku Sasak yakni menari dan 

memainkan alat musik. Kedua adegan tersebut sudah 

dipindahkan di segmen empat karena penulis menyesuaikan 

alur di lapangan agar cerita mengalir. Selanjutnya tradisi 

kawin culik yang terdapat pada segmen ke tujuh di naskah juga 

dipindahkan penulis ke segmen tiga. Hal tersebut pun 

dilakukan agar cerita saling berkaitan.  

7. Menentukan Alat 

Dalam melakukan proses produksi di lapangan, penulis 

dan anggota lainnya mempersiapkan serta mengumpulkan alat 

sebelum berangkat ke lokasi pembuatan program. Hal tersebut 

untuk memastikan tidak ada alat yang tertinggal dan semuanya 

berfungsi dengan baik. Berikut daftar peralatan yang 

digunakan dalam program televisi Jelajah Peradaban di Desa 

Sade:  

Tabel 3.2 Alat yang Digunakan 

No Alat Unit 

Kamera 

1 Sony Alpha 6000 + 2 Baterai + Charge 1 
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2 Sony Alpha 7 Mark II + 2 Baterai + Charge 1 

3 Canon 650D + 1 Baterai + Charge 1 

4 Canon 70D + 1 Baterai + Charge 1 

5 Gopro Hero 4 + 2 Baterai + Charge 1 

6 Drone DJI Spark + 4 Baterai + Charge 1 

Lensa 

1 Lensa Sony 16 – 50mm f/3.5 – 5.6 1 

2 Lensa Sony f/2.816 – 50 1 

3 Lensa Samyang Ultra Wide Angle 14mm 
f/2.8 

1 

4 Lensa Fix Yongnuo 35mm f/2 1 

5 Lensa Canon EF-S 18 – 55mm f/3.5 – 5.6 1 

6 Lensa Canon EF-S 18 – 200mm f/3.5 – 5.6   1 

Memori 

1 Sandisk Extreme Pro 32 Gb Class 10 1 

2 Sandisk 32 Gb Class 10 3 

3 Sandisk 16 Gb Class 10 1 

4 Sandisk 16 Gb Class 4 2 

5 Sandisk 8 Gb Class 4 1 

6 Hardisk  Western Digital 1 Tera 1 

7 Hardisk Seagate 2 Tera 1 

Aksesoris Kamera 

1 Tripod Excell Vipod 200 1 

2 Tripod Excell EX – 380 1 

3 Tripod Fancier FT – 6662A 1 

Audio 
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1 Wireless Microphone Boya – WM5 

(Receiver + Transmitter) 

1 

2 Shotgun Microphone Azden SGM – 990+i 1 

3 Microphone Clip + Splitter U 1 

Pencahayaan 

1 Yongnuo LED Video Light  YN300 1 

2 Baterai Lighting 5 jam 1 

3 Baterai Lighting 2 jam 1 

Alat-Alat 

1 Kabel Colokan 3 

2 MacBook Air 1 

Sumber: Melyan, 2018 

8. Menyiapkan Perizinan 

        Perizinan merupakan salah satu hal penting sebagai 

pendukung agar proses produksi berjalan lancar. Penulis 

membuat Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi/Tugas 

Akhir kepada Kepala Desa Sade sebelum melakukan survei 

yang dikeluarkan pada 26 Maret 2018. Selain itu, penulis juga 

membuat surat izin yang sama yang dibawa pada saat produksi 

dimulai dan dikeluarkan pada 11 April 2018. Berikut surat 

perizinan yang dikeluarkan oleh UMN: 
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     Sumber: Melyan, 2018 

Gambar 3.2 Surat Permohonan Izin Sebelum Survei 

9. Survei 

Survei merupakan tahap lanjutan untuk menentukan 

produksi dapat berjalan atau tidak setelah melewati beberapa 

tahapan pra-produksi sebelumnya. Survei dilakukan oleh 

masing-masing produser yang ada di setiap episode. Dalam hal 

ini penulis melakukan survei ke Desa Sade di Lombok Tengah. 

Penulis membawa naskah atau rundown yang sudah dibuat 

sebelumnya serta surat izin dari kampus untuk diberikan 

kepada kepala desa dan salah satu kepala keluarga di Desa 

Sade.  

