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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG  

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Selama tiga bulan magang, penulis menjadi Production Assistant (PA) di 

NEWS NET 24 dan sesekali ikut menjadi reporter liputan sesuai dengan progam 

studi penulis. Production assistant bertugas memonitor setiap berita yang masuk lalu 

mengolah berita tersebut untuk siap ditayangkan (on air)   

Koordinasi yang dilakukan selama melaksanakan kerja magang di NET TV 

adalah dengan Luluk Ramadhian dan Eduardus Vidy selaku Senior Production 

Assistant. Selain itu, penulis juga melakukan koordinasi dengan produser-produser 

news Net 24 yaitu Veronica Berna, Noviar Jamaal dan Rahadyan Arddhana, Rahma 

Hayuningdyah dan Harris Fadhilla.  

Jika penulis mendapat tugas untuk liputan maka penulis harus melakukan 

koordinasi dengan korlip (koordinator liputan) yaitu Fajar Nuryadi, Nurendro 

Sukmono, M.Yassin, Andi Lalan, Achmad Suwardi Rosadi, dan Haris Noldy.  

 

3.2 Tugas yang dilakukan  

Production Assistant atau yang biasa disingkat PA adalah salah satu crew 

dibawah kepemimpinan seorang produser. PA bertanggungjawab atas segala hal 

yang terjadi di lapangan selama proses produksi, mulai dari pra produksi hingga 

pasca produksi. Asisten produksi tersebut juga diharapkan dapat mengontrol 

anggaran produksi dan mengikuti pertemuan khusus bersama (rapat redaksi) bersama 

produser atau eksekutif produser guna mencatat hal-hal penting/ ide untuk kemajuan 

suatu produksi (Newby, 1997, h. 79).  

Seorang asisten produksi mempunyai peran penting dalam suatu program siaran. 

Tugas dan tanggung jawab asisten produksi dalam setiap televisi tentu berbeda, 

tergantung dari kebijakan masing-masing setiap stasiun televisi tersebut. Berikut 

rincian tugas yang dilakukan oleh penulis selama tiga bulan melaksanakan kerja 

magang di PT. NET Mediatama : 

Tabel 3.1 Pekerjaan yang Dilakukan Selama Magang  
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MINGGU 

KE 
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN KET 

 

 

I 

 

( 29 – 5 Juli 

2015 )  

Orientasi 

 

- Menemui HRD (Bayu) untuk tanda-tangan 

kontrak kerja magang, pemberitahuan hak dan 

kewajiban karyawan magang.  

- Orientasi, yaitu mengenalkan ruang-ruang kerja 

dan tata letak kantor NET TV. 

- Briefing dengan producer terkait pekerjaan PA  

- Memperkenalkan diri (introduction)  

- Diberitahu cara kerja dan tugas PA oleh Eduard 

Vidyadi dan Luluk ramadhian, seperti melihat 

rundown di situs enps.netmedia.co.id, melihat 

folder-folder reporter di aplikasi FileZilla (FZ). 

- Mengikuti proses produksi berita NET 24 

mulai dari pra produksi hingga pasca produksi  

- Mengikuti evaluasi bersama para produser, 

asisten produksi dan anak magang yang 

lainnya.  

 

- Mengambil HT di P3 untuk keperluan 

komunikasi selama post produksi berlangsung. 

- Melakukan processing NET24 sebagai PA 

ingest, yaitu membantu PA Lead meng-ingest, 

restore,dan  feeding data yang dibutuhkan 

untuk berita yang sudah ada di rundown. 

- Melihat cara kerja prompter saat on air 

berlangsung. 

- Mengikuti evaluasi. 

 

 

 

Hari Pertama 

kerja magang  

 

 

 

 

 

 

 

 

Start pukul 17:00 

– 02.00 WIB  

 

 

 

 

 

Diajarkan cara 

mengambil HT 

di ruang P3 oleh 

PA  

 

II  

 

( 6 Juli – 12 

Juli 2015 )  

Processing NET24 

 

- menjadi PA Ingest di ruangan Library 

- Mengambil HT di P3 untuk keperluan 

komunikasi selama post produksi berlangsung. 

- Melakukan processing NET24 sebagai PA 

ingest, yaitu membantu PA Lead meng-ingest, 

restore,dan  feeding data yang dibutuhkan 

untuk berita yang sudah ada di rundown. 

 

- Melihat cara kerja prompter saat on air 

berlangsung. 

- Mengikuti evaluasi. 

 

 

 

Masih belajar 

Menjadi PA 

Ingest  
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III  

 

( 13 Juli – 19 

Juli 2015 )  

     Processing NET24 

 

- Mengambil HT di P3 untuk keperluan 

komunikasi selama post produksi berlangsung. 

- Melakukan processing NET24 sebagai PA 

Lead, yaitu cek rundown yang sudah dibuat 

produser di hari yang bersangkutan, meng-

ingest, restore,dan  feeding data yang 

dibutuhkan untuk berita yang sudah ada di 

rundown. 

