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Kode / Nama Mata Kuliah :    BC-37026/ Sistem Peralatan Produksi         Revisi ke   :   - 

Satuan Kredit Semester  :    3  SKS             Tgl revisi          :   - 

Jml Jam kuliah dalam seminggu :    2,5  jam.               Tgl mulai berlaku   :  10 Juni 2009  

                          Penyusun   : M. Purnomo, S.Sn 

Jml Jam kegiatan laboratorium :     0  jam         Penanggungjawab Keilmuan : M. Purnomo, S.Sn 

 

Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah Sistem Peralatan Produksi yang meliputi :  Peralatan Produksi program faktual, current affair, talk show dan 

reality show disertai proposal program desain program,desain produck sebelum kegiatan praktek, produksi in door 
(studio), produksi out door (luar studio), Produksi live dan taping, evaluasi hasil praktek. 

 

Standar Kompetensi        :  Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu membuat produksi televisi program faktual yang sebelumnya 

dilengkapi, proposal, desain program dan produksi serta shooting script. 

 

Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan ruang lingkup 
materi  Sistem Peralatan 

Produksi 

 
 

Mahasiswa memiliki 

motivasi belajar 
Sistem Peralatan 

Produksi 

 

Overview 
Matakuliah 

- Kontrak kuliah 

- Posisi Sistem 
Peralatan Produksi 

pada Kurikulum  

- Overview 
matakuliah 

- Peran Sistem 
Peralatan Produksi 

- Motivasi 

Menjelaskan 

keterkaitan 
matakuliah Sistem 

Peralatan Produksi 

dalam kurikulum. 
Dan ruang lingkup 

materi. Memotivasi 
mahasiswa agar lebih 

mantap belajar di 

program studi 

broadcasting 

 

Alat :  Slide, LCD 

 

Kontrak 

Pembelajaran 
Silabus 

RPKPS 
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Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

2.  Mahasiswa mampu 
menjelaskan proses 

produksi tv program faktual 

mulai dari ide, desain 

program & produksi hingga 

shooting script yang siap 

untuk di produksi. 

Menjelaskan: 
- Produksi program 

tv 

- Jenis program 

faktual (current 

affair, reality 

show, talk show) 

- Membuat desain 
program & 

produksi, shooting 
script program 

faktual 

Produksi TV 
program faktual 

 

- Pengertian 
produksi program 

tv 

- Pengertian dan 

jenis  program 

faktual  

- Menuangkan ide 

dalam program 
faktual  

 
 

Menjelaskan proses 
produksi program 

faktual sehingga 

mampu menuangkan 

ide ke dalam 

produksi program 

faktual 

Quis 
Alat : Slide, LCD 

Reality TV 
Audience and 

popular factual 

television 

 

Kumpulan kuliah 

formatologi 

program tv 
 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan proses 

produksi current affair, 

reality show dan talk show 

serta menentukan personil 

yang terlibat dalam produksi 
(crew) 

Menjelaskan : 

- Features, 

dokumenter 

– Reality show 

– Talk show 

– Menantukan crew 
produksi 

Menentukan 

materi produksi 

program tv  

–  Materi current 

affair (features, 

dokumenter) 

–  Materi reality show 

– Materi talk show 

– Membahas ide 
 

Menjelaskan format 

program current 

affair, fetures, 

dokumenter, reality 

show dan talk show. 

  
Diskusi kelompok 

 

Alat : Slide, LCD 

Kumpulan kuliah 

formatologi 

program tv 

 

Reality TV 

Audience and 
popular factual 

television 

 

4 Mahasiswa mampu 

membentuk tim, 

menentukan materi dan 
crew produksi serta 

mengetahui tupoksi crew 

dan penggunaan peralatan. 

Melakukan : 

- Pembentukan tim 

produksi 
- Penentuan materi 

pada setiap tim/ 

kelompok produksi 

- Penentuan crew 

masing-masing tim 

- Persiapan 

peralatan 
- Meeting pra 

produksi 
 

 

Praktek produksi 

“Menunjuk tim 

produksi”  
 

- Produser 

- PD (program 

director) 
- FD (floor director) 

- Cameraman  

- Presenter/ 

reporter/ scrip 

writer 

- Audio man 

- Lighting man 
- Editor 

- Grafis 
- Crew lain 

- Nara sumber 

Menjelaskan fungsi 

tugas dan tanggung 

jawab masing-masing 
crew serta fungsi 

peralatan. 

