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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 
 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  

Selama 2 bulan penulis melakukan kerja praktek lapangan 

(magang), sebagai reporter televisi berita di BeritaSatu TV, pada bagian 

current affair, dimana memproduksi feature berita (non-hardnews) di 

BeritaSatu TV. Dalam proses kerja magang,  penulis mendapat bimbingan 

dari produser program, yaitu Anastasia Andriarti dan juga berkoordinasi 

dengan reporter lainnya yang bekerja dalam program yang sama dengan 

penulis. Penulis terlibat sebagai reporter pada divisi current affair, dengan 

terlibat dalam 2 program secara bergantian yaitu, “Election Round Up” 

dan “DBS To The Point.”  

Program current affair merupakan program  yang termasuk dalam 

kategori soft news. Current affair adalah program – program yang 

menyajikan informasi secara mendalam dan lebih lengkap, dimana 

informasi tersebut terkait dengan berita yang penting (Morrisan, 2008: 27). 

Program current affair merupakan pelengkap dari berita harian yang 

sebelumnya sudah disiarkan, juga dalam program current affair mengupas 

analisa dan latar belakang berita tersebut (Fachruddin, 2012: 229). Bentuk 

penyajian program current affair beragam, seperti  dialog, laporan secara 

mendalam, dan talkshow berita.  

Penulis terlibat pada 2 program acara televisi secara bergantian. 

Pada awalnya, penulis terlibat pada program “Election Round Up”, yaitu 

program berita yang membahas secara mendalam mengenai masalah – 

masalah politik pada masa pemilu 2014 yang lalu. Namun, karena masa - 

masa pemilu sudah usai, program “Election Round Up” juga berakhir. 

Kedudukan penulis sebagai reporter dalam program ini bertugas untuk 

melakukan riset, liputan, transkrip sound on tape,  dan membuat naskah 

serta grafis jika diperlukan dalam  sebuah naskah.  
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Setelah itu, penulis pun terlibat dalam sebuah  program baru di 

BeritaSatu TV. Dalam menjalankan tugas di program baru ini, penulis 

sebagai reporter berkoordinasi bersama dengan produser yang sama, 

Anastasya Andriarti dan reporter, Swastia Ayu. Program baru ini adalah 

“DBS to The Point”, yaitu program current affair dengan format talkshow 

berita.  Tugas – tugas yang dilakukan penulis selama terlibat dalam 

program ini adalah riset narasumber, mencari bahan untuk taping, seperti 

berupa foto atau video.  

Meskipun kedua jenis program berbeda, namun  membutuhkan 

waktu kurang lebih satu minggu untuk proses produksi kedua program 

tersebut. Mulai dari diskusi mengenai ide, melakukan riset, menghubungi 

narasumber, peliputan, membuat paket  berita, pengeditan, hingga siap 

tayang dengan jadwal tayang yang sudah ditentukan sebelumnya.  

 

3.2  Tugas yang Dilakukan  

Penulis melakukan pekerjaan sebagai reporter softnews selama 

melakukan praktik kerja magang di BeritaSatu TV. Tugas – tugas yang 

dilakukan adalah melakukan riset, membuat wishlist. Wishlist atau daftar 

harapan terdiri dari gambar apa saja yang perlu diambil dan ada berapa 

narasumber yang perlu diwawancarai (Morrisan, 2008: 192). 

Selain itu, penulis juga melakukan liputan bersama dengan reporter 

BeritaSatu TV yang sudah ditentukan oleh produser, membuat naskah 

paket berita,  dan transkrip sound on tape.  

Sebelum peliputan berita, reporter melakukan riset terlebih dahulu. 

Riset menjadi hal yang penting agar mengetahui topik yang akan dibahas 

dan memahami sudut pandang yang mana yang akan diambil sebagai 

berita.  

Saat liputan, wawancara yang dilakukan oleh reporter di program 

“Election Round Up” biasanya bersifat doorstop. Teknik wawancara 

doorstop merupakan teknik wawancara dengan mencegat narasumber di 

lokasi liputan. Sehingga, biasanya liputan yang dilakukan oleh reporter 
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tidak berdasarkan wishlist, tapi berdasarkan pertanyaan berdasarkan hasil 

riset.  

 Sedangkan dalam program “DBS to The Point” wawancara 

dilakukan dengan cara vox pop. Vox pop merupakan cerminan pendapat 

masyarakat terhadap suatu berita tertentu (Morissan, 2008: 25). 

