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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Selama dua bulan melakukan praktik kerja magang di Kompas TV, Penulis 

ditempatkan di program news, yaitu Kompas Sport sebagai Production Assitant.  

Terdapat delapan Produser yang selalu membimbing dalam penyelesaian tugas 

dan melaksanakan tanggung jawab sebagai  di Kompas Sport. Produser-Produser 

Kompas Sport antara lain, Deden Firmansyah, Rully Gustimigo, Epi Handayani, 

Riza Ilzar, Danny Maulana, Wendy Surya, Fajar Syahbana, dan Alfa Hardiawan. 

Jika Penulis hendak melakukan peliputan, Penulis akan didampingi oleh Reporter 

Kompas Sport, yaitu Okky Firmansyah, Aldo Alfian, Annisa Heru Putranti, 

Aditya Ramadan dan Ramanda Primawan 

Selama melakukan proses praktik kerja magang ini, Penulis bertanggung 

jawab pada Produser yang sedang bertugas untuk menyelesaikan segala tugas 

yang diberikan. Contohnya seperti menulis naskah, mengunduh video, mengubah 

format video, membantu proses pengisian suara, mengisi suara, menghitung 

durasi, dan melakukan liputan. Penulis juga diharapkan mengerti dan memahami 

bagaimana proses sebuah informasi akhirnya dapat dijadikan paket berita untuk 

ditayangkan dalam sebuah program televisi. Berikut alur kerja yang dilaksanakan 

oleh Penulis: 

1. Menulis naskah 
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Gambar 3.1 Menulis Naskah 

Produser yang bertugas akan memberikan tugas kepada Production 

Assistant (PA) untuk menulis naskah berita. Setelah selesai ditulis oleh 

PA, maka naskah akan disunting oleh Produser. 

2. Mengunduh dan mengubah format video 

 

 

  

 

Gambar 3.2. Mengunduh dan mengubah format video 

Produser yang bertugas akan memberi tugas kepada PA untuk 

mengunduh dan mengubah format video yang akan dipakai untuk paket 

berita. Kemudian video tersebut akan ditempatkan pada komputer Editor 

untuk disunting. 
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3. Membantu proses pengisian suara dan mengisi suara 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.3 Membantu proses pengisian suara dan mengisi suara 

Produser yang bertugas akan memberi tugas kepada PA untuk 

membantu kru lain dalam mengisi suara paket berita Kompas Sport. Selain 

itu, PA juga dapat mengisi suara untuk paket berita sesuai dengan arahan 

dari Produser. Suara yang sudah direkam akan diberikan kepada Editor 

untuk diedit. 

4. Menghitung durasi 
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Gambar 3.4 Menghitung durasi 

Setelah semua paket berita dan rundown telah selesai dibuat, 

Produser akan memberikan tugas kepada PA untuk menghitung durasi. 

Jumlah durasi akan diberikan kepada Produser, sedangkan rundown acara 

akan diberikan kepada Tricaster. 

5. Liputan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Liputan 

Produser  yang bertugas akan memberitahu jadwal liputan kepada 

reporter melalui email. Kemudian Produser juga akan memberitahukan 

kepada PA jika ada liputan secara lisan. Hasil liputan baik video maupun 

naskah masing-masing akan diberikan kepada Produser dan Editor untuk 

diedit kembali. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas sehari-hari yang Penulis kerjakan selama menjadi Production Assistant 

adalah menulis naskah, mengunduh video, membantu proses pengisian suara dan 

mengisi suara, menghitung durasi, mengubah format video, dan liputan. Selama 

dua bulan melaksanakan praktik kerja magang, tugas yang diberikan cenderung 

Produser 

Memberi 
Tugas 

Reporter & PA 

Editor Video 

Produser Naskah 
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sama setiap harinya. Namun jika ada tugas untuk melakukan liputan, biasanya 

Penulis tidak perlu menulis naskah untuk paket berita pada hari itu. Penulisan 

naskah akan dilakukan setelah selesai melakukan peliputan. Sekaligus 

memasukkan video hasil liputan untuk di edit oleh Editor. 

