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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Media televisi pada hakikatnya merupakan suatu system komunikasi yang 

menggunakan suatu rangkaian gambar elektronik yang di pancarkan secara sepat, 

berurutan, dan diiringi dengan media unsure audio. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita 

tidak bisa lepas dari yang namanya televisi. Salah satu alat elektronik yang sekarang 

sudah seperti kebutuhan primer bagi manusia. Sehingga, tidak melihat televisi sehari saja 

kita mungkin sudah ketinggalan banyak informasi. Selain itu, televise juga tentu 

mempunyai dampak positif dan negative bagi kehidupan.  

  Kata televisi terdiri dari kata tele yang berarti”jarak” dalam bahasa yunani dan  

 kata visi yang berarti”citra” atau “gambar”.  Kata televisi berarti suatu sistem penyajian 

 gambar berikut suaranyadari suatu tempat yang berjarak jauh.   

  Televisi merupakan suatu media elektronik yang sangat digemari oleh sebagian 

 besar orang di Indonesia. Mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, dan berbagai kalangan 

 lainnya. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa televisi bukanlah barang yang mewah 

 lagi, karena di era yang serba modern ini televisi semakin terjangkau. 

      Mungkin pada zaman dahulu televise hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja,   

 karena harganya yang mahal. Namun, di era ini televisi merupakan benda yang sudah 

 sangat umum dimiliki oleh setiap keluarga. Karena, dengan adanya televisi setiap orang 

 dapat memperoleh informasi yang cukup luas baik dari Negara sendiri ataupun dari 

 mancanegara, selain itu televise merupakan media atau sarana untuk berdakwah bagi para 

 ulama yang sangat praktis. Karena, dengan adanya televisi tersebut setiap pendengar 

 dimanapun mereka berada dapat mengetahui ceramah tersebut, tanpa bertemu secara 

 langsung.  Namun tanpa disadari ternyata televise juga mempunyai banyak dampak 

 positif dan negative pada perkembangan anak-anak.  

 



 

1.2 Tujuan  

a. Untuk mengetahui alat-alat yang digunakan saat produksi 

b. Untuk mengetahui cara mengoperasikan alat-alat saat produksi 

c. Untuk mengetahui langkah-langkah membuat running text 

d. Untuk mengetahui langkah-langkah membuat logo 

e. Untuk mengetahui membuat playlist yang akan ditayangkan 

 

1.3 Metode 

1. Observasi 

Datang ke studio ISI TV dan memperhatikan system penyiaran di ISI TV 

2. Simulasi 

Mengikuti simulasi penyiaran di ISI TV dengan menggunakan alat-alat yang 

tersedia 

3. Wawancara  

Bertanya kepada karyawan ISI TV tentang penyiaran di ISI TV 

 

1.4  Lokasi 

Gedung Penunjang Kompleks Kampus 1 

ISI Surakarta 

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 

Kode Pos 57126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

HASIL DARI PRAKTEK 

 

A. Sistem Siaran ISI TV 

Sistem siaran di ISI TV untuk saat ini via On Air channel 9 VHF dan Live 

Streaming via internet. Sudah banyak liputan-liputan atau saat memperingati 

hari-hari besar di ISI Solo yang ditayangkan ISI Tv. Contohnya : Hari Tari 

Dunia (HTD), Hari Wayang Dunia (HWD), dan Dies Natalis 50 tahun ISI 

Solo. Walaupun dulu sempat vakum selama 1 tahun, namun sekarang ISI Tv 

sudah mulai bisa digunakan lagi berkat tokoh-tokoh di balik suksesnya ISI Tv. 

 

B. Perangkat Siar dan Sistem Operasi 

1. Audio Mixer 

 

 
Gambar 1. Audio Mixer 

(Sumber : Farah Aulia, 2016) 

 

Audio Mixer adalah sebuah peralatan sound sistem untuk mencampur 2 (dua) atau lebih 

Channel Audio Input menjadi satu kesatuan sistim penyuaraan. Audio Mixer juga dapat 

diartikan sebagai peralatan audio yang dipergunakan sebagai alat untuk mencampur 

berbagai sumber suara, mengolah suara, mengatur, mengontrol input dan memperkuat 

sinyal suara menjadi suatu hasil keluaran suara yang diinginkan. Audio mixer populer 

disebut mixing. Dalam hal ini, audio mixer adalah alat yang mampu menerima beberapa 



masukan atau input dan dapat diproses secara bersamaan serta memiliki satu jalur 

keluaran yakni master out. 

