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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis melakukan kerja magang di TV One di bawah departemen current 

affair, yaitu news talk show/ news magazine. Dalam bukunya, Morissan (1998: 27) 

menyatakan Current affair adalah “persoalan kekinian”. Current affair adalah 

program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang 

muncul sebelumnya, namun dibuat secara lengkap dan mendalam. Namun, karena 

adanya perubahan struktur organisasi dalam TV One , program ini pun bergeser 

menjadi di bawah departemen news talk show. 

Nama program tempat penulis menimba ilmu adalah Debat. Dalam program 

ini penulis bertanggung jawab sebagai staf produksi, namun lebih mengerjakan 

tugas Production Assistant yang dibimbing langsung oleh Produser Debat, yaitu 

Astri Wiranti. Penulis dalam melaksanakan praktik kerja magang hanya dilibatkan 

dalam pra produksi, di mana tugas utama yang penulis lakukan adalah riset.  

“Production assistant assists the director or producer with the production 

needs. These may include supervising the production office, prerehearsals, 

and location organizations. His or her responsibilities may also include 

logging tapes and taking notes during production meetings” (Millerson & 

Owens, 2008: 14). 

(Asisten produksi membantu sutradara atau produser dengan kebutuhan 

produksi. Termasuk mengawasi kantor produksi, pra latihan, dan organisasi 

lokasi. Tanggung jawabnya juga dapat mencakup perekaman dan mencatat 

selama rapat produksi) 

Berdasarkan keterangan di atas, tugas penulis sebagai staf produksi dalam 

program acara Debat, yaitu. 

a. Riset materi untuk menentukan tema setiap minggunya 

b. Menyortir video yang akan digunakan untuk tayang 

c. Verbatim 

d. Melalui memo, mengurus peminjaman alat, wardobe, dan security 
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e. Mengurus audiens-narasumber ketika live 

f. Mengambil pakaian diwardrobe yang akan digunakan oleh host 

g. Mem-booking mobil di carpool untuk berangkat ke Pusat Perfilman 

Haji Usmar Ismail (PPHUI) 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Program Debat berada di bawah divisi news magazine. Program ini tampil 

dalam format live setiap Senin pukul 19.00 – 20.00 WIB. Jenis produksi acara ini 

adalah talkshow. Dalam setiap membuat satu episode Debat, penulis terlibat pada 

pra produksi. 

 Tugas dari penulis adalah sebagai staf produksi atau asisten produser dalam 

program Debat. Tugas utama penulis adalah melakukan riset dan memilih gambar 

untuk berita. Di TV One, asisten produser yang berfungsi dan bertugas untuk 

membantu pekerjaan produser dikenal dengan istilah staf produksi. 

 Dalam proses pra produksi, penulis melakukan riset terlebih dulu mengenai 

beberapa isu yang akan diangkat sebagai tema. Narasumber yang dihadirkan adalah 

narasumber yang pro dan kontra terhadap isu yang sifatnya nasional serta 

menghadirkan pengamat. 

 Ketika melakukan riset, penulis melakukan pendalam materi setiap harinya 

dan mengikuti perkembangannya. Hasil riset yang penulis lakukan digunakan 

sebagai bahan naskah dan rundown. Saat melakukan riset penulis minimal 

mengumpulkan 6 narasumber serta mengambil pernyataan-pernyataan yang 

berhubungan dengan isu yang sedang dibahas. 

Tabel 2.5 Tugas-tugas yang dilakukan 

Minggu ke- Kegiatan 

1.  - Pengenalan program Debat 

- Penulis mempelajari bagaimana mencari video di news 

room dengan menggunakan program dallet 

- Riset “Pemilu Damai” 
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- Live “Presiden Pilihan Rakyat” di Bhidakara 

- Pesan satu stel pakaian untuk host di wardrobe 

- Pesan mobil di carpool 

- Mengatur audiens dan narasumber 

- Live Debat 

2.  - Riset “Pilpres Damai” 