Namun, apabila reporter meliput sebuah acara yang terkait dengan 

berita yang dibahas. Misalnya, saat penulis dan reporter BeritaSatu TV 

meliput acara Rilis Survei Nasional  yang diselenggarakan oleh Lembaga 

Survei Indonesia (LSI) dan  Indikator Politik Indonesia (INDIKATOR) 

maka wawancara akan dilakukan berdasarkan wishlist yang telah dibuat 

oleh reporter. Dengan ada membuat wishlist, akan memudahkan camera 

person (campers) dan reporter saat meliput berita.  

Selain itu, hal penting lainnya pada saat meliput berita adalah 

kerjasama antara reporter dan campers. Kerjasama yang baik antara 

reporter dan campers akan menentukan kualitas berita yang disampaikan 

(Morissan, 2008: 49). Reporter memberitahu campers mengenai topik 

serta sudut pandang yang akan dibahas, sehingga campers bisa 

mengetahui gambar apa saja yang akan diambil.  

Setelah meliput, reporter melakukan transkrip sound on tape dari 

hasil wawancara dengan narasumber, yang setelahnya akan dibuat naskah 

paket berita.  

 

Tabel 1.  Pekerjaan yang dilakukan Mahasiswa 

Minggu ke - Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

1 

- Riset tentang Kabinet Jokowi – JK 

- Liputan Rumah Transisi 

- Liputan HuMa 

- Membuat naskah paket berita 

2 
- Revisi naskah paket berita 

- Proses taping program “Election Round Up” 
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- Mengetahui proses pengeditan  

- Mengetahui proses kerja di Dalet 

- Membuat wishlist liputan 

- Liputan acara Rilis Survei Nasional oleh  LSI – Indikator 

3 

- Liputan Puskatri  

- Membuat naskah paket berita 

- Mencari materi video dari Dalet dan Internet  

- Mencari data – data untuk membuat grafis 

- Proses voice over 

- Membantu membuat panduan taping 

4 

- Membuat naskah paket berita 

- Transkrip SOT 

- Membuat Grafis  

- Mencari foto – foto berita untuk insert  

- Liputan ke SDN 01 Menteng 

- Riset untuk program baru, tentang Anies Baswedan dan Dirut Garuda 

5 

- Liputan pelabuhan Tanjung Priok 

- Riset mengenai Ignasius Jonan dan Rusdi Kirana 

- Liputan KAI 

- Riset Rachmat Gobel 

6 

- Riset Shinta Kamdani 

- Riset Hasto Kristianto 

- Mencari materi taping untuk program “DBS To The Point” 

- Proses taping “DBS To The Point”  

- Liputan Sintesa Group, Shinta Kamdani  

7 

- Mencari materi taping tentang Rachmat Gobel  

- Riset Khofifah 

- Proses taping “DBS To The Point” 

8 

- Riset Jusuf Kalla  

- Riset Abraham Samad 

- Proses taping program “The Headlines” 
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3.3. Pembahasan  

 3.3.3 Uraian tugas – tugas 

 Tugas yang dilakukan oleh penulis sebagai reporter televisi berita, 

selama penulis terlibat dalam 2 program yang berbeda adalah melakukan 

riset, liputan, transkrip sound on tape , menulis naskah, dan membuat 

grafis pada naskah berita. Berikut penjelasan masing – masing tugas yang 

penulis lakukan dalam 2 program tersebut.  

 

A. Program “Election Round Up”  

Program ini membutuhkan kurang lebih satu minggu untuk proses 

produksinya, mulai dari perencanaan, riset, liputan, pembuatan naskah, 

editing hingga siap tayang.  

Peran penulis sebagai reporter selama magang adalah melakukan 

riset, liputan, melakukan transkrip sound on tape, menulis naskah berita, 

serta membuat grafis pada naskah berita. Selama proses mengerjakan 

tugas, penulis mendapat bantuan dari reporter dan produser acara 

BeritaSatu TV.   

Saat melakukan tugas – tugas, penulis berpegang pada prinsip  

dasar penulisan berita, dimana menurut Ronald Buel dalam Luwi Ishwara 

(2005: 91), bahwa jurnalisme mempunyai lima lapisan atau tahap,  yaitu :  

• Penugasan, menentukan apa yang layak diliput dan 

mengapa? 

• Pengumpulan, menentukan bila informasi itu yang 

dikumpulkan cukup.  

• Evaluasi,  menentukan apa yang penting dimasukkan 

dalam berita. 