- Membuka FileZilla (FZ) untuk membantu 

Korlip menarik data tim liputan dari luar 

daerah, yang nantinya akan di ingest di library 

untuk keperluan berita yang akan tayang. 

- Latihan membuat naskah dari APTN atau 

Reuters, dengan membuka situs 

aptn.netmedia.co.id atau reuters.netmedia.co.id. 

- Membantu produser melengkapi berita dengan 

mencari footage atau dok yang dibutuhkan. 

- Mencari dubber untuk paket yang akan di edit. 

- Melihat cara kerja prompter saat on air 

berlangsung. 

- Mengikuti evaluasi. 

 

 

 

Membantu 

menjadi PA 

Lead  

 

IV  

 

 

( 20 Juli – 26 

Juli 2015 )  

Processing NET24 

  

- Mengambil HT di P3 untuk keperluan 

komunikasi selama post produksi berlangsung. 

- Melakukan processing NET24 sebagai PA 

Lead, yaitu cek rundown yang sudah dibuat 

produser di hari yang bersangkutan, meng-

ingest, restore,dan  feeding data yang 

dibutuhkan untuk berita yang sudah ada di 

rundown. 

- Membuka FileZilla (FZ) untuk membantu 

Korlip menarik data tim liputan dari luar 

daerah, yang nantinya akan di ingest di library 

untuk keperluan berita yang akan tayang. 

- Latihan membuat naskah dari APTN atau 

Reuters, dengan membuka situs 

aptn.netmedia.co.id atau reuters.netmedia.co.id. 

- Membantu produser melengkapi berita dengan 

mencari footage atau dok yang dibutuhkan. 

- Mencari dubber untuk paket yang akan di edit. 

- Melihat cara kerja prompter saat on air 

berlangsung. 

 

 

Membantu 

menjadi PA 

Lead 
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- Mengikuti evaluasi. 

 

 

V 

 

( 27 Juli – 2 

Agustus 

2015)   

- Menjadi PA Lead  

 

- Liputan Modul (Feature) NET 24 bersama  

- Kak Widya dan Mas Reza  

- Liputan tentang : Pilkada Muda  

- Mencari FOX POP dan ikut bertanya soal 

topik terkait  

- Berkunjung kerumah narasumber Henky 

Kurniawan 

- Membantu cameramen saat mengoperasikan 

alat  

- Kembali ke kantor untuk ingest berita  

- Liputan daily dwelling time dan Aseanpol 

Indonesia  

- Liputan bersama Kak Edu (VJ) dan Kak 

Yuvinda (Reporter) di lapangan banteng, 

Jakarta  

- Membantu cameramen saat mengoperasikan 

alat  

- Verbatim hasil liputan bersama Kak Yuvinda  

- Membuat naskah liputan 

 

 

 

Liputan tanggal 

1 Agustus 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Liputan tanggal 

2 Agustus 2015  

 

 

 

VI 

 

( 3 – 9 

Agustus 

2015 )  

- Liputan daily kasus Evan meninggal setelah 

MOS  

 

- Liputan bersama Kak Alfa (VJ) dan Kak Adi 

(Reporter) di Menteri Pendidikan  

- Wawancara bersama Menteri Pendidikan, 

Anies Baswedan  

- Memberikan pertanyaan saat  wawancara  

- Membantu cameramen saat mengoperasikan 

alat  

- Verbatim hasil liputan bersama reporter 

- Membuat naskah liputan 

 

- Bergantian membantu menjadi PA Lead di 

Kantor  

 

- Liputan daily tentang harga daging sapi naik  

- Liputan ke Pasar Minggu bersama Kak Marcel 

(VJ) dan Kak Nisa (Reporter)  

- Membantu Cameramen mengoperasikan alat  

- Mencari narasumber dipasar  

- Memberikan pertanyaan kepada narasumber 

Liputan tanggal 

4 Agustus 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liputan tanggal 

9 Agustus 2015  

 

 

 

 

Tahapan kerja production..., Yosephina Indah Esian Nefo, FIKOM UMN, 2016



seputar topik kenaikan harga daging sapi  

- Verbatim hasil liputan  

- Membuat naskah liputan 

 

 

 

VII 

 

( 10- 16 

Agustus 

2015 )   

- Liputan daily tentang penutupan pendaftaran 

pilkada  

- Liputan bersama Kak Marcel (VJ)  

- Membantu cameramen saat mengoperasikan 

alat 

- Mengikuti konpress di KPU  

- Verbatim hasil liputan  

- Membuat naskah liputan 

 

- Hari selanjutnya, membantu menjadi PA Lead 

di Kantor NET 

 

Liputan tanggal 

11 Agustus 2015  

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

( 17-23 

Agustus 

2015 )  