Berikut adalah tabel pekerjaan yang dilakukan Penulis selama praktik kerja 

magang yang berlangsung di Kompas Sport. 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1 Membuat naskah berita, mengubah format video, membantu proses 
pengisian suara, dan menghitung durasi. (24 Juni - 30 

Juni 2013) 
2 Membuat naskah berita, mengubah format video, membantu proses 

pengisian suara, menghitung durasi, dan mengisi suara. (1 Juli - 7 Juli 
2013) 

3 Membuat naskah berita, mengubah format video, membantu proses 
pengisian suara, menghitung durasi, dan mengisi suara. (8 Juli - 14 Juli 

2013 
4 Membuat naskah berita, mengubah format video, membantu proses 

pengisian suara, menghitung durasi, dan mengisi suara. (15 Juli - 21 Juli 
2013) 

5 Membuat naskah berita, mengubah format video, membantu proses 
pengisian suara, menghitung durasi, dan mengisi suara. (22 Juli - 28 Juli 

2013) 
6 Membuat naskah berita, mengubah format video, membantu proses 

pengisian suara, menghitung durasi, dan mengisi suara. (29 Juli - 4 
Agustus 2013) 

7 Membuat naskah berita, mengubah format video, membantu proses 
pengisian suara, menghitung durasi, dan mengisi suara. (5 Agustus - 11 

Agustus 2013) 
8 Membuat naskah berita, mengubah format video, membantu proses 

pengisian suara, menghitung durasi, mengisi suara, dan liputan. (12 Agustus - 18 
Agustus 2013) 

9 Membuat naskah berita, mengubah format video, membantu proses 
pengisian suara, menghitung durasi, liputan, dan capture gambar. (19 Agustus - 24 

Agustus 2013) 

Tabel 3.1 Jenis pekerjaan yang dilakukan setiap minggunya 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Membuat Naskah Berita 

Wartawan olahraga, tidak memiliki banya perbedaan dengan 

wartawan lainnya. Berita yang diangkat juga harus diperhatikan, apakah 

mempunyai news value. Namun dalam pemberitaan olahraga, news value 

yang harus diperhatikan seperti dikutip dalam buku Sport Journalism: An 

Introducing to Reporting and Writing, yaitu conflict (konflik), timeliness 

(aktualitas), prominence (kepentingan), proximity (kedekatan), 

consequence or impact (akibat atau dampak), human interest (manusiawi), 

dan unusual (tidak biasa atau unik). 

Pada poin konflik, kita harus memperhatikan apakah ada yang terluka, 

terjadi pelanggaran, siapa yang menang atau terluka, dan lain sebagainya. 

Aktualitas tentu saja harus diperhatikan, kapan pertandingan tersebut 

diadakan, dan apakah ini berita yang baru atau hanya sekedar update dari 

berita sebelumnya. Dari segi kepentingan, apakah penonton akan 

mengenali nama dari pemain atau tim tersebut, apakah ini pertandingan 

internasional atau dalam negeri, dan apakah pertandingan ini 

memperebutkan sebuah penghargaan atau tidak. Pada poin kedekatan, 

apakah ada masyarakat yang terlibat, adakah hubungan dengan penduduk 

lokal, dan sebagainya. Selain itu, berita tersebut juga harus dikaji apakah 

dari pertandinga tersebut dapat memberi perubahan, berapa banyak yang 

akan terkena dampaknya, dan lain-lain. Berita yang akan kita sampaikan, 

apakah memiliki sebuah ungkapan emosi, bagaimana dengan atlet dan 

keluarganya, kehidupan atlet atau pelatihnya, dan sebagainya. Tentunya 

akan lebih menarik lagi, jika berita yang akan disampaikan berbeda dari 

berita olahraga yang sudah ada, apakah pertandingan ini merupakan 

peristiwa yang berbeda, dan sebagainya. 

Selama proses kerja tersebut, berita yang hendak disiarkan harus 

memperhatikan elemen-elemen jurnalisme yang ada. Seperti dikutip dalam 

buku Jurnalisme Dasar, oleh Luwi Ishwara, untuk mengorganisasi suatu 

Dua bulan menjadi..., Yovita Murintiara, FIKOM UMN, 2013



	   22	  

berita ada awal yang disebut lead; ada pertengahan yang disebut tubuh 

(body) berita; dan ada penutup (ending). 

1. Lead berupa kalimat atau paragraf yang mengajak atau mengusik. 

Isinya satu atau beberapa fakta dasar: siapa, apa, bila, di mana, 

mengapa, bagaimana, lalu apa (5W + 1H). 

2. Tubuh berita berisi fakta atau kutipan yang mendukung lead. 

3. Penutup umumnya berisi kutipan sumber utama yang 

menyimpulkan isu keseluruhan, penjelasan, mengenai tindakan 

selanjutnya atau fakta tambahan lain. 

