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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis melakukan kerja magang di Bisnis Indonesia TV (BITV) sebagai 

reporter dan presenter.  

Pekerjaan yang penulis lakukan sebagai reporter adalah melakukan liputan, 

membuat naskah berita, mengedit video, serta mengisi VO (Voice-Over) untuk 

suara narasi video berita.  

Selain itu, pekerjaan yang penulis lakukan sebagai presenter adalah 

membacakan informasi mengenai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk 

program Market Review dan membacakan informasi seputar harga emas untuk 

program Harga Emas.  

Penugasan kerja magang sebagai reporter sepenuhnya diberikan oleh Mursito 

sebagai wakil manajer produksi. Sedangkan penugasan sebagai presenter 

diberikan oleh Andri Trisuda sebagai manajer produksi. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan penulis selama berkerja magang sebagai reporter 

adalah meliput berita, membuat naskah berita, mengedit video, dan membantu 

mengisi VO berita.  

Penulis juga menjadi presenter yang bertugas membuat naskah dan 

membacakan informasi seputar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan harga 

emas.  
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Minggu Laporan 

  

1 

(24 Juni – 28 

Juni 2013) 

 

 

- Mengedit naskah dan mengisi VO berita “3 Kunci Sukses 

Strategi Pemasaran Online dengan Search Engine” 

- Meliput rapat LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) 

- Membuat naskah, mengisi VO dan mengedit video berita 

mengenai LPS 

- Membuat naskah dan mengisi VO berita “LENOVO 

K900: Android Tercepat Dengan 'Otak' Intel” 

- Menjadi floor director acara talkshow Brand Gardener 

- Mengedit video talkshow Brand Gardener 

- Membantu proses shooting Market Review  

 

 

 

2 

(1 Juli – 5 

Juli 2013) 

 

- Mengedit video talkshow Brand Gardener 

- Meliput peluncuran Sony Vaio terbaru  

- Membuat naskah berita “SONY VAIO DUO 13: 

Notebook Hybrid Sliding” 

- Membantu proses shooting Harga Emas  

 

3 

(8 Juli – 12 

Juli 2013) 

 

- Mengedit video talkshow Brand Gardener 

- Membantu mengedit video berita pawai obor “Sarana 

Mengenalkan Bulan Ramadhan Pada Anak” 

- Survey liputan jajanan berbuka puasa di Bendungan Hilir 

Proses kerja reporter..., Kinanti Permatasari, FIKOM UMN, 2013



23 
 

 

4 

(15 Juli – 19 

Juli 2013) 

 

- Meliput acara “TIM Meriahkan Bulan Suci dengan 

Lukisan Kaligrafi” 

- Mengedit video talkshow Brand Gardener 

- Membantu proses shooting Market Review 

- Menjadi Presenter dalam program Harga Emas 

 

5 

(22 Juli – 26 

Juli 2013) 

 

- Mengisi VO berita “Elite Series HP EliteBooks: 

Fleksibilitas dan Performa Dengan Sistem Proteksi 

Handal” 

- Mengedit video berita “Elite Series HP EliteBooks: 

Fleksibilitas dan Performa Dengan Sistem Proteksi 

Handal” 

- Menulis naskah untuk program Harga Emas 

- Menjadi presenter untuk program Market Review 

- Menjadi presenter untuk program Harga Emas 

 

 

6 

 

(29 Juli – 2 

Agustus 

2013) 

 

- Mengisi VO berita “NOKIA RILIS ASHA 210: HP yang 

Ditujukan Buat Kawula Muda” 

- Mengedit video berita “NOKIA RILIS ASHA 210: HP 

Yang Ditujukan Buat Kawula Muda” 

- Mengisi VO berita “PT Jasa Raharja Alihkan 13.500 

Pengendara Sepeda Motor Dengan Mudik Gratis 

Menggunakan Bus” 

- Mengisi VO berita “Smart Fortwo Cityflame Edisi 

Terbatas Dipasarkan di Indonesia” 

- Menjadi presenter dalam program Market Review 

- Menjadi presenter dalam program Harga Emas 
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7 

 

(12 Agustus 

– 16 Agustus 

2013) 

 

- Membuat naskah untuk program Market Review 

- Membuat naskah untuk program Harga Emas 

- Menjadi presenter dalam program Market Review 

- Menjadi presenter dalam program Harga Emas 

- Mengisi VO mengenai berita “Pemprov DKI Jakarta dan 

PD Pasar Jaya Kerahkan 150 Pekerja untuk Pembenahan 

Blok G Tanah Abang” 