- Liputan daily tentang Penggusuran Kampung 

Pulo  

- Liputan ke Rusunawa Kampung Pulo 

Jatinegara  

- Liputan bersama Kak Adam (VJ) dan Magang 

Korlip  

- Membantu mencari narasumber  

- Membantu VJ mengoperasikan alat kamera  

- Melihat pembuatan LOT dan PTC dari VJ  

- Verbatim liputan   

- Membuat naskah liputan 

 

- Hari selanjutnya, membantu menjadi PA Lead 

di Kantor NET 

Liputan tanggal 

20 Agustus 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di kantor dari 

tanggal 21 -23 

Agustus 2015  

 

IX  

 

( 24 – 30 

Agustus 

2015 )  

- Liputan daily tentang Penggeledahan Kantor 

PT Pelindo terkait kasus Dwelling Time  

- Liputan bersama Kak Ipank (VJ)  

- Melakukan Doorstop di kantor pelindo dengan 

narasumber  

- Melontarkan pertanyaan seputar kasus tersebut  

- Membantu verbatim Liputan  

- Membuat naskah liputan  

 

- Hari Selanjutnya, membantu PA Lead di 

Kantor NET 

Liputan tanggal 

28 Agustus 2015 

 

X 

 

(31 Agsts – 6 

September 

Processing NET24 

 

- Mengambil HT di P3 untuk keperluan 

komunikasi selama post produksi berlangsung. 

- Melakukan processing NET24 sebagai PA 

 

 

Menjadi PA 

Lead  
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2015 )   Lead, yaitu cek rundown yang sudah dibuat 

produser di hari yang bersangkutan, meng-

ingest, restore,dan  feeding data yang 

dibutuhkan untuk berita yang sudah ada di 

rundown. 

- Membuka FileZilla (FZ) untuk membantu 

Korlip menarik data tim liputan dari luar 

daerah, yang nantinya akan di ingest di library 

untuk keperluan berita yang akan tayang. 

- Latihan membuat naskah dari APTN atau 

Reuters, dengan membuka situs 

aptn.netmedia.co.id atau reuters.netmedia.co.id. 

- Membantu produser melengkapi berita dengan 

mencari footage atau dok yang dibutuhkan. 

- Mencari dubber untuk paket yang akan di edit. 

- Melihat cara kerja prompter saat on air 

berlangsung. 

- Mengikuti evaluasi. 

 

 

XI  

 

( 7-13 

September 

2015 )  

Processing NET24 

 

- Mengambil HT di P3 untuk keperluan 

komunikasi selama post produksi berlangsung. 

- Melakukan processing NET24 sebagai PA 

Lead, yaitu cek rundown yang sudah dibuat 

produser di hari yang bersangkutan, meng-

ingest, restore,dan  feeding data yang 

dibutuhkan untuk berita yang sudah ada di 

rundown. 

- Membuka FileZilla (FZ) untuk membantu 

Korlip menarik data tim liputan dari luar 

daerah, yang nantinya akan di ingest di library 

untuk keperluan berita yang akan tayang. 

- Latihan membuat naskah dari APTN atau 

Reuters, dengan membuka situs 

aptn.netmedia.co.id atau reuters.netmedia.co.id. 

- Membantu produser melengkapi berita dengan 

mencari footage atau dok yang dibutuhkan. 

- Mencari dubber untuk paket yang akan di edit. 

- Melihat cara kerja prompter saat on air 

berlangsung. 

- Mengikuti evaluasi. 

 

 

 

 

 

Menjadi PA 

Lead  

 

 

 

Membuat 

naskah dari 

APTN dan 

Reuters  

 

 

Belajar VO 

(Voice Over)  

 

XII 

 

Processing NET24 

- Mengambil HT di P3 untuk keperluan 

komunikasi selama post produksi berlangsung. 
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(14 – 20 

September 

2015 )  

 

- Melakukan processing NET24 sebagai PA 

Lead, yaitu cek rundown yang sudah dibuat 

produser di hari yang bersangkutan, meng-

ingest, restore,dan  feeding data yang 

dibutuhkan untuk berita yang sudah ada di 

rundown. 

- Membuka FileZilla (FZ) untuk membantu 

Korlip menarik data tim liputan dari luar 

daerah, yang nantinya akan di ingest di library 

untuk keperluan berita yang akan tayang. 

- Latihan membuat naskah dari APTN atau 

Reuters, dengan membuka situs 

aptn.netmedia.co.id atau reuters.netmedia.co.id. 

- Membantu produser melengkapi berita dengan 

mencari footage atau dok yang dibutuhkan. 

- Mencari dubber untuk paket yang akan di edit. 

- Melihat cara kerja prompter saat on air 

berlangsung. 

- Mengikuti evaluasi. 

 

 

Menjadi PA 

Lead  

 

 

 

 

Membuat 

naskah dari 

APTN dan 

Reuters  

 

 

Belajar VO 

(Voice Over) 

 

XIII 

 

 

(21 – 27 

September 

2015 )  

Processing NET24 

 

- Mengambil HT di P3 untuk keperluan 

komunikasi selama post produksi berlangsung. 