2. Character Generator (CG) 

 

 
Gambar 2. Character Generator 

(Sumber : Farah Aulia, 2016) 

Sebuah character generator, sering disingkat sebagai CG, adalah software atau perangkat lunak 

yang menghasilkan teks statis atau animasi (seperti menjelajahi dan gulungan) untuk 

memasukkan ke dalam stream video. Character generator modern berbasis komputer, dan dapat 

menghasilkan grafik serta teks.  

Character generator biasanya digunakan untuk acara olah raga dan pemberitaan, mengingat 

bahwa kini pembuatan chargen dapat dibuat dengan cepat. Misalnya, ketika di acara sepakbola 

ada sebuah pemain tak dikenal yang tampil menonjol, maka dengan cepat bisa dibuat chargen-

nya. 

Character Generator adalah salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pekerjaan sangat 

beragam dan menantang, contohnya saat siaran langsung, di mana peristiwa di lapangan atau di 

ruang berita kadang terjadi peristiwa yang di luar dugaan, maka diperlukan juga operator yang 

handal dan cepat sehingga tidak terjadi kesalahan dan keterlambatan informasi. 

Sebelum Character Generator yang tersedia, metode utama untuk menambahkan judul untuk 

gambar video adalah dengan mengarahkan satu kamera untuk pengambilan gambar huruf putih 

pada latar belakang hitam, yang kemudian digabungkan dengan video dari kamera live-action 

untuk membentuk apa yang tampaknya menjadi satu gambar dengan huruf putih yang tampaknya 

ditumpangkan di atasnya. 

 



  

3. Video Mixer / Switcher 

 

 
Gambar 3. Video Mixer 

(Sumber : Farah Aulia, 2016) 

Video Switcher berfungsi untuk mengalihkan dan memindahkan beberapa video dari 

berbagai sumber untuk kemudian ditayangkan di monitor. Alat yang digunakan untuk 

menggabungkan sinyal video dari dua atau lebih sumber. Masukan disinkronisasi, 

kemudian dicampur bersama dengan berbagai efek khusus pola dan bentuk. Sebuah 

mixer video biasanya menghasilkan sinyal sinkron memungkinkan genlocking sumber 

video tambahan untuk sumber pertama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Aplikasi Software ISI Tv 

 

1. Playlist Software : Air Box 

 

 
Gambar 4. Air box 

(Sumber : Farah Aulia, 2016) 

Di Studio ISI TV, peralatan playlist menggunakan produk yang dinamakan  Airbox. Membuat 

playlist siaran atau yang lebih kita kenal sebagai jadwal siaran. List yang ada dalam playlist ini 

berisi daftar dari program acara yang akan di tayangkan sesuai jadwal misalnya, iklan, berita, dll. 

Alat ini mengatur secara otomatis sesuai dengan jadwal yang telah kita buat. Adapun elemen 

yang ada di air box ialah : 

a. Membuat playlist siaran : program acara, iklan, dll 

b. Mengatur secara otomatis : waktu play, logo on/off, dan loop 

c. Video trimmer dan Report / Logo Siaran 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Di ISI Tv kita dapat mempelajari tentang bagaimana mengoperasikan alat-alat 

yang ada di MCR (Master Control Room), belum lengkap memang peralatan yang ada di 

MCR, namun kurang lebih kita sudah dapat mempraktekkan alat tersebut. 

 Dapat mengerti bagaimana system penyiaran di ISI Tv, penggunaan alat-alat 

seperti title box, mixer, dll. System penyiaran di ISI Tv saat ini adalah off air, live 

streaming, dan on air. Dengan adanya ISI Tv di Kampus 1 ISI Solo kita bisa tahu 

bagaimana kinerja yang terdapat di MCR (Master Control Room). 

 

B. Saran 

 Sebaiknya ruang MCR (Master Control Room) di perbesar lagi, jika ada 

kunjungan dapat menampung banyak orang. Lebik baik ISI Tv juga dapat membuat 

program-program acara seperti yang ada di televisi nasional. 

 

C. Daftar Pustaka 

 https://kumpulantugasekol.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-audio-mixer.html  

 

 http://tanjana26.blogspot.co.id/2014/09/chargen-character-generator-pada.html  

 http://id.termwiki.com/ID/video_mixer  
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NARASUMBER 

 

Pengembangan Multimedia dan Layanan Informasi. Saat ini di kelola secara professional 

oleh : 

1. Nur Rokhim, S.Sn.,M.Sn , 40 tahun , Pimpinan ISI TV , Solo  

2. Kartiko Nugroho, S.Sn , 34 tahun , Staf ISI TV , Solo 

3. Sartono, S.Sn , 41 tahun , Staf ISI TV , Solo 

4. Andis Dwi Rochmadi, S.Sn , 28 tahun , Staf ISI TV , Solo 