- Mencari video dari news room dengan menggunakan 

aplikasi Dallet 

- Fotokopi rundown dan naskah 

- Pesan satu set pakaian untuk host di wardrobe 

- Pesan mobil di carpool 

- Mengatur audiens dan narasumber 

- Live Debat 

- Membuat design produksi Debat 

- Membuat usulan tentang program Debat 

- Membantu produser membuat judul program baru 

3.  - Riset “Air Mata untuk Gaza” 

- Mengunduh lagu untuk theme song “Palestine Will be 

Free” di ruang IT 

- Design Produksi Debat 

- Fotokopi rundown dan naskah 

- Pesan satu stel pakaian untuk host di wardrobe 

- Pesan mobil di carpool 

- Mengatur audiens dan narasumber 

4.  - Riset perkembangan Pilpres 

- Liputan (vox pop) 

- Membuat IOM security 

- Request properties, art design, make up, technical by 

form 

- Editing 

5.  - Riset perkembangan Pilpres 

- Editing 
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- Rapat penetuan tema di Cibiuk 

6.  - Riset “Sengketa Pilpres, Ujian buat MK” 

- Ambil budget besar ke finance 

7.  - Riset “Sengketa Pilpres, Ujian buat MK Jilid 2” 

- Membantu di panel room tentang “ISIS” 

- Fotokopi rundown dan naskah 

- Pesan satu stel pakaian untuk host di wardrobe 

- Pesan mobil di carpool 

- Mengatur audiens dan narasumber 

- Live Debat 

8.  - Riset “Sengketa Pilpres, Ujian buat MK Jilid 3” 

- Fotokopi rundown dan naskah 

- Pesan satu stel pakaian untuk host di wardrobe 

- Pesan mobil di carpool 

- Mengatur audiens dan narasumber 

- Live Debat 

9.  - Riset “Nasib Koalisi Merah Putih” 

- Mengambil video di news room dengan menggunakan 

program Dallet 

- Fotokopi rundown dan naskah 

- Pesan satu stel pakaian untuk host di wardrobe 

- Pesan mobil di carpool 

- Mengatur audiens dan narasumber 

- Live Debat 

- Booking ruang rapat di Sport One 

- Rapat penentuan tema di Sport One 

10.  - Riset “Inkonsistensi PDIP” 

- Fotokopi rundown dan naskah 

- Pesan satu stel pakaian untuk hostdi wardrobe 

- Pesan mobil di carpool 

- Verbatim  

- Mengatur audiens dan narasumber 
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- Live Debat 

- Membuat IOM security 

- Request properties, art design, make up, technical by 

form 

- Editing 

- Booking ruang rapat 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Proses Pelaksanaan 

Merujuk pada buku Television Production Handbook (Zettl, 2009: 4), 

proses produksi sebuah program televisi dilakukan melalui tiga tahapan, 

proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 

1. Pra produksi 

Tahap ini adalah semua persiapan dan aktivitas sebelum pindah ke 

studio atau lapangan pada hari pertama produksi. Hal ini biasanya terjadi 

dalam dua tahap, yaitu. 

a. Tahap pertama, terdiri dari semua aktivitas penting untuk 

mewujudkan ide dasar ke dalam konsep kerja atau naskah. 

b. Tahap kedua, semua keperluan detail produksi, seperti lokasi, kru, 

dan peralatan penting dari single camera sampai dengan 

multicamera, semua harus berfungsi. 

Pada program di mana penulis ditempatkan, tahap pertama yang juga 

menjadi rutinitas yang penulis lakukan adalah mencari ide tema untuk 

tayang dan dituangkan dalam naskah riset. Setiap minggunya penulis 

diharuskan mencari 3-4 tema dan merisetnya secara mendalam. 
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Gambar 3.1 Hasil Riset 

 

Sumber: Dokumen Pribadi  

Tahapan meriset yang penulis lakukan biasanya di hari Selasa-

Jumat, namun penetuan tema apa yang akan digunakan biasanya masih 

dapat berubah dan pendalaman tema dilakukan pada Sabtu dan Minggu. 

Dalam rapat redaksi ide akan dibahas dalam sebuah rapat redaksi 

guna mendapatkan informasi yang harus diperoleh, seperti gambar dan 

narasumber. Penulis memperoleh informasi dalam meriset salah 

satunya dengan browsing di internet dan membuka beberapa situs, 

misalnya www.vivanews.co.id. 