- Melakukan processing NET24 sebagai PA 

Lead, yaitu cek rundown yang sudah dibuat 

produser di hari yang bersangkutan, meng-

ingest, restore,dan  feeding data yang 

dibutuhkan untuk berita yang sudah ada di 

rundown. 

- Membuka FileZilla (FZ) untuk membantu 

Korlip menarik data tim liputan dari luar 

daerah, yang nantinya akan di ingest di library 

untuk keperluan berita yang akan tayang. 

- Latihan membuat naskah dari APTN atau 

Reuters, dengan membuka situs 

aptn.netmedia.co.id atau reuters.netmedia.co.id. 

- Membantu produser melengkapi berita dengan 

mencari footage atau dok yang dibutuhkan. 

- Mencari dubber untuk paket yang akan di edit. 

- Melihat cara kerja prompter saat on air 

berlangsung. 

- Mengikuti evaluasi. 

 

 

 

 

Menjadi PA 

Lead  

 

 

 

Membuat 

naskah dari 

APTN dan 

Reuters  

 

 

Belajar VO 

(Voice Over) 

 

XIV 

Processing NET24 
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(28 – 29 

September )  

- Mengambil HT di P3 untuk keperluan 

komunikasi selama post produksi berlangsung. 

- Melakukan processing NET24 sebagai PA 

Lead, yaitu cek rundown yang sudah dibuat 

produser di hari yang bersangkutan, meng-

ingest, restore,dan  feeding data yang 

dibutuhkan untuk berita yang sudah ada di 

rundown. 

- Membuka FileZilla (FZ) untuk membantu 

Korlip menarik data tim liputan dari luar 

daerah, yang nantinya akan di ingest di library 

untuk keperluan berita yang akan tayang. 

- Latihan membuat naskah dari APTN atau 

Reuters, dengan membuka situs 

aptn.netmedia.co.id atau reuters.netmedia.co.id. 

- Membantu produser melengkapi berita dengan 

mencari footage atau dok yang dibutuhkan. 

- Mencari dubber untuk paket yang akan di edit. 

- Melihat cara kerja prompter saat on air 

berlangsung. 

- Mengikuti evaluasi. 

 

Menjadi PA 

Lead  

 

 

Membuat 

naskah dari 

APTN dan 

Reuters  

 

 

Belajar VO 

(Voice Over) 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Magang   

3.3.1 Pelaksanaan Kerja Magang  

Pelaksanaan kerja magang penulis disesuaikan dengan alur kerja yang dimiliki 

oleh News NET 24. Production Assistant di News NET di bagi menjadi dua yaitu 

PA ingest dan PA lead yang mengikuti produksi mulai pra produksi hingga pasca 

produksi. Namun, sebagai PA News NET peran di dalam pra produksi dan produksi 

kurang begitu dominan. Production Assistant lebih berperan penting dalam pasca 

produksi dikarenakan di dalam program news, seorang PA berada di bawah 

naungan produser yang akan membantu proses on air hingga selesai.  

Production Assistant juga harus melakukan beberapa pekerjaan seperti meriset 

dan mengingest berita dari reporter, kontributor atau berita luar negeri (APTN dan 

Reuters) yang tidak bisa dilakukan oleh bidang apapun. Dalam program news, PA 

dituntut harus memiliki jiwa yang mau bekerja, cepat tanggap dan displin. Hal ini 

dikarenakan pola kerja Net 24 yang mengejar deadline berita terupdate dan harus 

siap tayang pukul 24:00 WIB.  
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Proses pelaksanaan produksi berita memiliki beberapa tahap yang harus dilalui 

sebelum on air LIVE Net 24. Tahapan tersebut terdiri dari pra-produksi, produksi, 

dan pasca produksi. Newby (1997, h.78) merumuskan tahapan tersebut dalam 

Setting Up, The Fine Details, Schedules and Running Orders, The Script, Timing 

Counting and Stopwatches, and Post Production. Dibawah ini penulis akan 

menjelaskan dan mengkorelasikan antara teori dari Newby dan bagaimana 

penerapan kerjanya pada NET 24.  

1. Setting Up 

Menurut Newby (1997, h. 80) peran PA dalam tahap ini adalah 

mempersiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan oleh produser dan 

sutradara, menerima memo dari produser untuk hal-hal yang diperlukan 

sebelum produksi dimulai, mencatat kembali apa yang dibutuhkan oleh produser 

melalui memo tersebut, membooking fasilitas dan peralatan, mengontrol 

anggaran dari produser dan memastikan siapa talent yang akan ikut proses 

produksi hingga siap tayang (on air).  

Dalam praktik produksi berita news NET 24, PA juga melakukan beberapa 

pekerjaan yang sama seperti mempersiapkan beberapa dokumen yang 

dibutuhkan oleh produser. Contohnya mempersiapkan bahan-bahan feature atau 

soft news yang akan tayang pada hari tersebut. Setelah itu, PA mengkonfirmasi 

kepada produser dan mencari siapa yang akan menjadi editor.  