- Mengisi VO berita “Pemprov DKI Jakarta Menata Lalu 

Lintas Tanah Abang Jadi Lebih Nyaman, Aman, dan 

Lancar” 

 

 

8 

 

(19 Agustus 

– 27 Agustus 

2013) 

 

- Liputan mengenai Waduk Pluit  

- Menulis naskah untuk program Harga Emas 

- Mengisi VO berita “Hari Ini Tiket Harian Berjamin 

Commuter Line Mulai Diberlakukan” 

- Mengisis VO berita “Lewat BPJS, Pemerintah Jamin 

Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin” 

- Menjadi presenter dalam program Market Review 

- Menjadi presenter dalam program Harga Emas 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilakukan oleh penulis yakni selama dua bulan, sebagai 

Reporter dan sekaligus Presenter untuk program Market Review dan Harga Emas. 

Waktu bekerja dimulai pada pukul 13.00 WIB hingga selesai, sistem hari yang 

ditetapkan adalah dari hari Senin sampai Jumat.  

Penulis membantu Mursito dalam tugasnya menjadi reporter dalam peliputan 

berita, membuat naskah, mengedit video, serta mengisi VO (Voice-Over), dan 

juga ditugaskan oleh Andri Trisuda untuk menjadi presenter untuk program 

Market Review dan Harga Emas. 
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       3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Pada saat peliputan berita di lapangan penulis sebagai reporter bersama 

dengan cameraman secara langsung mengikuti kegiatan liputan yang berlangsung 

hingga selesai. Saat cameraman sibuk mengambil gambar, penulis sebagai 

reporter mencatat informasi penting sebagai angle berita yang akan diangkat.  

Sound bite atau keterangan narasumber sangat diperlukan untuk mempertegas 

sebuah berita. Ted White (2005:106) mengatakan, penulisan berita televisi yang 

bagus adalah dengan menyelaraskan antara tulisan, gambar, dengan sound bite. 

Hal ini merupakan cara terbaik untuk menginformasikan sebuah berita melalui 

televisi. 

Selain informasi didapat dari narasumber, informasi lain juga bisa didapatkan 

dengan meminta press release kepada humas atau panitia acara. Jika penulis 

merasa ada informasi yang didapat masih kurang, penulis berkomunikasi dengan 

wartawan Bisnis Indonesia cetak untuk saling bertukar informasi. 

Setelah semua data hasil liputan telah terkumpul, seperti sound bite dan 

gambar-gambar yang akan ditayangkan, penulis selanjutnya membuat naskah 

berita. Penulis sebagai reporter membuat naskah dengan angle berita yang 

berbeda dengan Bisnis Indonesia cetak.  

Dalam penulisan naskah, lead perlu diperhatikan karena ini merupakan 

bagian penting dalam sebuah berita. Dalam memilih lead pertama-tama harus 

menentukan apakah lead yang dipakai merupakan hard lead atau soft lead. Hard 

lead memberitahu penonton rincian penting dari sebuah peristiwa secara 

langsung. Soft lead mengambil pendekatanyang lebih halus, lead ini mengajak 

penonton untuk tetap mendengarkan (White, 2005: 33). 

Quote lead adalah lead yang harus digunakan dengan hemat, kecuali kutipan 

yang relatif singkat, jika tidak pendengar bisa kehilangan hubungan dengan kisah 

selanjutnya (White, 2005: 35). 

Shotgun lead adalah lead alternative yang memungkinkan penulis untuk 

menghilangkan laporan yang membosankan. Suspended lead adalah lead yang 

menunda menceritakan informasi penting sampai akhir cerita (White, 2005: 36). 
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Delayed lead adalah lead yang hanya menahan rincian yang paling penting 

untuk beberapa kalimat. Negative lead adalah lead yang menyertakan kata 

“tidak”, harus dihindari. Sedangkan positive lead dapat dengan mudah mencapai 

hasil yang sama (White, 2005: 38-39). 

Naskah yang telah selesai dibuat oleh penulis kemudian diperiksa oleh 

Mursito. Hal ini dilakukan agar isi naskah sesuai dengan angle, gambar yang 

tersedia, dan sound bite narasumber. Setelah naskah di-edit, penulis melakukan 

rekaman suara VO.  