Rencana sebelum melakukan survei adalah untuk 

memastikan mengenai adegan-adegan yang ada di dalam 

naskah yang sudah dibuat bisa dilakukan atau tidak dalam 
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proses produksi nantinya seperti menari tarian adat, 

memainkan alat musik, dan tradisi kawin culik.  Penulis juga 

sudah menyiapkan surat izin sebelum survei untuk memastiakn 

bahwa produksi ini guna menyelesaikan tugas akhir dari 

kampus. Sebelumnya penulis juga berencana untuk tinggal di 

salah satu rumah di Desa Sade ketika proses produksi 

berlangsung untuk meminimalisir anggaran.  

10.   Menentukan Pembawa Acara dan Kamerawan 

       Dalam pembuatan tugas akhir program televisi di UMN 

penulis bekerja sama dengan Daniel Cahyadi dan Kelvin 

Layzuardy. Tentunya dalam setiap eoisode yang dibuat kami 

bekerja sama dengan melakukan tugas yang diberikan oleh 

produser di setiap episodenya. Namun, kurangnya kru dalam 

proses produksi membuat penulis mencari satu pembawa acara 

dan satu kamerawan dengan status mahasiswa aktif di UMN 

dalam setiap episodenya. Pembawa acara dan kamerawan 

berbeda-beda guna memperlihatkan kepada khalayak bahwa 

program Jelajah Peradaban dibuat untuk mengenalkan 

perbedaan budaya, khususnya bagi pembawa acara.  

11. Briefing Kru 

        Sebelum memulai tahapan produksi pada 16 April 2018, 

penulis melakukan briefing pra-produksi pada 13 April 2018 di 

UMN dengan semua kru yang terlibat dalam pembuatan 
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program televisi Jelajah Perdaban. Briefing dilakukan untuk 

memperjelas tugas dan posisi kru termasuk pembawa acara 

ketika proses produksi berlangsung.  

        Dalam pertemuan ini pun produser setiap episode 

berkumpul dengan pembawa acara dan kamerawan yang telah 

dipilih untuk memaparkan keseluruhan tahapan produksi dan 

menjelasakan naskah yang sudah dibuat.  

3.1.2 Produksi 

       Produksi adalah proses pembuatan program acara atau eksekusi 

di lapangan. Dalam tahap ini seluruh perencanaan di pra-produksi 

akan dibuat. Proses produksi episode tiga berlangung dari 29 April 

2018 sampai 3 Mei 2018. Berikut tahapan produksi di Desa Sade: 

1. Koordinasi dengan Kru dan Pengisi Acara 

Sebelum memulai proses produksi di lapangan, penulis 

melakukan koordinasi degan kru dan pembawa acara yakni 

membagi tugas sesuai dengan naskah.  

2. Menyiapkan Peralatan Liputan 

Peralatan yang digunakan untuk liputan harus benar-benar 

dipersiapkan karena berpengaruh terhadap kelancaran produksi. 

Penulis pun melakukan pembagian alat kepada kru agar proses 

pengambilan gambar di lapangan berjalan lancar.  
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3. Melakukan Pengambilan Gambar (Shooting) 

Sebelum melakukan proses shooting, penulis mengatur posisi 

juru kamera agar pembagian kerja di lapangan jelas dan teratur 

sehingga mendapatkan hasil gambar yang maksimal. Selain itu, 

penulis juga mengarahkan juru kamera untuk mengambil 

gambar sesuai dengan teknik yang ada agar hasilnya tidak 

monoton. Dalam tahap ini juga penulis mengingatkan juru 

kamera utama untuk memperhatikan audio.  

4. Melakukan Preview Hasil Shooting 

Preview dilakukan setelah proses shooting selesai sesuai arahan 

produser guna melihat secara sekilas hasil gambar yang sudah 

diambil. Hasil shooting pun dicek setiap hari selama proses 

produksi untuk memastikan gambar yang diambil sesuai dengan 

naskah.  

3.1.3 Pascaproduksi 

Pascaproduksi adalah tahapan terakhir dalam pembuatan 

program setelah proses produksi selesai. Proses pascaprduksi 

yang penulis lakukan yakni: 

1. Capturing 

Proses capturing memudahkan penulis dalam melakukan 

proses editing karena hasil pengambilan gambar di 

memory card sudah dipindahkan ke dalam hard disk 

dlaam bentuk file.  
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2. Editing Pictures 

Dalam tahapan editing pictures, seluruh hasil pengambilan 

gambar selama proses produksi akan disusun menjadi satu 

kesatuan dan saling berkesinambungan. Gambar yang 

sudah diambil akan disusun sesuai dengan alur dengan 

proses cut to cut dan menggabungkannya dari berbagai 

angle. Lalu, menggunakan transisi agar tidak ada hasil yang 

jumping.  