Tak hanya itu, dalam praktiknya PA juga harus membooking fasilitas dan 

peralatan dari kantor. Asisten produser news harus menkonfirmasi terlebih 

dahulu kepada tim liputan kapan dan dimana mereka akan melakukan liputan. 

Setelah mendapatkan konfirmasi, PA langsung membuatkan form anteran dan 

jemputan tim liputan, setelah itu form tersebut diletakkan di lantai 27 agar bisa 

diambil oleh carpool.  

 

Gambar 3.1 Form Antaran Liputan 
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2. The Find Details  

Pada The Find Details, peran PA adalah mencari informasi yang relevan 

seperti riset baik dari perpustakaan, balai kota ataupun museum agar 

mendapatkan informasi sedalam-dalamnya tentang topik terkait. Selain itu, PA 

juga mencatat sumber informasi yang di dapatkan dan dipaparkan kepada 

produser tentang hasil temuan riset tersebut. Production Assistant pun harus 

mencari tahu apakah topik-topik tersebut menyangkut hak cipta, perizinan, dan 

mengecek layak atau tidak jika ditayangkan dalam program acara tersebut 

(Newby, 1997, h. 80) 

Dalam praktiknya, peran PA news NET 24 juga melakukan hal yang sama 

seperti teori dari Julian Newby. Production Assistant menggali informasi yang 

relevan dengan riset. Ada beberapa sumber riset yang digunakan oleh PA seperti 

youtube, twitter, google, website topic terkait, APTN dan Reuters.   

Setelah menemukan hasil riset tersebut, biasanya PA membuatnya ke 

dalam file satu video melalui movie maker. Movie maker adalah program 

pengeditan video atau foto yang mudah dan praktis digunakan oleh semua 

orang. Dengan adanya movie maker ini, video yang dihasilkan pun bisa HD 

sesuai dengan kriteria NET TV.  Jika video tersebut telah di save, kemudian PA 

mengingest file tersebut ke library.  

 

3. Schedules and Running Orders 

Pada Schedules and Running Order, PA bertugas mengatur jadwal latihan 

mulai dari jadwal shooting harian hingga jadwal shooting diluar.  Asisten 
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produser merincikan jadwal tersebut dan memastikan kapan produksi akan 

dilaksanakan dengan persetujuan produser, sutradara dan floor director. Akan 

tetapi, penyusunan akhir jadwal shooting tersebut tetap dikerjakan oleh 

production assistant (Newby, 1997, h. 81).  

Production Assistant dalam praktik produksi berita NET 24 juga melakukan 

pekerjaan yang serupa. Namun, dalam NET 24 jadwal yang diatur oleh PA 

adalah jadwal tayang segmen 3 (feature).  

 

4. Script  

Menurut Newby (1997, h.82) Script atau naskah adalah salah satu hal yang 

paling penting dalam proses produksi. Naskah yang sudah diprint, biasanya 

diberikan ruang kosong disebelah kanan untuk produser atau sutradara agar 

dapat mencoret-coretnya dengan memberikan tambahan ide, kritik, dll. Jika ada 

naskah yang diganti, PA bertanggungjwab mengetik kembali apa yang menjadi 

keinginan produser atau sutradara kemudian di print dan disebarkan lagi kepada 

seluruh anggota/ crew.  

PA dalam produksi berita NET 24 juga memiliki tanggungjawab untuk 

menyelesaikan script atau naskah dari produser. Namun bedanya, PA tidak 

mengetik kembali apa yang menjadi keinginan produser melainkan membantu 

mencetak naskah feature yang akan tayang pada hari tersebut, mencari dubber 

lalu mencari editor agar bisa di proses ketika post produksi.  

 

5. Timings, Counting and Stopwatches 

Newby menjelaskan (Newby, 1997, h. 83), seorang PA berperan penting 

untuk selalu memperbaharui rundown yang bisa berubah kapanpun. Hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi jika ada berita hardnews yang biasanya datang 

di menit-menit menjelang on air. Ketika itu terjadi, PA harus siap memasukan  

berita agar segera di proses dalam produksi. Selain itu, production assistant juga 

harus mengecek kembali apa yang diperlukan dalam produksi seperti apakah 

semua crew sudah siap, mengecek semua kelengkapan alat produksi, dan 

memastikan apakah semua orang sudah memegang naskah atau belum. PA juga 
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harus memiliki mata lain seperti stopwatch yang akan membantu berjalannya 

produksi agar tidak terjadi over run.  

Production Assistant dalam praktik produksi berita NET 24 juga melakukan 

pekerjaan yang serupa seperti meng-update rundown yang sudah dibuatkan oleh 

produser di ENPS (Electronic News Production System). Setelah mengecek 

rundown, PA harus mengkonfirmasi dulu kepada produser apa saja yang 

dibutuhkan melalui alat komunikasi HT. Lalu, PA melaksanakan apa yang 

diminta oleh produser seperti riset, browsing, download, dll.  

