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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

	  
3.1   KEDUDUKAN DAN ORGANISASI 

Saat melakukan kerja magang, penulis menempati posisi sebagai produser. Penulis 

sendiri diarahkan langsung oleh divisi program dan dipimpin oleh seorang program 

director. Terkadang penulis juga bertugas sebagai script writer, ketika ada talkshow 

dengan bintang tamu seperti lembaga pemerintahan atau klien lainnya. Untuk 

penempatan posisi, penulis skrip dan produser berada di bawah bimbingan langsung 

program director.  

Produser sendiri ditempatkan per-program, dimana setiap program yang berbeda 

memiliki produsernya sendiri. Masing-masing produser program menyesuaikan diri 

dengan karakter program yang ditempati. Karakter-karakter yang dimaksud seperti 

program pagi yang memiliki karakter lebih formal, memiliki unsur berita radio, dan 

pencarian konten dan lagu yang dapat membangkitkan mood pendengar. 

Berbeda halnya dengan program siang, dimana program siang berkarakter untuk 

obrolan-obrolan seputar artis Korea (K-Pop), membahas trend yang sedang kekinian 

dan nuansa obrolan yang lebih tepat untuk para wanita. Pada program malam, ciri 

utama yang membedakan adalah dimana program malam hanya memutarkan lagu-lagu 

hits Indonesia atau lagu-lagu lawas Indonesia. Karakter pada program malam juga 

cenderung lebih fun, tidak berbasis berita radio dan pure radio hiburan untuk para 

pendengar. Berikut strukturisasi program department di Star Radio 
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PROGRAM DEPARTMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar	  1	  Program	  Department 

 

3.2   TUGAS YANG DILAKUKAN 

 Sebagai seorang produser, tugas – tugas utama yang dilakukan adalah 

menentukan topik siaran, dengan tetap mengikuti tema program siaran yang 

sebelumnya sudah dibuat. Menjaga ketepatan waktu agar waktu siaran tidak lebih dan 

tidak kurang serta menuliskan skrip penutupan segmen untuk dibacakan oleh penyiar.  

 Adapun cara atau teknik penulisan naskah radio yang tepat, karena penulisan 

naskah untuk jurnalistik siaran (radio) tentu saja berbeda dengan jurnalistik cetak. 

Mark W Hall memberikan pedoman untuk penulisan naskah radio, diantaranya adalah 

berita yang ditulis harus dalam gaya percakapan (conversational style), berita ditulis 
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menggunakan kalimat-kalimat pendek, lugas dan langsung ke pokok permasalahan, 

hindari susunan kalimat terbalik dalam berita dan berita yang ditulis harus 

menempatkan subyek predikat secara berdekatan. 

 Beberapa prinsip berita radio yang ditulis oleh Mark W Hall yang dikutip dalam 

Anwar (1984, pp.88-89) juga diterapkan dalam praktek kerja di Star Radio oleh 

penulis. Seperti akurasi berita yang disampaikan harus sesuai fakta dan dari sumber 

terpercaya sehingga tidak menyebarkan hoax. Keberimbangan (balance) dalam setiap 

pemilihan berita atau topik yang dipilih oleh penulis, tidak memihak atau menyudutkan 

pihak tertentu dan tidak mendukung atau melebih-lebihkan berita tentang pihak 

tertentu. Serta kejelasan makna atau berita ketika akan memberikan informasi kepada 

pendengar, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan artikulasi yang jelas.  

 Walaupun Star Radio bukanlah media yang berbasis redaksional atau non 

redaksional , namun prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai panduan utama bagi 

penulis ketika memilih angle topik, penulisan script dan menulis artikel penutupan 

setiap segmen. Star Radio juga memiliki reporter- nya tersendiri untuk liputan secara 

langsung pada suatu event atau acara-acara tertentu. Star Radio seringkali 

mengangkat berita-berita viral dari media online, maka berita yang akan diangkat 

menjadi topik siaran akan sangat diperhatikan untuk menghindar dari penyebaran 

hoax dan ketidakberimbangan bagi pihak tertentu. 