  

Quis 

Alat : Slide, LCD 

Rancangan 

Kebijakan Strategi 

dan SOP Program 
 

Produksi Acara 

Televisi 
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Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

5 Mahasiswa mampu 
memproduksi acara talk di 

studio live/ record secara 

kelompok dan mennguasai 

peranan masing-masing 

cew. 

Mampu: 
Membuat produksi tal 

show di studio yang 

dimulai dari proses : 

desain, 

rundown,setting, 

reherashal sampai 

shooting. 
 

Praktek produksi 
“Talk Show” 

 

- Membuat desain 
program-produksi 

- Membuat rundown 

- Setting dekorasi, 

tata suara, tata 

cahaya, kamera 

- Rehearshal 

- Pengarahan 
sebelum shooting 

- Shooting di studio 
live/ record 

 

Memberi pengarahan 
dan cheking sebelum 

produksi talk show 

serta evaluasi hasil 

produksi 

 

 

 
 

  Praktek di studio 
Alat: Peralatan/ 

studio TVKU 

Produksi Acara 
Televisi 

 

Rancangan 

Kebijakan Strategi 

dan SOP Program 

 

 

6.  Mahasiswa mampu 

memahami dan 

membedakan format 

features dengan 

dokumenter serta 

mempersiapkan untuk 
produksi. 

Mampu mem 

persiapkan materi 

yang tepat untuk 

produksi tv features 

dan dokumenter. 

Praktek produksi 

“Program faktual” 

- Program faktual 

features dan 

dokumenter 

- Mengembangkan 

ide 

- Membahas materi 

Menjelaskan program 

faktual features dan 

dokumenter serta 

perbedaannya 

 

Diskusi 
Alat : Slide, LCD 

Produksi Acara 

Televisi 

 

7. Mahasiswa mampu 

mempersiapkan produksi 
out door/ shhoting di luar 

features dan dokumenter 

Mampu membentuk 

tim, materi, 
membuat proposal, 

desain 

program/produksi 
dan shooting script 

yang dibahas dalam 

meeting produksi 

Praktek produksi 

“features dan 
dokumenter” 

- Membentuk tim/ 

crew 
- Menentukan  

materi 

 Meeting pre 
production 

- Membuat proposal, 

desain program, 

desain produksi, 

shooting script. 

 

Mengarahkan 

pembentukan tim/ 
crew dan pemilihan 

materi 

 
Meeting/ Diskusi 

Alat: Slide/ LCD 

Produksi Acara 

Televisi 
 

 

 

8 

 

UJIAN TENGAH SEMESTER 
 

 



              FM-UDINUS-BM-08-05/R0 

 

 

 

Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

9. 
  

Mahasiswa mampu 
memproduksi paket 

features dan dokumenter 

baik dalam peranannya 

sebagai cameraman, 

sutradara (PD), Audioman, 

lightingman, dan reporter/ 

presenter/ host. 

Mempraktekkan  
produksi paket 

features dan paket 

dokumenter serta 

mengatahui 

perbedaan ke dua 

paket tersebut 

Praktek produksi 
“ Features dan 

dokumenter” 

 

- Praktek  Shooting 
di lapangan 

- Cara pengambilan 

gambar 

- Penyutradaraan 

- On screen 

presenter/ Host 

 

Mengarahkan angle 
kamera, 

penyutradaraan serta 

persiapan on screen 

presenter/ host saat 

pengambilan gambar 

 

 
Praktek out door 

Alat : camera, tripot, 
lighting, mic/ clip on 

Produksi Acara 
Televisi 

 

 

Kumpulan kuliah 

formatologi 

program tv 

 

10. Mahasiswa membuat paket 

produksi tv features dan 
dokumenter mulai dari 

proses persiapan sampai 

siap siar. 

Mempraktekkan 

naskah, editing, 
dubbing dan mixing 

dalam paket features 

dan dokumenter 

Praktek produksi 
“Pembuatan 
naskah, proses 
editing, dubbing 
dan mixing”  
 

- Membuat  naskah 

features dan 
dokumenter 

- Cara/ sistim 

editing gambar 
- Praktek dubbing 

- Praktek mixing 

Mengarahkan dan 

mengoreksi hasil 
naskah, editing 

gambar, graphis, 

dubbing dan mixing  
 

Pengarahan/ 

pengawasan 

Alat : Editing, mixer,  

Produksi Acara 

Televisi 
 

 

11 Mahasiswa mampu 
mempresentasikan/ 

menjelaskan dan 

mempertanggung jawabkan  
hasil paket yang telah 

diproduksi (talk show, 
features, dokumenter) 

Mengevaluasi paket 
produksi tv talk show 

dan features. 