PA NET 24 juga mengecek kesiapan para presenter diruang make up, 

apakah presenter sudah datang atau belum, apakah sudah di make up apa belum, 

bagaimana warna baju yang akan dikenakan presenter dan  memberikan tab 

kepada presenter.  

 

6. Post Production  

Pasca/ post Produksi merupakan tahapan terakhir dalam proses pembuatan 

produksi berita. Newby menjelaskan bahwa dalam tahap ini mengacu pada 

proses dimana semua rekaman yang mentah baik video maupun suara diedit 

secara bersamaan dalam sebuah urutan dan dilengkapi dengan grafis atau efek 

lain bila dibutuhkan (Newby, 1997, h. 84). 

Dalam proses ini, PA juga terlibat dalam proses editing, mengecek 

kesiapan talent, mengecek peralatan yang nantinya akan dikembalikan, dan 

mengecek kembali kesiapan naskah untuk proses produksinya.  

Dalam praktek sebagai asisten produser di NET TV, tahap post produksi 

inilah peran PA sangat dibutuhkan. Adapun peran tersebut dibagi menjadi pra 

on air, on air dan pasca on air.  

 

A. Pra On Air ( PA Lead dan PA Ingest)  

Di dalam Pra On Air terdapat dua peran PA yang memiliki tugas dan 

tanggungjawab masing-masing.  

1) PA Lead dan PA Ingest  
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 Sebagai production assistant Net TV, di dalam Pra On Air  PA 

Ingest ataupun PA Lead bertugas mengambil HT ke P3 untuk alat 

komunikasi saat berlangsungnya proses produksi. Setelah itu, HT diberi 

nama siapa saja yang terlibat dalam proses produksi dan 

membagikannya ke nama-nama yang sudah tercantum seperti produser, 

Korlip (Kordinator Liputan), PA, dan Magang. 

 

2) Pa Ingest  

PA Ingest adalah orang yang bekerja di lantai 29 untuk meng-ingest 

berita yang di koordinasikan oleh PA Lead sesuai kebutuhan berita 

pada hari tersebut. Namun, terkadang PA Ingest juga ikut turut 

membantu dalam sebagian proses produksinya seperti mengecek 

schedule presenter, menyiapkan form antaran untuk presenter, atau 

rekan kerja. Setelah ditanda tangani oleh Produser, diletakkan pada box 

khusus car pool di lantai 27, dan mengisi data di buku untuk 

memastikan form sudah diletakkan.  

 

Gambar 3.2 Form Anteran untuk Presenter atau Rekan Kerja 
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Dalam praktiknya, PA Ingest harus mencetak form ingest dan 

editing, untuk menuliskan data dari hasil proses pemindahan kartu 

memori hasil liputan ke dalam media base ( ingest ) dan naskah yang 

siap sunting. Asisten produser menyiapkan form ingest dari shift 

sebelumnya (listing), seperti NET5, NET10, NET12, dan NET 16, agar 

tahu data apa saja yang sudah ingest sebelumnya. Ini berfungsi ketika 

ada berita repackage atau menayangkan ulang dengan sedikit disunting, 

tayangan yang sebelumnya sudah tayang di shift sebelumnya, selain itu 

listing berfungsi ketika berita yang mepet masuk dari tim liputan bisa 

dimasukkan ke program NET24. 

Jika ingin berita tersebut di tayangkan di media base editor, PA 

Ingest terlebih dahulu harus mengisi form yang disediakan, seperti 

mengisi bagian destination dengan mencentang kolom news, program 

title (Spot), source destination (dari folder manakah data yang akan di-

ingest), clip (jumlah file yang akan di-ingest), dan short description atau 

bisa disebut slug (judul dari data yang akan di-ingest). Form tersebut 

memudahkan library untuk melakukan proses ingest. Setelah proses 

ingest selesai, data-data tersebut akan mendapat ID atau kode yang 

berguna untuk tim editor saat proses penyuntingan. ID merupakan urutan 

penempatan folder, tanggal, bulan, dan kode akhir. Contoh 

RWNML2906-A, maksudnya adalah folder NET malam, tanggal 29 

bulan Juni di kode A. Kode berurut dari A-Z dilanjutkan dengan a-z dan 

01-tak terhingga. 

 

          Gambar 3.3  Form Ingest Request NET 
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Jika ada tim liputan yang tidak sempat memberikan kartu memori 

dari hasil liputan ke kantor karena waktu terlalu mepet, maka bisa 

dilakukan feeding yaitu proses perekaman oleh library dari tempat 

liputan, dan tim liputan tidak harus membuang waktu untuk 

mengantarkan ke kantor. Contoh ulang tahun Surabaya, maka tim 

Surabaya play paket utuh dan direkam oleh library lewat kordinasi oleh 

Korlip agar kedua pihak sama-sama siap untuk proses perekaman. 