Dalam meriset, penulis bukan hanya mencari tema, namun juga 

sebagai penetuan ketika mencari narasumber yang akan dihadirkan. 

Rapat dilakukan pada Jumat sore, biasanya penulis akan memberikan 

hasil riset dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada produser untuk 

dipresentasikan dalam rapat bersama Produser Eksekutif dan kru 

program Debat lainnya. Pembahasan rapat termasuk fokus pada 

informasi yang harus diperoleh, gambar yang harus direkam, dan 

narasumber yang harus diwawancarai (Fachruddin, 2012: 18). 
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 Sebelum berangkat ke studio, hal yang penulis kerjakan adalah 

mengisi form kendaraan, memesan pakaian ke wardrobe untuk host, 

mengambil gambar video dengan menggunakan program 

Dalet(aplikasi yang digunakan untuk editing video), verbatim atau 

transkrip pembicaraan narasumber, membantu kru menyusun naskah 

dan rundown, berkoordinasi dengan editor men-dubbing sebelum 

tayang, dan mencari themesong untuk tema yang akan tayang. Tidak 

menutup kemungkinan ketika hari tayang narasumber secara tiba-tiba 

membatalkan kehadirannya, sehingga penulis harus meriset kembali 

dan menyertakan pernyataandari narasumber pengganti kepada kru 

yang membuat rundown. 

 Biasanya penulis  melakukan pemeriksaan ulang pukul 15.00 WIB. 

Setelah semuanya selesai, penulis akan berangkat ke lokasi dan 

melakukan tugas berikutnya, yaitu mengatur audiens yang berjumlah 

sekitar 350 orang mahasiswa. 

 

2. Produksi 

Proses ini seperti setelah pintu studio dibuka untuk latihan atau sesi 

merekam video. Termasuk didalamnya kru yang bertugas dalam 

mengoperasikan peralatan, terlibat dalam proses ini (Zettl, 2009: 4). 

Pada tahap ini, seluruh kegiatan shooting kamera adalah tahap 

produksi. Dalam program liveDebat, tidak ada liputan lapangan. 

Program ini hanya mengambil cuplikan video dari program lain yang 

sudah ada untuk ditayangkan pada bagian awal acara. Kegiatan 

produksi lainnya adalah di bagian Master Control Room (MCR). Materi 

siaran yang digunakan, seperti iklan, logo TV One, running text, dan 

sebagainya terlebih dulu telah disiapkan di MCR untuk ditayangkan. 

Dalam footagenarasumber, penulis mengambil cuplik video 

berdasarkan program acara TV One yang terlebih dahulu telah 

dilakukan peliputan. Narasumber dalam liputan tersebut sangat penting 

karena akan dihadirkan dalam acara Debatyang akan tayang. 
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Narasumber sebagai objek terpenting dalam peliputan harus berhasil 

didapatkan oleh setiap tim liputan (Fachruddin, 2012: 66). 

Selain narasumber, hal yang paling penting untuk membuat acara 

menjadi menarik adalah pembawa acara. Gaya dan format seorang 

pembawa acara pada umumnya harus memiliki kemampuan yang baik 

dalam berbicara sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami 

oleh audiens. 

 Dalam buku Jurnalistik Televisi, pembawa acara atau presenter 

dapat dibagi menjadi tiga, yaitu. 

a. Continuity Presenter 

Presenter jenis ini adalah mereka yang bertugas mengantarkan acara-

acara televisi kepada pemirsa. Mereka berfungsi sebagai jeda atau 

perangkai dari satu acara ke acara lainnya dengan penampilan 

mereka yang sangat santai (Baksin, 2006: 154). 

b. Host 

Secara umum, host diartikan sebagai orang yang memegang sebuah 

acara tertentu. Keberadaan hostbiasanya identik dengan dengan 

acara yang dibawakannya. Selain jenis acara, figur host yang 

bersangkutan juga memegang peranan penting karena kehadiran 

seorang yang berkarakter akan menjadi daya tarik sebuah acara 

(Baksin, 2006: 155). 

