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Ringkasan Penelitian 

Siaran berita televisi lokal memiliki daya tarik yang lebih bagi masyarakat setempat daripada siaran berita di 
televisi nasional. Program siaran berita daerah seputar Kota Banjarmasin dirasakan mendapat tantangan yang cukup besar 
dalam melakukan persaingan dengan semua stasiun televisi swasta lainnya yang bersifat nasional. Untuk memperkuat daya 
saing dalam menghadapi persaingan ini, TVRI Stasiun Penyiaran Kalimantan Selatan dan Banjar TV, sebagai televisi yang 
memiliki program-program acara yang menarik, harus bisa memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada.  

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah: 1) Bagaimana proses produksi siaran berita daerah pada pra 
produksi, produksi hingga pasca produksi di TVRI SP Kalimantan Selatan dan Banjar TV? 2) Bagaimana strategi 
penggunaan nilai-nilai lokal dalam produk berita di TVRI SP Kalimantan Selatan dan Banjar TV? 3) Bagaimana kendala 
serta solusinya dalam proses produksi berita di kedua televisi lokal tersebut? 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi 
penelitian di TVRI SP Kalimantan Selatan dan Banjar TV. Narasumbernya yaitu koordinator pemberitaan, reporter, 
presenter, dan produser siaran berita Habar Banua di TVRI SP Banjarmasin dan Lintas Banua di Banjar TV. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, buku, situs internet, dan sumber dari data lain yang mendukung. 

Temuan Penelitian ini adalah: 1) Banyaknya televisi lokal yang ada di Banjarmasin memberikan banyak pilihan 
alat atau media untuk penyampaian segala berbagai macam bentuk informasi yang bersifat membangun bagi daerah yang 
berhasil dan berdaya guna. 2) Pada pra produksi segala bentuk materi untuk liputan mulai dari perencanaan ide, pembagian 
tugas sampai dengan pengecekan alat dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku di dunia pertelevisian. 3) Tahapan 
produksi yang merangkup live ataupun rekaman dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan keinginan dari manajemen 
perusahaan. Apapun jenis siaran baik live atau rekaman harus diproses dengan seksama dan melibatkan produser, reporter, 
kameramen, audioman, lightingman, editor, master control serta presenter. 4) Pasca produksi dilakukan evaluasi sebagai 
tahapan akhir siaran dari keseluruhan proses produksi. Evaluasi secara keseluruhan mencakup kualitas audio dan video, 
editing gambar, pemberitaan serta kinerja para kru produksi.  
 