• Penulisan, menentukan kata – kata apa yang perlu 

digunakan. 

• Penyuntingan, menentukan tulisan yang perlu dibuang dan 

bagian mana yang perlu dirubah 
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Penulis menilai, saat penulis berkoordinasi dengan produser dan 

juga reporter yang saat itu betugas saat itu, masuk dalam tahap 

penugasan. 

Sementara, dalam tahap pengumpulan, penulis melakukan riset 

bersama dengan reporter melalui koran atau internet.  Riset dilakukan agar 

reporter mengetahui topik apa yang akan dibahas dan ditanyakan ke 

narasumber. Riset adalah kegiatan mengumpulkan informasi aktual yang 

digunakan sebagai bahan liputan dan bahan shooting. Riset juga dapat 

membantu dalam menentukan sudut pandang wawancara dengan 

narasumber. Misalnya, saat masa pemilu, bersama dengan reporter 

BeritaSatu TV, penulis melakukan riset mengenai Reformasi Birokrasi, 

Puskatri, dan  Rumah Transisi.  

Setelah pengumpulan informasi, penulis melakukan liputan 

bersama dengan reporter dan campers BeritaSatu TV. Sebelum liputan, 

selain melakukan riset, reporter biasanya berkomunikasi dahulu dengan 

produser, agar saat liputan tidak terjadi kesalahan.  

Selama proses meliput berita, penulis juga membantu reporter saat 

wawancara dengan narasumber. Dalam program “Election Round Up”, 

biasanya saat liputan wawancara bersifat doorstop dan membutuhkan 2 

narasumber untuk diwawancarai, maka penulis membantu mencegat 

narasumber yang satu, apabila reporter sedang mewawancarai narsum 

yang lainnya.  

Penulis juga merekam sendiri wawancara dengan narasumber, 

sebagai bahan untuk membuah naskah.  Selain itu, saat liputan untuk 

segmen dialog, penulis juga membantu presenter selama mewawancari 

narasumber dengan mencatat poin – poin hasil wawancara, yang 

selanjutnya dikirim ke produser saat itu juga, sebagai bahan untuk insert 

gambar dan video.  

Hal lain yang juga diperhatikan saat meliput adalah mengetahui 

nama lengkap narasumber serta jabatan mereka. Hal tersebut penting 

untuk diketahui, sehingga tidak salah dalam penulisan di dalam naskah 

paket berita.   
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Setelah liputan, penulis masuk kedalam tahap evaluasi, dimana 

penulis melakukan tranksrip dan memilih hasil wawancara dengan 

narasumber,  dimana transkrip tersebut selanjutnya akan digunakan 

sebagai bahan untuk membuat naskah berita. Dalam mentranskrip 

wawancara, penulis juga mencatat time code, yaitu batas awal (time – in ) 

dan batas akhir (time – out ) dalam sebuah wawancara.  

SOT atau sound on tape adalah kutipan dari narasumber, sehingga 

tidak semua hasil wawancara dijadikan sebagai SOT, hanya bagian yang 

penting dan menarik yang dapat dimasukan kedalam SOT. Pemilihan SOT 

harus selektif, hanya bagian yang penting dan dramatis, sehingga dapat 

menjelaskan seluruh persoalan (Harahap, 2006: 55).  

Kemudian, tahap penulisan meliputi pembuatan naskah 

berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan dan 

penulis juga mendapatkan bahan - bahan untuk membuat narasi dari data – 

data pendukung lainnya.   

Awalnya, penulis mengalami kesulitan dalam pembuatan naskah 

berita televisi. Dari sekian banyak hasil wawancara dengan narasumber, 

penulis harus merangkum dan memilih bagian yang penting dari hasil 

wawancara, dan mengubahnya menjadi naskah berita. Penggunaan bahasa 

dalam pembuatan naskah berita televisi juga harus diperhatikan.  

Penulisan narasi untuk berita televisi berbeda dengan penulisan 

narasi dalam media cetak maupun online. Dalam narasi berita televisi, 

bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, sehingga penggunaan kata 

harus sederhana. Penggunaan bahasa yang sederhana menjadi prinsip 

utama dalam penulisan naskah berita televisi (Morissan, 2008: 154). 

Sehingga kalimat – kalimat dalam penulisan naskah berita televisi harus 

singkat, jelas, tepat, sederhana dan dapat dipercaya, seperti yang 

diungkapkan Soren H. Munhof dalam Harahap  (2006: 71). Selain itu, 

penulisan berita televisi menggunakan kalimat aktif agar mudah 

dimengerti,  

Saat menulis naskah, penulis juga memperhatikan gambar atau 

visual yang didapat saat meliput. Hal tersebut karena visual atau gambar 
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adalah kekuatan dari televisi, sehingga antara narasi dan visual harus 

sesuai.  