c. Anchor 

Jika istilah host lebih banyak diberikan pada seseorang yang 

membawakan acara non berita, istilah anchor khusus diberikan pada 

kepada seseorang yang membawakan acara berita (Baksin, 

2006:156). 
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Gambar 3.2 Host sedang membawakan acara 

 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 Dari ketiga jenis pembawa acara yang dikemukakan, jenis pembawa 

acara yang digunakan dalam program Debat adalahhost. Dipandu oleh 

Alfito Deanova Gintings sebagai host dalam program Debat karakter 

yang dimiliki oleh Alfito pada program ini sangat kuat karena 

dibutuhkan ketegasan, kewibawaan, dan kecerdasan dalam setiap 

argumen dan pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber di atas 

panggung. 

 

3. Pasca Produksi 

Utamanya aktivitas pasca produksi ini adalah editing audio dan 

video. Termasuk juga dalam koreksi warna dalam berbagai videoklip, 

seleksi ketepatan musik latar, dan kreasi efek audio(Zettl, 2009: 4). 

Proses pasca produksi ini mungkin memakan waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan proses produksi. Namun, dalam programDebat 

yang merupakan siaran langsung, tahap terakhir yang dilakukan adalah 

pada saat produksi. Tahapan editing dilakukan pada saat pra produksi 

maupun produksi dan tidak dilakukan proses editing lagi ketika program 

selesai tayang. Pada produksi studio program live, tahap produksi 

merupakan tahap akhir dalam proses.  Kebanyakan program-program 

Alur kerja staf..., Dita Anggreani, FIKOM UMN, 2015



28 
 

berita, olahraga, upacara kenegaraan disiarkan secara langsung 

(Fachruddin, 25: 2012). 

Selama praktik kerja magang, tugas yang dilakukan penulis utamanya 

adalahterlibat pada tahap pra produksi. 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Selama menjalani proses kerja magang sebagai staf produksi, penulis tentunya 

menemui kendala dalam proses kerja. Baik dalam meriset, memilih gambar, 

maupun dalam rapat redaksi. 

1. Produser dalam program Debat kurang menguasi materi atau desk program 

ini dan lebih merujuk pada asisten produser program Debat. Namun, asisten 

produser juga jarang hadir di kantor, sehingga penulis lebih banyak belajar 

dari reporter yang hadir di tempat. 

2. Dalam menjalani proses kerja magang, penulis kurang diberitahukan cara-

cara teknis dalam proses pemilihan gambar ataupun editing. Hal ini sangat 

membuat penulis sulit untuk belajar dengan cepat, karena proses 

pengambilan gambar seharusnya ada reporter yang mendampingi dan kru 

TV One tidak mengizinkan ada anak magang yang mengambil gambar 

sendiri. Namun, pada kenyataannya reporter hanya mengajari satu kali. 

Selebihnya, penulis belajar sendiri. 

3. Dalam cara meriset, yang menjadi tugas utama harian penulis, baik produser 

maupun asisten produser pada awalnya (kurang lebih dua minggu) tidak 

memberitahukan penulis format riset yang dibutuhkan oleh program Debat. 

Penulis memutuskan untuk mengikuti format riset dari program lain. 

Setelah dua minggu berlangsung, barulah penulis diberikan arahan. 

4. Kurang melibatkan penulis dalam rapat redaksi. Selama proses kerja 

magang, rapat mingguan biasanya diadakan di luar kantor TV One. Dalam 

kerja magang, penulis diikutsertakan dalam rapat redaksi hanya dua kali. Di 

luar kantor dan di dalam ruangan kantor TV One. 

5. Saat melakukan editing, penulis hanya diperbolehkan melihat kru yang 

sedang mengedit gambar. Pada tahap ini, penulis hanya dimintakan 
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pendapat mengenai kualitas atau ketepatan gambar yang akan digunakan. 

Selebihnya, penulis terlibat dalam verbatim, memilih themesong dan 

menggunakan Dalet untuk mengambil gambar. 

6. Reporter yang merangkap dalam dua program membuat penulis sulit untuk 

menggali ilmu lebih dalam lagi karena ketersediaan waktu dari reporter 

yang terbatas. 