 

Minggu 

Ke- 

Jenis Pekerjaan 

1. Mempelajari cara kerja produser, beradaptasi dan penjelasan mengenai 

apa saja yang menjadi tanggung jawa produser 

2. - Mencari ide topik atau konten untuk siaran 

- Mempelajari cara penulisan konten di media sosial perusahaan (Twitter 

dan Instagram) 

- Mempelajari cara membuat artikel penutup setiap segmen 

3. - Mencari ide topik atau konten untuk siaran 
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-Membuat konten kreatif di Instagram 

- Membuat artikel penutup untuk setiap segmen 

4. - Membuat ide topik atau konten untuk siaran 

- Membuat konten kreatif di Instagram 

- Membuat artikel penutup untuk setiap segmen 

- Mempelajari cara membuat script untuk penyiar 

5. - Membuat ide topik atau konten untuk siaran 

- Membuat script untuk penyiar di segmen 1 dan segmen 2  

 

6.  - Membuat ide topik atau konten untuk siaran 

- Membuat materi talkshow dengan Indi Home  

- Membuat konten kreatif di media sosial 

7. - Membuat ide topik atau konten untuk siaran 

- Membuat konten kreatif di media sosial 

- Belajar ikut on air bersama penyiar  

- Membuat artikel penutup untuk setiap segmen 

8. - Membuat ide topik atau konten untuk siaran 

- Membuat artikel penutup di setiap segmen 

- Take vocal  untuk bumper program “Break Time” 

- Ikut on air pada segmen 1 dan segmen 2 

9. - Membuat ide topik atau konten siaran 

- Membuat artikel penutup untuk segmen 1 dan segmen 2  

- Membuat script untuk siaran 

10. - Membuat ide topik atau konten siaran 

- Membuat artikel penutup untuk segmen 1 dan segmen 2  

- Ikut on air pada segmen 1 dan segmen 2  

- Menyiapkan materi talkshow untuk tamu dari PGRI 

11.  - Membuat ide topik atau konten siaran 

- Membuat artikel penutup untuk segmen 1 dan segmen 2  
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- Ikut on air  pada segmen 1 dan segmen 2  

- Menjadi documenter talkshow dengan bintang tamu dari sekolah Tree 

House (berada di luar jam siaran program pagi) 

12. - Membuat ide topik atau konten siaran 

- Membuat artikel penutup untuk segmen 1 dan segmen 2  

- Ikut on air  pada segmen 1 dan segmen 2  

- Menjadi documenter saat ada media visit dari SDN 

13. - Membuat ide topik atau konten siaran 

- Membuat artikel penutup untuk segmen 1 dan segmen 2  

- Ikut on air pada segmen 1 dan segmen 2  

14. - Membuat ide topik atau konten siaran 

- Membuat artikel penutup untuk segmen 1 dann segmen 2  

- Ikut on air pada segmen 1 dan segmen 2  
Table	  1	  Tugas	  yang	  Dilakukan 

 

Selain sebagai produser, penulis juga terkadang diposisikan sebagai script 

writer. Untuk posisi script writer ini penulis bergantian dengan partner ketika magang. 

Dalam acara talkshow penulis berkesempatan untuk membuatkan materi dalam 

perbincangan tamu dengan penyiar. Selain itu, produser juga turut membantu penyiar 

untuk mengecek alat siaran yang akan digunakan, seperti mixer, mic, komputer dan lain 

sebagainya sebelum on air. Harus dipastikan alat-alat tersebut berfungsi dengan baik, 

agar dapat terhindari dari gangguan ketika siaran berlangsung. Ketika talkshow 

berlangsung, produser wajib untuk mengingatkan waktu yang telah ditentukan agar 

selesai tepat waktu. Pada kegiatan ini, produser dibimbing oleh PD yang juga sekaligus 

sebagai penyiar, sehingga tugas produser disini adalah membantu tugas penyiar. 

Untuk sistem kerja pembuatan ide konten siaran dan skrip atau naskah 

yang akan dibuat, penulis perlu melakukan beberapa proses jurnalistik. 