Dalam Penulisan naskah untuk Kompas Sport aspek-aspek tersebut 

selalu dipertimbangkan. Meskipun ditayangkan dalam medium yang 

bersifat audio visual, namun isi berita juga sangat dipertimbangkan. Tidak 

boleh sembarangan dalam menulis berita apalagi sampai menulis peristiwa 

yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

Dalam buku Writing for Television, Radio and New Media karya 

Robert L. Hilliard, menulis naskah berita untuk acara olahraga dapat 

digunakan bahasa sehari-hari dan diperlukan bahasa-bahasa yang 

menggugah emosi penonton agar mereka dapat menikmati berita olahraga 

dengan lebih antusias. Selain itu pembawa acara juga harus dapat 

menghadirkan suasana kompetisi dalam setiap berita yang akan dibacakan.  

“The language of sports is more colloquial, and although technical 

terms should be avoided so the general audience won’t be 

confused, sports jargon and expressions in common use relating to 

specialized area of sports are not only acceptable, but necessary to 

establish expertise by the sportcaster and empathy between the 

sportcaster and the audience. The fan is interested in the 

competitive aspects of sports, in who wins and who loses. Keep in 

mind the dramatic elements when you write the sports scripts.” 
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Sebagai seorang Production Assistant, Penulis mula-mula menulis 

berita yang topiknya telah dipilih terlebih dahulu oleh Produser. Namun 

Penulis juga dapat mengusulkan berita apa yang mungkin dapat masuk ke 

dalam rundown acara. 

 

Gambar 3.6 Rundown Kompas Sport 

Naskah yang ditulis biasanya hasil dari menerjemahkan berita-berita 

yang sudah jadi dari situs wire, yaitu APTN dan Reuters. Namun jika 

berita yang dimaksud tidak ada, Penulis akan melihat dari situs-situs 

internet lainnya. Dalam buku Sport Journalism: An Introducing to 

Reporting and Writing, dijelaskan bahwa naskah olahraga biasanya 

berbasis pada fakta, informasi, dan kutipan-kutipan narasumber. 

“Sports stories are based on facts, information and quotations. 

Information is gathered from sources or observed by the reporter. 

If the information is used in the form of a quotation or paraphrase, 
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it is attributed to the source. Quotations may contain the source’s 

opinion, if the source is identified.” 

Naskah olahraga berbasis pada fakta, informasi, dan kutipan 

narasumber. Informasi diperoleh dari kumpulan narasumber atau 

melakukan observasi oleh Reporter. Jika informasi yang digunakan adalah 

bagian dari sebuah kutipan atau penguraian dengan memakai kata-kata 

sendiri, maka itu akan menghubungkan dengan narasumbernya. Kutipan 

bisa saja mengandung opini dari narasumber, jika narasumber dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

 

Gambar 3.7 Situs wire APTN 
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Gambar 3.8 Situs wire Reuters 

Setelah Penulis selesai menulis berita dan memperbaikinya, Produser 

yang bertugas kemudian melakukan editing pada naskah yang dibuat 

Penulis untuk melihat apakah naskah yang ditulis sudah benar. 

3.3.2  Mengubah Format Video 

Melengkapi naskah yang sudah dibuat, Penulis akan mengunduh 

video untuk dijadikan paket berita bersama naskah yang ada. Video bisa di 

unduh dari wire yang sudah dilengkapi dengan. Jika naskah yang ditulis 

tidak ada dalam wire, biasanya Penulis akan mengunduh video-video lain 

dari situs youtube.com; footyroom.com; goalsarena.com; dan lain-lain. 

Video-video ini juga sebagai bentuk verifikasi berita yang akan 

ditayangkan. Selain mencari-cari sumber berita lain untuk verifikasi, video 

juga penting untuk membuktikan apakah informasi yang didapat benar 

atau tidak. 
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Setelah mengunduh video-video yang diperlukan untuk membuat 

paket berita, video yang ada harus di ubah formatnya ke dalam format 

mov. Hal ini agar video yang ada dapat di edit dengan mudah oleh Editor 

melalui program Final Cut Pro. Penulis akan mengubah format video 

dengan menggunakan program MPEG Streamclip. 

 

Gambar 3.9 MPEG Streamclip 

Setelah selesai mengubah format video yang akan digunakan, maka 

semua video yang ada harus dimasukkan dalam folder yang ada pada 

komputer milik Editor.  
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Gambar 3.10 Folder setiap segmen 

Sebelum itu, Penulis terlebih dahulu harus membuat folder tanggal 

hari itu pada folder Kompas Sport Petang. Kemudian memilih bulan pada 

hari itu, dan membuat folder sesuai dengan tanggal pada hari itu. Setelah 

itu Penulis membuat folder dengan nama SEG 1, SEG 2 dan SEG 3, ini 

dimaksudkan agar paket yang sudah di edit oleh Editor dapat segera 

dimasukkan sesuai dengan segmen paket berita tersebut. Penulis juga 

membuat folder dengan nama SOURCE untuk menempatkan seluruh 

video yang telah di convert. 

