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BAB II 

ANALISA MASALAH 

 
 
 

2.1 Tinjauan Teori 
 

Joseph V, A.S.C menyimpulkan dalam bukunya The Five C’S Of 
Cinematography, sebagai berikut: 

 

“Banyak orang film yang mahir dalam menemukan cara 
yang tepat untuk memfilmkan suatu subjek. Tapi 
kemampuan itu hanya Instingtif dan dia tidak mampu 
menjelaskan kenapa cara itu yang dilakukan”  
(Tahun 1977, Hal 1). 

 

Perkembangan media yang semakin pesat pada saat ini sangat 

berpengaruh dalam penyampaian sebuah informasi. Salah satu media yang 

sangat berpengaruh saat ini adalah media elektronik, contohnya televisi. 

Melalui televisi kita dapat menyaksikan apa saja yang ingin kita lihat dan 

dengan melalui TV kita dapat menyampaikan sebuah pesan yang ingin kita 

sampaikan. video yang nantinya akan di tayangkan pada sebuah media televisi 

dapat berupa sebuah informasi, pendidikan dan hiburan.  

Penggunaan video sudah sangat akrab dengan kehidupan di 

masyarakat, dimana dunia sekarang ini hidup dikelilingi oleh video. 

Pengertian tentang video adalah penayangan gambar yang diciptakan dengan 

sarana elektronik yang dipertujukan melalui layar televisi. 
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Sebelum kita membuat sebuah informasi melalui media televisi kita 

harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis format video atau film yang 

nantinya akan digunakan.  

 

2.1.1  Format Film dan Video 
 

Berbagai macam format film dan video harus dipertimbangkan dalam 

membuat sebuah film atau video. 

 

2.1.1.1 Format film 
 

Untuk format film ada 3 macam ukuran film yang 

diproduksi, yaitu: 

1. 35 mm 
 

2. 16 mm 
 

3. 18 mm 
 

Angka-angka tersebut menunjukan lebarnya pita 

seluloid. Semakin lebar pita seluloid, semakin baik pula 

kualitas gambar yang dihasilkan. Untuk keperluan khusus, 

film 65 mm dan 75 mm bisa digunakan. Standar operasional 

prosedur editingnya juga berbeda untuk formatnya. 

 

2.1.12 Format Video 
 

Untuk format video menggunakan kamera 16 mm 

untuk merekam program acara. Seperti juga film video 

mempunyai berbagai jenis untuk berbagai keperluan, yaitu U 
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Matic, Betacame SP, Digital Betacame, Betamax, VHS, S-

VHS, Mini DV, DV, DVCAM, dan DVPRO. 

 

 

2.1.2 Jenis-jenis Video atau Film 

 

2.1.2.1 Video/Film Dokumenter (Documentary Film) 
 

Joseph V, A.S.C menyimpulkan dalam bukunya The 
Five C’S Of Cinematography, sebagai berikut:  
 

“Film dokumenter, terserah kepada si pembuat 
dalam membuatnya, apakah dia mau menerima 
hukum yang ada, merubahnya atau membalik sama 
sekali untuk kepentingan khusus dari macam film 
yang digarapnya”  
(1977 Hal 2). 

 

Documenter adalah sebutan yang diberikan untuk film 

pertama karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang 

perjalanan (travelogues) yang dibuat sekitar tahun 1890-an. 

Tigapuluh enam tahun kemudian, kata `documenter̀ kembali 

digunakan oleh pembuat film dan kritikus film asal inggris 

John Grierson untuk film moana (1926) karya Robert 

Flaherty.  
 

Grierson menyimpulkan dalam bukunya Susan 
Hayward dengan judul Key Concepts in Cinema Studies, 
sebagai berikut: 

 

“Dokumentar merupakan cara kreatif 

mempresentasikan realitas”  

(1996, hal72).  
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Sekalipun Grierson mendapat tentangan dari berbagai 

pihak, pendapat tetap relevan sampai saat ini. Film 

Dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan 

dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun harus diakui, 

film tak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, 

pendidikan dan propaganda bagi orang atau kelompok 

tertentu. 