Di bagian awal naskah berita, terdapat lead in yang  akan 

dibacakan oleh presenter. Menurut Harahap, dalam bukunya Jurnalistik 

Televisi Teknis Memburu dan Menulis Berita tahun 2006, lead in 

merupakan inti dari sebuah berita, dimana lead in harus menarik sehingga 

mampu mengikat audiensnya. Dengan mendengar lead in, audiens mampu 

mendapatkan makna dan nilai dari sebuah berita secara jelas.  

Dalam naskah televisi, penulis juga mencatat time code dan clip 

yang dipakai. Time code merupakan kode waktu yang akan digunakan 

dalam sebuah clip. Sedangkan clip adalah file berupa video yang sudah 

dipilih dan  dimasukkan kedalam paket. Selain itu penulis juga mencatat 

lokasi clip itu disimpan, sehingga akan memudahkan editor dalam 

memasukkan kedalam paket berita.  

Di dalam paket berita, tak jarang ditampilkan grafis. Sebuah grafis 

ditampilkan dalam sebuah paket berita untuk menjelaskan data – data yang 

sulit dipahami. Data – data tersebut dapat berupa pasal – pasal dalam 

UUD, profil seseorang, jumlah, daftar, nomor-nomor, perbandingan naik 

turun atau data lokasi sebuah kejadian.  

Penjelasan mengenai isi dari grafis  dijelaskan didalam narasi 

naskah paket berita. Sama seperti penulisan naskah paket berita, grafis pun 

harus sederhana. Namun, selain menjelaskan data – data yang rumit, grafis 

juga berfungsi untuk memperkaya gambar dan menggantikan video berita 

yang belum didapat saat liputan (Harahap, 2006: 44) 

Penulis memperoleh data – data untuk membuat grafis dari hasil 

wawancara dengan narasumber, media cetak seperti koran, atau situs 

berita yang terpercaya. Setelah data – data dalam grafis sudah lengkap, 

kemudian data tersebut dikirim ke tim grafis untuk dibuat dalam bentuk 

grafik dengan format video. Grafik yang sudah dalam format video 

tersebut, kemudian disisipkan ke dalam paket berita.  

Penulis juga membaca ulang kembali naskah yang sudah dibuat 

sebelum dikirim ke produser, dimana penulis memperhatikan kata – kata 
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pada setiap kalimat dan juga detil lainnya, seperti pemilihan judul. Penulis 

mengklasifikasikan kegiatan tersebut dalam kedalam tahap penyutingan.  

Berdasarkan penjabaran tugas – tugas yang penulis lakukan selama 

magang, tugas – tugas tersebut masuk kedalam pra – produksi dan 

produksi berita.  

 

B. Program “DBS To The Point”  

Penulis terlibat dalam salah satu program talkshow di BeritaSatu 

TV, yaitu “DBS To The Point.” Dalam program ini, tugas – tugas yang 

dilakukan oleh penulis adalah melakukan riset, liputan, membuat grafis 

untuk profil narasumber.  

Sama seperti program current affair lainnya di BeritaSatu TV, 

program ini membutuhkan kurang lebih satu minggu untuk proses 

produksi. Mulai dari riset, menghubungi narasumber, taping, liputan, 

editing, hingga naik tayang.  

Selama menjalankan tugas – tugas yang didapat dalam program 

ini, penulis berpedoman pada tahapan proses produksi program acara 

televisi. Tahapan tersebut dibagi menjadi 3 tahap produksi, yaitu pra-

produksi, produksi, dan pasca produksi (Zettl, 2009: 4). Dimana, tahapan 

tersebut harus dijalai secara berurutan oleh sebuah televisi berita, dalam 

memproduksi sebuah program televisi (Fachruddin, 2012: 18).  

Berikut adalah masing – masing penjelasan mengenai tahapan 

produksi menurut Herbert Zettl, dalam bukunya Television Production 

Handbook tahun 2009 :  

• Tahap pra produksi merupakan tahap persiapan dan 

perencaanaan sebelum melanjutkan ke tahap produksi. 

Tahapan ini dibagi menjadi 2, yakni, mengubah ide 

menjadi sebuah konsep atau naskah selanjutnya segala 

kebutuhan pada saat produksi, seperti lokasi, narasumber, 

dan peralatan teknis lainnya.  