3.3.3 Membantu Proses Pengisian Suara dan Mengisi Suara 

Pengisian suara diperlukan dalam paket untuk menarasikan berita apa 

yang hendak disampaikan. Bagian dari naskah yang di dubbing adalah 

bagian tubuh sampai penutup. Sedangkan pada bagian lead hanya 

dibacakan oleh presenter yang berada di dalam studio saat siaran Kompas 

Sport berlangsung. 

Penulis membantu proses pengisian suara untuk paket berita. 

Biasanya yang dipilih untuk mengisi suara paket berita dipilih secara acak, 

tidak harus kru dari bagian Kompas Sport itu sendiri. Pengisi suara bisa 

dari divisi lainnya. Beberapa kali Penulis juga sempat mengisi paket berita 

yang ditayangkan. 
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Gambar 3.11 Proses merekam suara 

File suara yang kemudian disimpan di dalam folder dengan nama 

DUBBING agar Editor yang bertugas mudah untuk menemukannya. 

 

Gambar 3.12 Folder DUBBING 
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3.3.4 Menghitung Durasi 

Setelah proses suara dan gambar di sunting oleh Editor untuk 

dijadikan paket berita, Penulis harus memastikan durasi yang dimiliki oleh 

setiap paket. Jumlah durasi setiap paket dapat dilihat jika Penulis meng-

klik video yang sudah di edit tersebut. Selain itu Penulis juga harus 

memastikan di dalam semua paket, suara dan video nya dapat berjalan 

dengan baik atau tidak ada kendala. 

 

Gambar 3.13 Contoh paket berita 
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Gambar 3.14 Durasi 

Durasi tersebut dapat ditulis dalam rundown yang sudah dicetak. 

Rundown dicetak sebanyak dua kali, untuk Tricaster dan Produser. 

Penulisan durasi sangat diperlukan agar paket berita yang sudah dibuat 

tidak lebih dari jam tayang selama 30 menit, karena harus juga disesuaikan 

dengan durasi iklan kurang lebih selama 5 menit. Ikan ini akan dibagi 

menjadi dua bagian dan akan ditayangkan di setelah segmen 1 dan segmen 

2. 

Jika sudah waktunya tayang, Penulis akan menemani Produser di 

dalam ruang kontrol (Tricaster) untuk menyaksikan apakah acara berjalan 

dengan baik dan tidak ada paket yang rusak. Sebelum masuk, Penulis juga 

harus memastikan semua paket berada di folder segmennya masing-

masing. Tidak ada rapat atau pertemuan untuk membahas edisi Kompas 

Sport selanjutnya, karena kebanyakan bergantung pada informasi yang ada 

pada wire.   
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Gambar 3.15 Ruangan Tricaster 

3.3.5  Liputan dan Capture Gambar 

Saat Penulis melakukan peliputan Candra Wijaya dan Pelatnas Tinju, 

selalu oleh Reporter dari Kompas Sport itu sendiri. Peminjaman alat dan 

mobil dilakukan oleh Reporter. Penulis menyiapkan daftar pertanyaan dan 

bertugas untuk memegang mic saat mewawancarai narasumber.  

Selain itu jika meliput sebuah peristiwa, Penulis juga perlu 

memperhatikan proses Penulisannya. Tidak bisa hanya sekedar menulis, 

tetapi harus melalui beberapa tahap. Seperti ditulis dalam buku Jurnalisme 

Dasar oleh Luwi Ishwara, seorang Penulis Carole Rich membagi reportase 

dan proses Penulisan dalam empat tahap, yaitu: 

1. Menyusun 
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Mengembangkan gagasan cerita atau berita sebelum memulai 

liputan dan menentukan fokus apa yang hendak digunakan dalam 

menulis berita. 

2. Mengumpulkan 

Mewawancarai sumber dan mengumpulkan informasi untuk topik 

yang dipilih. 

3. Membangun 

Penulisan dimulai pada tahap ini. Dimulai dengan suatu rencana 

untuk cerita yang berkembang di sekeliling fokus. 

4. Memperbaiki 

Tahap ini merupakan tahap revisi, membaca ulang kemudian 

membuat perubahan pada tulisan jika perlu. 