 

2.1.2.2 Film Cerita Pendek (Short Films) 
 

Durasi Film cerita pendek biasanya berdurasi dibawah 

60 menit. Di banyak negara seperti jerman, Australia, 

kanada, dan amerika Serikat, film cerita pendek dijadikan 

laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi 

seseorang/sekelompok orang untuk kemudian memproduksi 

film cerita panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan oleh 

mahasiswa jurusan film atau orang/kelompok yang menyukai 

dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan baik. 

Sekalipun demikian ada juga yang mengkhususkan diri 

memproduksi film pendek, umumnya hasil produksi ini 

dipasok kerumah-rumah produksi atau saluran televisi. 

 

2.1.2.3 Film Cerita Panjang (Feature Length Films) 
 

Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya 

berdurasi 90-100 menit. Film yang diputar dibioskop 

umumnya termasuk dalam kelompok ini. 
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2.1.2.4 Film Profil Perusahaan (Corporate Profile) 
 

Film ini diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu 

berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan, misalnya 

tayangan “Usaha Anda” di SCTV. Film ini sendiri berfungsi 

sebagai alat bantu presentasi. 

 

2.1.2.5 Iklan Televisi (TV Comemercial) 
 

Film ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran 

informasi, baik tentang produk (Iklan Produk) maupun 

layanan masyarakat (Iklan Layanan Masyarakat atau public 

service announcement/PSA). Iklan produk biasanya 

menampilkan produk yang di iklankan secara “eksplisit”, 

artinya ada stimulasi audio-visual yang jelas tentang produk 

tersebut. Sedangkan iklan produk terhadap fenomena sosial 

yang diangkat sebagai topik iklan tersebut. Dengan demikian, 

iklan layanan masyarakat umumnya menampilkan produk 

secara implisit. 

 

2.1.2.6 Program Televisi (TV Programme) 
 

Program ini diproduksi untuk komsumsi pemirsa 

televise. Secara umum, program televise dibagi menjadi dua 

jenis yakni cerita dan non cerita. Jenis cerita dibagi menjadi 

dua kelompok yakni kelompok fiksi dan kelompok non fiksi. 

Kelompok fiksi memproduksi film serial (TV series), film 

televise/FTV dan film cerita pendek. Kelompok non fiksi 
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menggarap aneka program pendidikan, film documenter atau 

profil tokoh dari daerah tertentu. Sedangkan program non 

cerita sendiri menggarap Variety Show, TV Quis, Talkshow 

dan liputan/berita. 

 

2.1.2.7 Video Klip (Musik Video) 
 

Sejatinya video klip adalah sarana bagi para produser 

musik untuk memasarkan produknya lewat medium televisi. 

Dipopulerkan pertama kali lewat saluran televise MTV tahun 

1981. di Indonesia, video klip ini sendiri kemudian 

berkembang sebagai bisnis yang menggiurkan seiring dengan 

pertumbuhan tevisi swasta. Akhirnya video klip tumbuh 

sebagai aliran dan industri tersendiri. Beberapa rumah 

produksi mantap memilih video klip menjadi bisnis utama 

(core business) mereka. Di Indonesia, tak kurang dari 60 

video klip diproduksi tiap tahunnya. 

 

 

2.1.3 Kriteria Film 
 

Dalam pembuatan film atau video semi-dokumenter harus berdasarkan 

kenyataan yang dihadapi oleh tokoh, dan hal tersebut harus memenuhi 

beberapa kriteria yaitu : 

1. Kebenaran 

Kebenaran adalah bagian dari kredibilitas dan tanggung 

jawab seorang sutradara dokumenter. Penonton cenderung percaya 

dengan apa yang disampaikan melalui film/video semi 
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dokumenter, dan melalui film ini pemirsa jangan sampai 

mempertanyakan kebenaran karena akan merusak kredibilitas dari 

film dan sutradara itu sendiri. Kebenaran itu juga mencakup pada 

pronounciation (sebutan nama orang, nama tempat, kata-kata 

bahasa asing, dan lain-lain), sebutan jumlah angka, gambar sesuai 

dengan naskah dan konsistensi. 
 