Sekitar pukul 23:00 WIB, PA Ingest turun ke lantai 28 untuk 

mengecek kesiapan presenter, seperti baju, make up dan hair style, jika 

ada yang tidak sesuai segera dilaporkan ke bagian wardrobe untuk 

diperbaiki dan mengkonfirmasikannya kepada produser melalui HT. PA 

Ingest juga menyiapkan tab untuk presenter. Fungsi tab agar presenter 

bisa latihan saat senggang.  

Setelah semua urusan mengenai ingest di library ( dilantai 29) telah 

usai, PA Ingest langsung memberikan listing-an kepada PA Korlip.  

 

3) PA Lead  

PA Lead adalah orang yang mengerjakan semua pekerjaan di lantai 

28 pada saat pra on air. PA Lead membantu produser dalam mencari 

informasi, mengecek rundown, mencetak naskah, mencari dubber, 

hingga memberikannya kepada editor dan mengkoordinasikan kepada 

produser.  

PA Lead juga harus mengecek modul atau feature apa yang 

ditayangkan pada hari yang bersangkutan di jadwal tayang modul 

NET24 yang sebelumnya sudah dibuat oleh produser.  
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Pada saat pra on air, PA lead juga harus rajin melihat rundown yang 

sudah dibuat oleh produser di enps.netmedia.co.id. Jika ada berita dari 

luar negeri yang terupdate ataupun unik dari rundown, PA harus 

membuka situs aptn.netmedia.co.id dan reuters.netmedia.co.id untuk 

mendownload video dalam situs tersebut dengan login terlebih dahulu.  

Tak hanya itu, PA bisa melihat data apa yang harus di masukkan ke 

dalam media base ( ingest ) untuk keperluan berita-berita yang akan 

ditayangkan dari rundown tersebut. Gambar-gambar yang diperlukan 

harus di-ingest terlebih dahulu agar bisa terlihat saat proses 

penyuntingan. Untuk bisa ingest, PA harus mengunduh data yang 

dimaksud dan memasukkan ke dalam folder mana yang nantinya akan 

di masukkan ke media base (ingest), atau jika itu berasal dari APTN 

ataupun reuters, data bisa langsung di transfer ke bagian ingest dengan 

pilihan transfer file pada APTN atau mengklik gambar folder pada 

reuters. Jika berasal dari reporter, VJ (Video Journalist) atau 

kontributor, maka buka aplikasi FileZilla (FZ) yang berisi folder-folder 

reporter. Untuk meng-ingest, klik 2 kali pada slug ( judul berita) yang 

akan di-ingest dan data dengan sendirinya akan terkirim ke library ( 

tempat proses penyimpanan data yang berada di lantai 29 Gedung The 

East). 

Production Asisstant Lead di Net 24 juga turut membantu produser 

menyelesaikan beberapa naskah seperti membuat grafis atau riset 

mengenai topik terkait.  

Jika produser ingin mendapatkan footage yang dibutuhkan untuk 

pelengkap berita, maka PA Lead harus membantu mencari gambar 

tersebut dan membuatnya ke dalam video yang sudah digabung lewat 

aplikasi movie maker yang nantinya akan di masukkan pula ke dalam 

media base. Contoh produser menulis naskah tentang penghinaan 

Presiden, dan membutuhkan gambar-gambar lewat media sosial untuk 

penegas bahwa berita itu benar, maka PA harus membantu mencari 

gambar tersebut  

Tahapan kerja production..., Yosephina Indah Esian Nefo, FIKOM UMN, 2016



Jika footage yang dibutuhkan berasal dari folder-folder sebelumnya 

yang sudah tayang di NET, maka tidak perlu di-ingest, namun harus 

restore terlebih dahulu (proses penarikan file kembali agar dapat dibaca 

di ruang editor). Karena, biasanya gambar yang sudah lewat dari 

sebulan akan hilang, dan hanya libray yang memiliki database, maka 

harus di-restore dengan mengisi form yang telah disediakan dengan 

mencantumkan kode data yang akan di tarik kembali dari ruangan 

library ( restore ). Contoh: NML270615-KebakaranGudangPlastik-

ARC, maksudnya adalah file tersebut berada di folder NET malam 

tanggal 27 bulan Juni tahun 2015 dengan judul Kebakaran Gudang 

Plastik, format file dibuat archive (arc).  

Ketika naskah siap cetak, maka PA Lead juga harus membantu 

mencarikan dubber untuk pengisi voice over. Setelah naskah di VO 

maka, tulis judul VO yang sudah disimpan oleh dubber dan tulis berasal 

dari mana data tersebut, menggunakan kode yang tadi dari hasil ingest, 

untuk membantu editor dalam proses penyuntingan. 

Setelah itu, PA Lead memberikan naskah yang siap di sunting 

kepada editor dan mencatat di form editing, naskah tersebut merupakan 

segmen berapa, siapa dubber-nya, slug, tim liputan, kode ingest, dan 

siapa editornya, untuk memudahkan proses ketika produser ingin 

preview paket tersebut dan membantu evaluasi ketika terjadi sesuatu 

dengan paket. 