Pertama, penulis mencari bahan pembuatan ide konten dari media online yang 

disesuaikan dengan tema siaran keesokan harinya. Dalam hal ini, penulis 

melakukan secara individu. 
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Kedua, setelah penulis mendapatkan ide kontennya, penulis akan 

berdiskusi dengan penyiar dan kreatif melalui group Whatsapp. Namun 

terkadang diskusi juga dilakukan secara langsung setelah siaran program pagi 

selesai. Penulis akan menjelaskan ide konten yang akan dibawakan dan apa 

nilai (value) yang dapat diberikan kepada pendengar selain untuk hiburan. 

Ketiga, penulis mengajukan ide konten yang sudah disepakati 

sebelumnya bersama kreatif dan penyiar kepada Program Director (PD). 

Penulis juga menjelaskan nilai (value) yang ingin penulis sampaikan kepada 

pendengar melalui topik bahasan yang akan disiarkan keesokan harinya.  

Keempat, setelah penulis mendapatkan persetujuan dari PD, penulis 

akan membuatkan skrip atau naskah untuk penyiar. Setelah skrip atau naskah 

dibuat, penulis langsung mengirimkan kepada penyiar via aplikasi chat 

whatsapp di group.  

Kelima, ketika naskah sudah diterima oleh penyiar, naskah tersebut 

akan digunakan oleh penyiar untuk siaran pada hari tersebut. Penyiar mengikuti 

alur, konten dan tema yang telah ditetapkan oleh produser dari awal siaran 

hingga selesai siaran program pagi.  

Selain pembuatan skrip untuk interaksi kepada pendengar, penulis juga 

bertanggung jawab terhadap konten siaran pada penutupan segmen 1 dan 

segmen 2. Ketika siaran akan dimulai, ada beberapa hal yang penulis lakukan 

sebagai produser pada siaran pagi, program Star in the Morning. Pertama, 

ketika sampai kantor penulis turut membantu penyiar untuk mengecek alat-alat 

siaran seperti mixer, mic dan komputer. Harus dipastikan semua alat berfungsi 

agar tidak terjadi kendala ditengah waktu siaran berlangsung.  

Kedua, setelah pengecekan alat-alat penyiar langsung membuka siaran 

paginya dengan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Setelah 

lagu selesai, penyiar memasuki segmen 1, dimana ide konten dan naskahnya 
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telah dibuat pada hari sebelumnya. Segmen 1 berupa informasi berita beserta 

pertanyaan agar pendengar juga ikut berinteraksi dan berpartisipasi dalam 

segmen 1. Pada saat yang bersamaan, penulis memperbaharui status media 

sosialnya Star Radio, yakni di Twitter dan Instagram.  

Ketiga, setelah penyiar membacakan skrip segmen 1 ada jeda dalam 

waktu 30 menit yang diisi dengan lagu-lagu hits Indonesia dan mancanegara. 

Namun, untuk program pagi diutamakan lagu-lagu yang nge-beat, agar 

pendengar semangat menjalani aktivitas pada pagi harinya. Akan tetapi, tidak 

menutup kemungkinan jikalau konten yang dibawakan dengan tema galau, 

lagu-lagu yang diputar adalah lagu-lagu yang mellow dengan tempo lambat. 

Selama waktu 30 menit pula produser menunggu adanya  

 

3.3   PEMBAHASAN 

3.3.1   Teori Yang Relevan 

Seperti yang telah diuraikan pada sub Bab 3.2, tugas utama yang dilakukan oleh 

penulis adalah sebagai seorang produser di program pagi Star In The Morning, Star 

Radio. Dimana penulis memproduksi ide dan pembahasan konten dalam penyiaran 

setiap harinya. Untuk penulisan script bukanlah tugas utama penulis karena penulisan 

script sendiri telah dilakukan oleh bagian content creative digital. Penulis memiliki 

peran sebagai “back up” untuk script writer.  

Walaupun radio dan televise memiliki perbedaan, namun untuk penugasan 

seorang produser hampir mirip. Pada saat produksi berlangsung, tentu radio 

membutuhkan kru agar acara dapat berjalan dengan baik. Beberapa posisi atau 

kedudukan yang berkaitan dalam produksi acara adalah  program director, producer 

dan tim kreatif (creative). 