2. Objektivitas (Keseimbangan) 

Fakta yang disampaikan harus seimbang dan objektif, tidak 

diwarnai pendapat maupun asumsi serta opini dari sutradara 

sendiri yang memihak. Pemirsa tidak menginginkan keterpihakan 

karena hal ini juga akan menyebabkan kredibilitas dari film dan 

sutradara itu sendiri yang akan turun. 
 

3. Kelengkapan 

Pemirsa menginginkan tontonan yang selengkap mungkin 

dalam sebuah tema yang disampaikan, artinya ketika kita mencoba 

menawarkan sebuah tema, kita harus semaksimal mungkin 

memberikan sebuah tayangan yang lengkap walaupun terbatas oleh 

waktu. Kelengkapan ini juga mencakup dari angle kita 

menceritakan sebuah tema itu, angle cerita yang mungkin bagi kita 

menarik dan dirasa merupakan suatu hal yang harus diketahui 

penonton. 
 

4. Jelas 

Dokumenter harus jelas karena tidak disampaikan secara 

berulang ulang, karena selain membosankan hal itu juga 

menunjukkan ke tidak mampuan sutradara dan kekurangan materi. 

Oleh karena itu pemirsa diharapkan dapat menangkap secara jelas 
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hanya dari sekali mendengar, baik itu penulisan ataupun 

penyajiannya, informatif serta actual dari awal hingga akhir. 
 

5. Relevan 

Pemirsa kita akan selalu bertanya, apa relevansinya tema 

yang kita tawarkan terhadap kepentingan mereka. Oleh karena itu 

dokumenter harus menempatkan diri dengan kaca mata pemirsa, 

karena apa yang menjadi kebutuhan pemirsa untuk diketahui dan 

apa yang belum diketahui menjadi hal yang penting. 
 

6. Menarik 

Menonton film itu sifatnya pasif. Penonton tetap akan 

menonton bila apa yang dilihatnya menarik baik dari segi audio 

maupun visual. Pilihannya terlalu banyak untuk menghabiskan 

waktu menyaksikan sesuatu yang tidak ada daya tariknya. Maka 

sebagai sutradara adalah hal yang penting untuk memastikan 

tontonan yang kita tawarkan menggelitik rasa ingin tahu pemirsa 

dengan menyajikan semenarik mungkin. 
 

7. Sumber 

Sumber harus dari orang yang meyakinkan dan mengerti 

masalah dan harus diidentifikasikan. Pemirsa hanya ingin 

mengetahui opini orang-orang yang dapat dipercaya sebagai 

representatif dari suatu pendapat. 

Dalam pembuatan film/video semi dokumenter penulis 

juga tidak melewatkan aspek penting yang harus diperhatikan 

dalam memilih angle informasi untuk dokumenter ini, terlebih 

mengingat film/video ini mengambil pendekatan jurnalistik dalam 

penyampaian baik naskah maupun bertutur.  
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Dan satu hal juga yang turut mempengaruhi penentuan 

angle ialah nilai jual (komersial). Karena berhubungan dengan 

dunia film berarti berhubungan dengan dunia industri yang 

mementingkan aspek nilai jual serta unsur daya tarik sebuah 

tontonan.  
 

Maka  aspek penting itu dapat disingkat dalam beberapa hal 

penting yang harus diperhatikan :  

a. Lokasi 

Yakni lokasi kejadian, lokasi dimana peristiwa sedang atau 

pernah berlangsung. Pemirsa akan tertarik bila mereka 

mengetahui dengan jelas apa yang sedang disaksikan termasuk 

lokasi, karena apa yang ada disekitar mereka menjadi menarik 

dibandingkan jauh dari mereka atau bisa juga sebaliknya bila 

itu dikaitkan dengan peristiwanya. 
 

b. Waktu 

Kapan kejadian itu berlangsung, pemirsa selalu menginginkan 

informasi yang waktunya jelas. Semakin hangat tentunya 

semakin baik, namun yang menjadi pertimbangan mereka 

adalah waktu yang pasti untuk mendapatkan pemahaman akan 

suatu hal. 
 

c. Tokoh 

Pemirsa biasanya ingin tahu apa yang terjadi dari orang yang 

tahu pasti apa yang terjadi, walaupun apa yang dilakukan tidak 

terlalu luar biasa. Bila tokoh yang menyampaikan lebih dikenal 

akan lebih baik karena informasi yang disampaikan tidak 
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terlalu banyak dan pemirsa dapat mencerna atas pemahaman 

mereka terhadap tokoh yang menyampaikan informasi tersebut. 
 

d. Dampak 

Semakin besar dampak kejadian terhadap masyarakat luas, 

lebih tinggi nilai informasi semakin besar yang disampaikan. 