Agenda tentang apa yang akan Penulis liput sebelumnya sudah 

ditentukan oleh Produser. Sebelum menuju ke tempat peliputan, Penulis 

dan Reporter akan mencari informasi-informasi dan menyusun daftar 

pertanyaan apa yang hendak Penulis tanyakan kepada narasumber. Setelah 

mewawancarai narasumber, Penulis akan mulai menulis naskah untuk 

dijadikan paket berita. Kemudian Penulis membaca dan membetulkan 

kembali naskah tersebut dan diserahkan kepada Reporter yang bertugas 

bersama Penulis. Naskah yang sudah diperiksa oleh Reporter kemudian 

dimasukkan kedalam rundown untuk di sunting kembali oleh Produser. 

Sedangkan video hasil peliputan harus di transfer ke komputer terlebih 

dahulu. 
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Gambar 3.16 Transfer video hasil liputan 

Setelah di transfer, Penulis harus memastikan video hasil liputan 

tersebut berada dalam folder LIPUTAN. Hasil-hasil liputan Kompas Sport 

hanya dapat diambil dari komputer milik Kompas Sport, artinya bagian 

lain tidak dapat mengambil langsung. Video dapat diambil oleh 

departemen lain melalui sistem ONAIR MAC yang terdapat disemua 

komputer Apple yang berada di dalam ruangan News. 

Dua bulan menjadi..., Yovita Murintiara, FIKOM UMN, 2013



	   34	  

 

Gambar 3.17 Folder hasil liputan 

Dalam menampilkan visual untuk sebuah paket berita, Penulis harus 

benar-benar memastikan bahwa gambar atau video yang digunakan sesuai 

dan cocok dengan berita tersebut. Menurut Fred Wibowo dalam bukunya 

Teknik Produksi Program Televisi (2007), sajian unsur visul dikenal 

empat materi berupa gambar hasil liputan, yaitu: 

1. Visual Object and Hot News (VOHN) 

Materi visual hasil liputan peristiwa atau wawancara dan isi 

pertanyaan saat itu. Untuk menghasilkan materi ini, pada saat 

liputan Penulis dan Reporter bekerja sama menghasilkan visual 

yang baik serta menyiapkan pertanyaan bagi narasumber.  

2. Shooting on the Field Operation Back-up (SFOB) 
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Tambahan liputan untuk melengkapi materi visual yang sudah ada. 

Sering kali seorang otoritas menguraikan sesuatu yang penting 

selama satu atau satu setengah menit. Apabila selama itu hanya 

wajah otoritas itu yang dimunculkan, sajian akan terasa lamban. 

Oleh karena itu, diperlukan gambar-gambar tambahan dari apa 

yang diuraikan. Untuk mendapatkan gambar ini, biasanya reporter 

yang mencari visual yang baik. Karena Penulis belum 

diperbolehkan memakai kamera video. 

3. Full Library Operaton Back-up (FLOB) 

Seluruh materi visual yang diperoleh dari kepustakaan, seperti 

stock shoots, foot-ages, dan grafik lain. Dalam melengkapi gambar 

sebuah paket berita, selain mencari di internet, Penulis dapat 

meminta gambar-gambar terdahulu di library atau menggunakan 

gambar-gambar hasil liputan terdahulu yang biasa di simpan di 

komputer Editor. 

4. Gabungan dari ketiga materi itu 

Agar dapat membuat paket berita yang menarik, diperlukan banyak 

visual yang beragam agar penonton tertarik dan tidak bosan untuk 

menonton berita tersebut. 

3.4  Kendala yang Dihadapi 

Memasuki dunia kerja yang merupakan dunia baru bagi Penulis, tentunya 

terdapat kendala. Penulis harus beradaptasi dengan jam kerja karyawan televisi, 

terutama dibagian news, tempat dimana Penulis bekerja. Dalam  program Kompas 

Sport terbagi menjadi dua, yaitu pada Pagi dan Petang. Jam kerja yang diberikan 

untuk Kompas Sport Pagi sangat membuat Penulis kewalahan. Kru yang bertugas 

pada Kompas Sport Pagi harus mulai bekerja pada pukul 00.00 WIB. Hal ini 

membuat jam tidur Penulis akhirnya harus berubah dan terkadang menyebabkan 

kantuk yang tidak bisa tertahan saat bekerja. 
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3.5  Solusi Atas Kendala yang Dihadapi 

 Belajar dari pengalaman yang telah dilewati Penulis dan bertanya dari 

pengalaman kru Kompas Sport lainnya, Penulis mencoba untuk terus melakukan 

kegiatan agar tidak mengalami kantuk. Seperti mencoba mencari-cari berita yang 

dapat dimasukkan dalam rundown atau menonton pertandingan yang ditayangkan. 

Selain itu mencoba untuk saling mengajak berbicara dengan kru lain. Selain dapat 

mengusir kantuk, hal ini juga dapat menjalin hubungan yang lebih akrab. 
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