Dokumenter  

Pasca Produksi 
“Evaluasi hasil 
paket Talk Show, 
Features, 

Dokumenter” 
 

- Evaluasi paket 
Talk Show 

- Evaluasi paket 

Features dan 
Dokumenter 

Presentasi masing-
masing tim produksi 

Mengevaluasi dan 

memberi masukkan 
hasil produksi yang 

dirasa perlu re-edit 
 

Presentasi/ tanya 

jawab 

Alat : Player DVD, 

LCD 

 

 

Produksi Acara 
Televisi 

 

Kumpulan kuliah 
fprmatologi 

program tv 
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Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

12 Mahasiswa mampu 
mempersiapkan produksi 

out door/ shhoting di luar 

tentang “Reality Show” 

Mampu membentuk 
tim, materi, 

membuat proposal, 

scenario, desain 

program/produksi 

dan shooting script 

yang dibahas dalam 

meeting produksi 

Praktek produksi 
“Reality Show” 

- Mengembangkan 
ide 

 Membentuk tim/ 

crew 

 Menentukan materi 

dan scenario 

- Meeting pre 

production 
 Membuat proposal, 

scenario, desain 
program, desain 

produksi, shooting 

script. 
 

Mengarahkan ide 
menjadi materi 

reality show serta 

pembentukan tim/ 

crew dan pemilihan 

materi 

 

Meeting/ Diskusi 
Alat: Slide/ LCD 

 
 

Quis 

Alat : Slide, LCD 
 

Produksi Acara 
Televisi 

 

 

13. Mahasiswa mampu 

memproduksi paket Reality 

Show baik dalam 

peranannya sebagai 
cameraman, sutradara (PD), 

Audioman, lightingman, dan 

reporter/ presenter/ host. 

Mempraktekkan  

produksi paket 

Reality Show. 

Praktek produksi 

“ Reality Show” 

 

- Praktek  Shooting 

di lapangan 

- Cara pengambilan 

gambar 
- Penyutradaraan 

- On screen 

presenter/ Host 
-  

Mengarahkan angle 

kamera, 

penyutradaraan serta 

persiapan on screen 
presenter/ host saat 

pengambilan gambar 

Praktek out door 
Alat : camera, tripot, 

lighting, mic/ clip on 
 

Produksi Acara 

Televisi 

 

 

14 Mahasiswa membuat paket 

Reality Show mulai dari 

proses persiapan sampai 

siap siar. 

Mempraktekkan 

naskah, editing,  

dubbing dan mixing 

dalam paket features 
dan dokumenter 

Praktek produksi 

“Pembuatan 

naskah, proses 

editing, dubbing 
dan mixing”  

 

- Membuat  naskah 

features dan 

dokumenter 

- Cara/ sistim 
editing gambar 

- Praktek dubbing 

- Praktek mixing 

Mengarahkan dan 

mengoreksi hasil 

naskah, editing 

gambar, graphis, 
dubbing dan mixing  

 

Pengarahan/ 
pengawasan 

Alat : Editing, mixer,  
 

Kumpulam kuliah 

formatologi 

program tv 
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Pert ke Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan  Sub Pokok 

Bahasan 

Aktivitas 

Pembelajaran 

Referensi 

15 Mahasiswa mampu 
mempresentasikan/ 

menjelaskan dan 

mempertanggung jawabkan  

hasil paket yang telah 

diproduksi (Reality Show) 

Mengevaluasi paket 
produksi tv Reality 

Show. 

Pasca Produksi 
“Evaluasi hasil 

paket Reality 

Show” 

 

- Evaluasi paket 
“Reality Show” 

Presentasi masing-
masing tim produksi 

Mengevaluasi dan 

memberi masukkan 

hasil produksi yang 

dirasa perlu re-edit 

 

Presentasi/ tanya 
jawab 

Alat : Player DVD, 
LCD 

 

 
Produksi Acara 

Televisi 

 

 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Level Taksonomi  :          

 

 

 

Komposisi Penilaian  : 

 
 

 

 

 

 

 

Nilai A untuk mahasiswa yang mencapai jumlah 85 – 100 
Nilai B untuk 70 - 84 

Nilai C untuk 55 - 69 

Nilai D untuk 40 - 54 
Nilai E untuk kurang dari 40 

 
 

Pengetahuan   20 % 

Pemahaman   30 % 

Penerapan/ Praktek   40 %  

Evaluasi  10 % 

Aspek Penilaian Prosentase 

Ujian Akhir Semester 30   % 

Ujian Tengah Semester 30   % 

Tugas Mandiri 20   % 

Keaktifan Mahasiswa 20   % 

Komponen lain (jika ada) - 

Total 100 % 
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