Artinya peristiwa yang sudah lewat atau sedang terjadi tetap 

mempunyai arti buat mereka bila nilai informasi itu punya nilai 

aspek luas dan menyangkut hal yang besar. 
 

e. Konflik 

Konflik selalu menarik pemirsa apalagi bila menimbulkan 

perdebatan (apalagi pertikaian), konflik bisa sederhana antara 

dua orang atau perusahaan dengan karyawan, opini pro kontra, 

dan lainnya. 
 

f. Keunikan 

Hal yang unik selalu menarik untuk disimak, hal yang jarang 

dilihat atau diketahui orang, kejadian yang luar biasa, 

mencengangkan atau langka. Suatu hal yang diperhatikan ialah 

bahwa unik tidak sama dengan aneh. 
 

g. Human Interest /Perhatian Orang 

Kehidupan, pengalaman atau kejadian yang menimpa orang 

lain, apalagi bila berupa masalah atau problem yang bisa 

membangkitkan perasaan simpati. 
 

h. Suspense/Kejutan 

Sesuatu yang mendebarkan, sesuatu informasi menjadi menarik 

bila juga mempunyai unsur hal ini, sama halnya orang 
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menantikan informasi hasil akhir sebuah pertandingan karena 

mereka ingin tahu hasil akhirnya. Dan saat menantikan itu 

menjadi suspense yang baik bila bisa diolah. 

 

 

2.2 Tinjauan Masalah 
 

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang, perumusan dan 

pembatasan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan, maka penulis 

kemudian memberikan gambaran untuk meninjau masalah utama yang 

dibahas pada laporan tugas akhir ini dengan mengacu pada landasan teori 

sebagai pedoman dalam memecahkan pokok permasalahan yang diangkat. 

Masalah utama dalam pengangkatan peranan wanita ini adalah untuk 

memberikan motivasi bagi wanita-wanita lain dalam hal peningkatan 

kesejahteraan keluarga dan lingkungan masyarakat umunya. Peranan wanita 

dan usaha ini mengangkat tentang berbagai macam potensi yang ada, dan 

untuk pencarian data penulis dibantu oleh program terpadu P2WKSS 

(Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera). 

Program P2WKSS dalam hal pengembangan programnya, memiliki 

berbagai kendala yang dihadapi dalam penyampaian sebuah informasinya 

kepada masyarakat, karena faktor masih rendahnya pendidikan dan 

pengetahuan dari warga binaan sehingga dirasakan perlu untuk membuat 

sebuah media informasi yang sederhana tapi dapat langsung dimengerti oleh 

warga binaan melalui sebuah media televisi. Melalui media TV penulis ingin 

membuat sebuah TV Program tentang peranan para wanita diberbagai daerah 

pedesaan yang ditujukan untuk para wanita ditiap-tiap daerah dan warga 

binaan.  
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Melalui TV Program ini penulis berharap dapat memberikan motivasi 

dan informasi secara komunikan tentang pengembangan potensi alam sekitar 

untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Melalui TV Program yang nantinya 

akan ditayangkan pada media TV penulis berharap dapat meningkatkan 

semangat ketertarikan para wanita untuk mengembangkan potensi di tiap-tiap 

daerah untuk dapat dijadikan sebuah cirri khas yang baru bagi daerah itu 

sendiri dan mengenalkannya pada seluruh masyarakat pada umumnya.  

 

2.3.1 Profil Program Terpadu P2WKSS 
  

Program Terpadu P2WKSS adalah program peningkatan 

peranan perempuan yang menggunakan pola pendekatan lintas bidang 

pembangunan, secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat 

hidup yang berkualitas. 

Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju 

Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), diawali dengan pelaksanaan 

Crash Program Keluarga Sehat Dari tanggal 22 Desember 1978 

sampai dengan 21 April 1979, selanjutnya menjadi Program Terpadu 

P2WKSS pada tahun 1979. 

Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju 

Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) merupakan salah satu 

program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan, yang 

berupaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia, sumberdaya 

alam dan lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan 

keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan 

masyarakat desa/ kelurahan, dengan wanita sebagai penggeraknya. 
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Kegiatan penilaian ini merupakan hasil dari pembinaan Tim Daerah 

dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan perempuan di suatu 

Desa/ Kelurahan. 

 

2.3.2 Visi 
 

Program Terpadu P2WKSS mempuyai visi untuk mewujudkan 

dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera termasuk 

perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan kedudukan, 

peran, kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental dan spiritual 

perempuan, melalui kegiatan lintas bidang pembangunan, dalam 

rangka pembangunan masyarakat pedesaan/perkotaan. 

 

2.3.3 Misi 

Program Terpadu P2WKSS mempuyai misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas sikap dan perilaku perempuan dalam 

pengembangan potensinya. 
 

2. Membina tumbuh kembang anak dan remaja. 
 

3. Menurunkan Angka Kematian Ibu hamil, melahirkan dan nifas 

(AKI), angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKAB), 

berat badan lahir rendah (BBLR) dan menurunkan angka kelahiran. 
 

4. Meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan keluarga. 
 

5. Meningkatkan kondisai kualitas hidup. 
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2.3.4 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   Diagram 2.1  Struktur Organisasi Program Terpadu P2WKSS 
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2.3.5 Prasarana Pendukung 
 

Bidang Pembangunan 

lintas bidang pembangunan baik dipusat maupun didaerah yang 

terkait dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS meliputi lintas 

bidang pembangunan sebagai berikut: 

1. Departeman Dalam Negeri 
 

2. Departemen Pertanian 
 

3. Departemen Kesehatan 
 

4. Departemen Pendidikan 
 

5. Departemen Sosial 
 

6. Departemen Agama 
 

7. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
 

8. Departemen Perindustrian dan Perdagangan 
 

9. Departemen Kimpraswil 
 

10. Meneg. Pemberdayaan Perempuan 
 

11. Meneg. Koperasi dan UKM 
 

12. Meneg. Informasi dan Komunikasi 
 

13. Meneg. Lingkungan Hidup 
 

14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
 

15. Lembaga Perbankan 
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2.3.6 Pembiayaan dan Sarana 
 

Dana 

Program terpadu P2WKSS dilaksanakan dan dikembangkan 

sebagai upaya bersama dengan semangat Gotong Royong saling 

membantu dan penuh rasa kekeluargaan dan kesetia kawanan antar 

instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antara 

instansi pemerintah, Tim Penggerak PKK, Organisasi Masyarakat dan 

masyarakat sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sumber 

dan penyediaan biaya pelaksanaan program terpadu P2WKSS ini 

sebagai berikut: 

a. Departemen/Instansi pusat mendukung program dengan sumber biaya 

dari APBN sesuai dengan kegiatan dan tanggung jawab fungsional, 

mengalokasikan biaya dengan berbagai jenis kegiatan. 
 

b. Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan 

APBN Propinsi masing-masing mengalokasikan biaya untuk berbagai 

jenis kegiatan program terpadu P2WKSS sesuai kebutuhan masing-

masing. 
 

c. Masyarakat desa/Kelurahan P2WKSS secara swadaya. 
 

d. Lembaga-lembaga donor luar negeri, serta organisasi kemasyarakatan 

yang berkerja sama dengan kantor Mentri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dapat membantu biaya penyelenggaraan berbagai kegiatan 

dalam rangka pelaksanaan program terpadu P2WKSS. 
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Sarana 

Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan program terpadu 

P2WKSS antara lain berupa: 

a. Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan 

Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). 
 

b. Pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah. 
 

c. Petunjuk Teknis pelaksanaan operasional yang dipergunakan untuk 

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang 

pembangunan yang dikeluarkan oleh Departemen/Instansi yang 

bersangkutan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 

 