7. Ketika acara akan live, penulis mengatur penonton yang berjumlah sekitar 

400 orang. Hal ini sangat memungkinkan adanya kecurangan yang terjadi 

ketika ada koordinator yang tidak jujur, sehingga penulis sulit mencocokan 

penonton yang terdaftar dengan yang berada di dalam studio saat tayang. 

 

3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

 Dalam mengani kendala yang penulis temukan sebagai staf produksi, 

berikut adalah solusi terhadap kendala yang penulis uraikan. 

1. Penulis menonton dan memperhatikan program Debat melalui youtube. 

Melakukan riset untuk tema-tema yang mungkin digunakan dalam program 

ini. Bukan hanya meriset, saat produser meminta penulis membuat design 

produksi Debat New, penulis sempat bingung dan bertanya pada reporter 

maupun kru yang ada di tempat, namun tidak ada yang pernah membuatnya. 

Oleh karena itu, penulis dengan merujuk youtube juga melakukan riset 

tentang design produksi Debat New yang digunakan oleh program Debat 

saat ini. 

2. Saat menggunakan program dalet untuk mengambil gambar, asisten 

produser hanya memerintahkan melalui sms dengan berkoordinasi dengan 

reporter. Namun, reporter sering terlambat datang sehingga asisten meminta 

penulis agar berinisiatif melakukannya sendiri, meskipun kru TV One di 

news room mengharuskan ada reporter yang mendampingi. Penulis pernah 

diajarkan satu kali dan penulis catat pada sebuah kertas langkah-langkahnya 

yang kemudian penulis gunakan untuk mengambil gambar. Tak jarang 

tampilan yang digunakan dalam program dalet berubah, sehingga penulis 

mencoba-coba sendiri sampai bisa. 
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3. Pertama kali penulis masuk hari kerja magang sampai kurang lebih dua 

minggu setelahnya, penulis melakukan riset seperti di program lain. Penulis 

sudah bertanya pada reporter yang saat itu hadir. Adanya pendapat yang 

bersebrangan antara asisten produser dan reporter membuat penulis tidak 

tepat dalam melakukan format riset yang diinginkan produser dan asisten 

produser. Ketika reporter menilai benar, asisten produser menilai tidak. 

Oleh karena itu, produser mem-forward contoh hasil riset yang dimaksud 

untuk penulis gunakan selanjutnya. 

4. Penulis jarang dilibatkan dalam rapat redaksi, menurut reporter, hal ini 

dikarenakan masa transisi karena pada sebelumnya posisi anak magang di 

program ini sempat tidak ada dan juga pengalaman produser yang masih 

kurang. Namun, penulis saat meriset juga sering berdiskusi dengan produser 

dan kru Debat lain di ruang current affairs, setelah itu produser membawa 

ide penulis dalam ruang rapat. Dalam beberapa kesempatan penulis 

dilibatkan juga pada rapat redaksi. 

5. Proses editing  umumnya dilakukan oleh editor, penulis biasanya hanya 

mengamati dan sesekali mencoba mengedit untuk belajar. Penulis lebih 

ditugaskan untuk verbatim dan memilih gambar yang akan digunakan 

dengan memakai aplikasi Dalet. 

6. Tidak hanya terpaku pada program Debat, penulis juga sering diminta untuk 

membantu program lainnya, seperti Tempo Hari, Negeri Setengah 

Demokrasi, dan Meja Bundar. Meskipun dalam program Debat tidak ada 

liputan di lapangan, tapi saat ada waktu penulis juga berkesempatan 

mengikuti liputan di lapangan pada program Tempo Hari dan juga 

membantu di control room pada program Negeri Setengah Demokrasi dan 

Meja Bundar. 

7. Saat live, kesulitan yang penulis temui bukan pada aktivitas persiapan saat 

di kantor, melainkan saat mengatur audiens yang berjumlah sekitar 400 

orang. Format yang penulis lakukan mengalami tiga kali perubahan guna 

meminimalisir terjadinya kecurangan yang biasanya dilakukan koordinator-

koordinator mahasiswa. Tak jarang juga penulis melakukan penghitungan 
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secara manual dari jumlah nama yang terdaftar dengan jumlah audiens di 

dalam studio. Pemeriksaan ulang dilakukan saat selesai acara. 
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