VO atau Voice-Over adalah tulisan yang dibacakan oleh narator atau anchor 

saat video atau gambar diputar. Tulisan harus melengkapi sebuah video, bukan 

menduplikasi apa yang dengan nyata dapat dilihat oleh penonton. Seperti, jika 

mempertunjukkan video sebuah kereta yang keluar dari rel, katakan bahwa 

“Gerbong kereta itu keluar jalur tadi malam,” kemudian tunjukkan kereta api yang 

menggelincir itu (White, 2005:107-108). 

Selesai mengisi VO, penulis memberikan hasilnya kepada editor untuk 

dilanjutkan pada proses pengeditan video. Namun, penulis juga ditugaskan untuk 

mengedit video berita dengan dibimbing oleh Mursito. 

Jika penulis tidak ditugaskan untuk meliput, biasanya penulis diberikan tugas 

untuk mengisi VO dan mengedit video berita. 

Selain menjadi reporter, penulis juga bertugas menjadi presenter. Dalam 

menjadi presenter penulis menunggu turunnya berita mengenai penutupan IHSG 

yang nantinya akan penulis bacakan dalam program Market Review, jadwal 

tayang program ini adalah hari Senin hingga Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat, 

penulis membacakan informasi mengenai harga emas untuk program Harga 

Emas. 

 

      3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Kerja Magang dapat memberikan manfaat secara profesional. Jika hambatan 

muncul selama kerja magang, kesadaran penulis dalam masalah dan kemampuan 

penulis untuk menangani masalah akan menjadi kunci untuk hasil yang positif. 

Semua posisi memiliki kendala, baik itu adalah magang atau bekerja. Kendala-
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kendala tersebut menjadi pengalaman dan keterampilan penulis agar lebih siap 

untuk menghadapi dunia kerja. Berikut adalah beberapa kendala yang penulis 

hadapi selama magang: 

1. Sebagai media ekonomi, penulis harus memahami secara makro soal-

soal ekonomi. Karena sebelumnya penulis belum pernah meliput dan 

menulis berita mengenai ekonomi, untuk pertama kali penulis 

mengalami kesulitan dalam memahami persoalan ekonomi. 

2. Jadwal liputan yang mendadak dan jarak kantor dari rumah yang jauh 

membuat penulis kewalahan menghadapinya. 

3. Penulis harus lebih kreatif dalam mengedit video dengan efek-efek 

visual agar lebih menarik. Saat pertama kali ditugaskan mengedit video 

berita, penulis menyelesaikannya dengan hasil yang kurang maksimal 

dikarenakan kemampuan penulis dalam mengedit video terbatas. 

4. Pertama kali membawakan berita mengenai IHSG dan harga emas, 

penulis masih terlihat kaku. 

5. Adanya kendala teknis saat proses shooting Market Review dan Harga 

Emas, seperti suara yang tidak masuk karena mic dalam keadaan yang 

tidak baik, pencahayaan yang kurang pas, dan tidak adanya 

teleprompter sehingga presenter harus membaca informasi dengan 

melihat kertas yang ditempelkan di bawah kamera. 

 

       3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi penulis dalam menghadapi kendala yang terjadi selama kerja magang, 

yakni: 

1. Penulis tidak malu untuk bertanya jika ada istilah-istilah ekonomi yang 

tidak dimengerti kepada rekan-rekan media. Terkadang Penulis juga 

berkonsultasi mengenai permasalahan ekonomi dengan Djony Edward. 

2. Penulis melakukan koordinasi waktu yang baik dengan wakil manajer 

produksi, yang memberikan tugas liputan agar tidak terjadi kesalahan 

dalam mengkomunikasikan jadwal liputan.  
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3. Mencoba melatih diri untuk menjadi lebih kreatif, selalu berusaha untuk 

melakukan sesuatu dengan upaya terbaik untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dan tidak pernah malu untuk bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam melakukan pekerjaan. 

4. Penulis terus berlatih dan banyak belajar dari Minanty Ayu Prasasti, 

agar lebih rileks saat menjadi presenter.  

5. Meskipun mengalami kendala teknis, presenter tetap melakukan proses 

shooting secara maksimal. Tidak adanya teleprompter bukan menjadi 

halangan presenter untuk menyampaikan informasi, untuk 

menghasilkan hasil yang maksimal terkadang presenter menghafalkan 

naskah sebelum memulai proses shooting. 
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