3. Editing Sound 

Dalam episode di Desa Sade, penulis menggunakan audio 

dari Wireless Microphone yakni lengkap dengan receiver 

dan transmitter yang dipasang pada kamera utama. Audio 

akan dicocokkan dengan gambar yang ditampilkan. Dalam 

tahap ini audio disinkronkan dengan gambar untuk agar 

informasi yang disampaikan kepada khalayak jelas dan 

sesuai.  

4. Mencari dan Menyisipkan Musik Latar (Background) 

Musik latar berguna untuk menghidupkan suasana cerita. 

Musik pun dipilih sesuai dengan adegan yang ditampilkan. 

Dalam memilih musik latar, penulis mengambil dari 

youtube yang bebas dari copyright. 
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.  

5. Editing Grafis 

Grafis merupakan pelengkap tampilan gambar untuk 

memperkuat cerita. Grafis dapat menjelaskan data-data 

yang tidak ada dalam gambar dan suara.   

6. Final Cut 

Dalam tahapan ini seluruh hasil editing dilihat kembali oleh 

penulis untuk memastikan hasil akhir sudah sesuai atau 

belum. Jika ada gambar, audio, grafis, dan hal lainnya yang 

kurang sesuai tentu akan diedit kembali untuk mendapatkan 

hasil maksimal.   

3.2 Anggaran 

       Berikut anggaran yang dibuat oleh penulis dalam proses pembuatan 

program televisi Jelajah Peradaban di Desa Sade:  

PRA-PRODUKSI 

Tabel 3.3 Anggaran Pra-Produksi 

No Item Unit Harga Jumlah Harga Catatan 

1 Transportasi Pesawat 

(PP) 

2 Orang Rp. 700.000 Rp. 1.400.000  

2 Transportasi 

Penyewaan Mobil 

1 Mobil Rp. 300.000 Rp. 300.000 Sewa Mobil 

Hanya Satu 

Proses Pembuatan Program..., Vivi Melyan, FIKOM, 2018



	 127	

Hari ke Desa 

Sade 

3 Penginapan 1 Kamar Rp. 300.000 Rp. 300.000 Sewa Hotel 

untuk Satu 

Malam 

 Sub Total   Rp. 2.000.000  

 

Tabel 3.4 Anggaran Penyewaan Alat 

No Item Unit Harga Jumlah Harga Catatan 

1 Sony Alpha 6000 + 

Lensa 16-50mm + 2 

Baterai + Charge 

1 Unit Rp. 200.000 Rp. 1.400.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

2 Sony Alpha 7 Mark II 

+ Lensa f/2.816-50 + 2 

Baterai + Charge 

1 Unit Rp. 400.000 Rp. 2.800.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

3 Canon 650 D + Lensa 

Canon EF-S 18-55mm 

+ 1 Baterai + Charge 

1 Unit Rp. 200.000 Rp. 1.400.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

4 Canon 70 D + Lensa 

Canon EF-S 18-200mm 

+ 1 Baterai + Charge 

1 Unit Rp. 250.000 Rp. 1.750.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

5 Gopro Hero 4 + 2 

Baterai + Charger 

1 Unit  Rp. 250.000 Rp. 1.750.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 
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6 Drone DJI Spark + 4 

Baterai + Charge 

1 Unit Rp. 300.000 Rp. 2.100.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

7 Lensa Samyang Ultra 

Wide Angle 14mm  

1 Unit Rp. 100.000 Rp. 700.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

8 Lensa Fix Yangnuo 

35mm 

1 Unit Rp. 60.000 Rp. 420.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

9 Tripod Excell Vipod 

200 

1 Unit Rp. 50.000 Rp. 350.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

10 Tripod Excell EX - 380 1 Unit Rp. 40.000 Rp. 280.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

11 Tripod Fancier FT – 

6662A 

1 Unit Rp. 40.000 Rp. 280.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

12 Wireless Microphone 

Boya – WM5 

(Receiver+Transmitter) 

1 Unit Rp. 100.000 Rp. 700.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

13 Shotgun Microphone 

Azden SGM – 990+i 

1 Unit Rp. 50.000 Rp. 350.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

14 Microphone Clip + 

Splitter U 

1 Unit Rp. 20.000 Rp. 140.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 
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15 Lighting Yangnuo LED 

Video Light YN300 + 

1 Baterai 5 jam + 1 

Baterai 2 Jam 

1 Unit Rp. 120.000 Rp. 840.000 Sewa untuk 

Tujuh Hari 

 Sub Total   Rp. 15.260.000  

 