Berdasarkan teori yang dicetuskan oleh Mabruri (2010, p.39) seorang produser 

bertanggung jawab terhadap proses penciptaan dan pengembangan suatu program 

sesuai dengan tema yang ditentukan dan disepakati oleh production manager, executive 
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producer. Produser adalah orang yang ditunjuk mewakili produser pelaksana 

(Eksekutif Produser) untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh Eksekutif 

Produser. 

Pada praktiknya, teori ini sudah mencerminkan pekerjaan yang telah dilakukan 

oleh penulis. Hanya saja, posisi executive producer dalam teori Mabruri digantikan 

oleh posisi program director ketika penulis magang di Star Radio. Pengembangan dan 

penciptaan ide yang penulis lakukan ditentukan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh 

program director (PD) sebelumnya. Seperti pada hari-hari tertentu, program SITM 

(Star In The Morning) memiliki tema pada setiap segmen dua (pukul 08.00-09.00). 

Berikut beberapa segmen yang memiliki tema di hari – hari tertentu: 

 

 

No Hari Nama Segmen Keterangan Waktu 

1. Selasa Selasa 

Romansa  

Membahas tentang 

romansa atau percintaan.  

08.00 – 

09.00 

2. Rabu Rabu Halu 

#BuLu 

Mengajak pendengar untuk 

berkhayal atau 

berhalusinasi 

08.00 – 

09.00 

3. Jumat Flashback 

Friday 

Mengajak pendengar untuk 

berbagi cerita atau 

pengalaman waktu kecil, 

atau kenangan lucu yang 

pernah dialami 

08.00 – 

09.00 

Table	  2	  Jadwal	  Segmen	  Program	  Pagi	  
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3.3.2   Kendala 

Ketika menduduki posisi sebagai produser, kendala utama yang penulis 

rasakan adalah kurangnya pengetahuan tentang operator system. Hal ini 

dikarenakan kurang detailnya PD yang mengajarkan penulis mengenai 

bagaimana cara operate system. Pada hal ini, penulis merasa tidak mengetahui 

lebih dalam tentang kegunaan dan fungsi pada mixer. Hanya beberapa tombol 

yang pernah penulis praktikan dan tanyakan, itupun berdasarkan inisiatif 

penulis sendiri.  

Untuk struktur department sendiri, menurut penulis Star Radio cukup 

cerdas untuk memanfaatkan satu orang menduduki tiga posisi sekaligus. Dalam 

hal kualitas, menurut penulis pribadi hal ini menjadi kurang efektif. Pekerjaan 

seorang program director (PD) sendiri sudah cukup banyak dan memiliki 

tanggung jawab cukup besar, ditambah lagi sang PD juga turut menjabat 

sebagai music director (MD). Namun, untuk mengatasinya PD meminta 

bantuan kepada penyiar dari program lain untuk saling membantu. 

Kendala lain yang penulis rasakan adalah ketika talkshow akan 

dilaksanakan, narasumber sering kali tidak mengirimkan materi perbincangan 

secara detail. Karena hal itu, produser harus melakukan riset sendiri secara 

mendalam sebelum talkshow berjalan. Terkadang, ada juga beberapa materi 

talkshow yang susah, seperti kedatangan tamu dari perpajakan. Saat itu, penulis 

berusaha lebih untuk mengetahui dasar perpajakan dan masalah umum 

perpajakan yang dialami oleh masyarakat untuk membuatkan materi dan 

pertanyaan gimmick mengenai masalah pajak. 

Pada awal praktik magang, kendala yang penulis rasakan adalah 

kesulitan untuk menentukan topik dan angle dari banyaknya berita di media 

online. Untuk tahap awal, penulis juga bahkan masih sedikit kebingungan 

karena harus memilih berita yang cocok (dari media online) untuk dijadikan 

bahan dasar pemikiran ide yang menghasilkan topik siaran pada keesokan 

harinya.  