• Tahap produksi, meliputi kegiatan dimana semua kru dan 

peralatannya beroperasi untuk membuat sebuah program, 
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dan program dapat direkam (taping) atau disiarkan secara 

live .  

• Tahap terakhir yaitu pasca produksi. Pada tahap ini 

kegiatan utama terdiri dari mengedit video dan audio yang 

telah didapat dari hasil liputan.  

Sesuai dengan penjelasan diatas, ketiga tahapan produksi tersebut 

juga dilakukan dalam proses produksi program “DBS To The Point”.  

Berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan tugas – 

tugas dalam program ini, pada tahap pra  produksi, meliputi menentukan 

narasumber dan riset terhadap dua orang narasumber yang akan diundang 

ke studio.  

Riset yang dilakukan mengenai profil, pendidikan, latar belakang, 

penghargaan yang pernah didapat, karir narasumber, baik di bidang politik 

maupun dibidang lainnya, pemberitaan narasumber di media,  hingga hal – 

hal personal mengenai narasumber, seperti lagu kesukaan narasumber, 

hobi, serta mengenai keluarga. Riset profil tersebut akan dibuat sebagai 

grafis profil. Program ini merupakan talkshow, maka riset harus dilakukan 

secara mendalam.  

Pada saat menjelang pembentukan menteri – menteri dalam 

kabinet kerja Jokowi – JK, penulis melakukan riset mengenai orang – 

orang yang kemungkinan berada pada jajaran kabinet menteri tersebut. 

Misalnya, Rachmat Gobel, Ignasius Jonan, RJ Lino, Shinta Kamdani, dan 

Khofifah Indar Parawansa.  

Sedangkan tahap produksi terdiri dari taping program “DBS To 

The Point”. Selain itu, dalam tahap ini penulis bersama reporter dan 

camera person juga melakukan liputan, yang biasanya dilakukan setelah 

taping dengan narasumber di studio. Liputan dalam program ini, lebih 

kepada shoot gambar atau belanja gambar mengenai narasumber tersebut, 

yang nantinya akan digunakan sebagai insert video. Salah satunya seperti 

meliput aktivitas narasumber dalam pekerjaannya, misalnya, saat penulis 

bersama dan reporter dan camera person meliput aktivitas sidak Ignasius 

Jonan.  
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Selain belanja gambar, saat liputan juga melakukan wawancara vox 

pop dengan karyawan yang bekerja ditempat narasumber tersebut. 

Pertanyaan dalam wawancara vox pop umumnya tidak terlalu berat dan 

wawancara vox pop berlangsung singkat dan cepat.  

Sementara,  tahap pasca produksi, dimana tahap ini berfokus pada 

pengeditan video. Video didapat berdasarkan hasil liputan dan taping 

program. Pengeditan dilakukan oleh editor yang sudah ditentukan, sesuai 

dengan panduan edit yang dibuat oleh produser.  

Berdasarkan penjelasan mengenai tugas – tugas penulis dalam 2 

program diatas, dapat disimpulkan bahwa peran dan tugas reporter pada 

tahap pra produksi dan produksi penting, karena tanpa perencanaan yang 

matang proses peliputan tidak akan berjalan dengan lancar, sehingga akan 

berakibat pula pada konten program acara yang akan ditayangkan.  

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusi Mengatasinya 

Selama praktik kerja magang, penulis menghadapi beberapa 

kesulitan, yaitu dalam membuat naskah berita televisi dari hasil liputan.  

Penulis kesulitan dalam memilih kutipan dan menggunakan bahasa lisan 

dalam penulisan naskah. Namun, penulis mendapat bantuan dari produser 

tentang bagaimana membuat judul serta narasi yang tepat dan menarik 

dalam naskah televisi.  

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi penulis saat magang, 

penulis melakukan beberapa hal yang dapat membantu penulis selama 

magang. Untuk melatih penulisan naskah berita televisi. penulis berlatih 

mengubah berita yang ada dikoran menjadi naskah berita televisi, dimana 

hal tersebut juga merupakan masukan dari produser.  

Selain itu, penulis juga bertanya kepada reporter yang bertugas, 

mengenai sudut pandang, topik, dan narasumber yang akan diliput. Penulis 

juga berusaha datang lebih awal, agar bisa berdiskusi dengan reporter yang 

bertugas liputan saat itu dan melakukan riset melalui internet.  
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