Tabel 3.5 Anggaran Pembelian Memori dan Hardisk 

No Item Unit Harga Jumlah Harga 

1 Sandisk Extreme Pro 32 Gb 

Class 10 

1 Unit Rp. 300.000  

 

Rp. 300.000  

2 Sandisk 32 Gb Class 10 3 Unit Rp. 120.000 Rp. 360.000 

3 Sandisk 16 Gb Class 10 1 Unit Rp. 95.000 Rp. 95.000 

4 Sandisk 16 Gb Class 4 2 Unit Rp. 80.000 Rp. 160.000 

5 Sandisk 8 Gb Class 4 1 Unit  Rp. 60.000 Rp. 60.000 

6 Hardisk Western Digital 1 Tera 1 Unit  Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 

7 Hardisk Seagate 2 Tera 1 Unit Rp. 1.400.000 Rp. 1.400.000 

 Sub Total   Rp. 3.375.000 

 

 

PRODUKSI 

Tabel 3.6 Anggaran Produksi  

No Item Unit Harga Jumlah Harga Catatan 

1 Transportasi Pesawat   Rp. 3.800.000 Transportasi 

dari Jakarta-
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(PP) Madura-

Bali-

Lombok 

2 Transportasi 

Penyewaan Mobil 

1 Mobil Rp. 300.000 Rp. 2.400.000 Sewa Mobil 

Delapan 

Hari  

3 Host Cost 1 Orang Rp. 80.000 Rp. 560.000 Selama 

Proses 

Produksi 

4 Camera Person Cost 1 Orang Rp. 80.000 Rp. 560.000 Selama 

Proses 

Produksi 

5 Penginapan 2 Kamar Rp. 

1.400.000 

Rp. 2.800.000 Sewa Hotel 

untuk Satu 

Malam 

6 Konsumsi 5 Orang Rp. 225.000 Rp. 1.575.000 Konsumsi 

untuk Tujuh 

Hari (Per 

orang Rp. 

15.000) 

7 Biaya untuk Warga   Rp. 1.500.000  

8 Biaya untuk Tour 

Guide  

1 orang  Rp. 1.000.000  

9 Biaya Tak Terduga   Rp. 1.000.000  

 Sub Total   Rp. 15.195.000  
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PASCAPRODUKSI 

Tabel 3.7 Anggaran Pascaproduksi 

No Item Unit Harga Jumlah Harga Catatan 

1 Musik Ilustrator 1 Rp. 500.000 Rp. 500.000  

 Sub Total   Rp. 500.000  

     

Total Keseluruhan 

   Pra Produksi   : Rp. 20.635.000 

 Produksi   : Rp. 15.195.000 

Pasca Produksi  : Rp. 500.000 

  

Total     : Rp. 36.330.000 

 

3.3 Target Luaran/Publikasi 

Target luaran program ini adalah televisi dan YouTube. Berdasarkan data 

survei Nielsen Consumer Media View yang ditulis oleh (Lubis, 2017) terhadap 

11 kota di Indonesia menyatakan bahwa penetrasi televisi masih memimpin 

dengan 96 persen sehingga membuat media tersebut menjadi pilihan utama 

masyarakat dalam mengakses informasi.  

CEO YouTube Susan Wojcicki mengungkapkan ada 1,8 miliar pengguna 

YouTube terdaftar yang menyaksikan video di platform tersebut setiap 
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bulannya. Angka tersebut tidak termasuk penonton yang menyaksikan video di 

YouTube tanpa membuat akun (Kumparan, 2018, para. 2). Ayuwuragil (2018, 

para. 1) menyatakan aplikasi YouTube jadi aplikasi media paling populer di 

Indonesia. Ini terbukti dari data Google yang menyebut bahwa terdapat 50 juta 

pengguna aktif YouTube per bulannya dari total 146 juta pengakses internet di 

Indonesia. 

Berikut penjabaran target luaran program Jelajah Peradaban di televisi dan 

YouTube: 

1. Publikasi  : Televisi 

Usia   : R-BO (Remaja Bimbingan Orang Tua) 

SES  : B – C 

2. Publikasi  : YouTube  

Usia   : R-BO (Remaja Bimbingan Orang Tua) 

SES  : B – C 

       Dalam menyasikan program acara wisata budaya ini perlu bimbingan 

orang tua karena memungkinkan adanya adegan-adegan yang kurang sesuai 

untuk anak berusia di bawah 18 tahun. Tayangan ini pun ditujukkan kepada 

masyarakat dengan Sosial Ekonomi Status (SES) B dan C, SES B dengan 

pendapatan Rp 4, 6 juta dan SES C dengan pendapatan Rp 3,5 juta.   
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