PA Lead mencatat Hilite dan teaser yang diberikan oleh produser 

agar segera di sunting oleh editor dan harus mendahulukan paket-paket 

pada segmen awal. PA Lead juga menyiapkan credit title untuk 

ditayangkan di akhir on air.  

Pada tahap terakhir dalam proses pra on air, biasanya PA Lead 

mengecek kembali kesiapan rundown, jika ada yang belum ready, maka 

harus segera diproses. Jika sudah mendekati waktu on air (sekitar pukul 

23:15) PA mencetak rundown dan tempel dekat ruang editor agar 

mudah diketahui paket apa saja yang sudah siap dan belum. 
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B. On Air ( PA Ingest dan PA Lead )  

Pada saat on air, PA Ingest dan PA Lead stand by di Control Room 

(CR) atau ruang kontrol untuk membantu mengoperasikan prompter yang 

berguna untuk memudahkan presenter membaca naskah.  

Gambar 3.4 Ruang Control Room News NET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pasca On Air (PA Ingest dan PA Lead)  

Pada saat pasca on air, kedua PA saling membantu evaluasi dengan 

menjadi note taker, mengembalikan tab presenter ke control room, dan 

mengambil absensi untuk presenter yang diletakkan dimeja evaluasi.  

Tahap terakhir dalam pasca on air adalah Evaluasi. Pada tahap ini 

produser mengevaluasi hasil dari produksi berita yang ditayangkan pada 

hari tersebut. Rapat ini dilakukan oleh Produser dan Production Assistant 

(PA). Di sinilah penilaian-penilaian terjadi, apa yang harus dipertahankan, 

dan mana yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk membuat laporan 

dari email yang nantinya bisa dibaca oleh seluruh staf redaksi news, jika 

ada kesalahan agar tidak terulang lagi dan bisa diperbaiki kedepannya, jika 

baik maka dipertahankan dan terus dikembangkan.  

Sebelum evaluasi tersebut dikirim ke seluruh email karyawan news 

Net TV, PA meminta produser  untuk mengecek kembali evaluasi 

tersebut. 
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Tabel 3.2 Tahapan Produksi Berita di NET TV 

TAHAP KONSEP 

TEORI 

PRAKTEK DI NET TV  KETERANGAN 

 

Pra 

Produksi 

 Setting Up  

 The Fine 

Details  

 Schedules 

and 

Running 

Order  

Setting Up  

 PA harus mengajukan booking 

requestman power  (SDM) 

 Mengajukan booking request 

equipment  

 PA mempersiapkan dan bertanggung 

jawab atas semua peralatan yang di 

request untuk kelancaran liputan. 
 

The Fine Details 

 Meriset berita  

 

 

 

 

 

 

 

Schedules and Running Order 

 PA mengatur jadwal tayang segmen 

ketiga yaitu segmen tentang feature/ 

softnews  

 

 Ditulis melalui 

form khusus dari 

NET TV  

 

 

 

 

 

 

 Sumber riset berita 

net 24 dari 

youtube, twitter, 

google, website 

topic terkait, 

APTN dan 

Reuters.  

 

 Menentukan 

liputan apakah 

yang akan 

ditayangkan 

bersama produser  

 

 
 

Produksi  
 The Script  

 Timing. 

Counting 

and 

Stopwatches   

The Script  

 Membantu mencetak naskah feature 

yang akan tayang pada hari tersebut 

 Mencari dubber  

 Mencari editor agar bisa di proses 

ketika post produksi 

 

Timing, Counting and Stopwatches  

 Meng-update rundown dan memenuhi 

kebutuhan naskah  

 Mengkonfirmasi  ulang kepada 

presenter soal kehadirannya pada hari 

tersebut   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menghubungi 

presenter via 

whatsapp atau 

telepon  

 

Pasca 

Produksi  

 Post 

Production  

 Pra on air 

PA Ingest dan PA Lead bekerja sama 

mengambil HT di ruang P3.  

PA Ingest melakukan 

 

Penjelasan secara 

detailnya sudah 

terangkum diatas.  
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tanggungjawabnya di ruang library pada 

saat pra on air.  

PA Lead melakukan tanggungjawabnya 

di lantai 28 pada saat pra on air.  

 

 On Air  

PA Ingest dan PA Lead berada diruang 

control room untuk membantu 

mengoperasikan promter 

  

 Pasca On air  

PA menulis evaluasi, mengembalikan 

tab ke control room, dan memberikan 

absensi kepada presenter  

 

3.4 Kendala dan Solusi  

Dalam proses pelaksanaan kerja magang, penulis menemukan kendala selama magang di 

NET TV, diantaranya:  

1. Awalnya, penulis merasa kesulitan dalam menggunakan alat-alat dan program 

aplikasi dalam kantor seperti aplikasi ENPS, FileZilla, Invenio, booth editing, booth 

voice over, dan promter. Hal ini dikarenakan, ketika di kampus penulis kurang 

mendapatkan ilmu mengenai kegunaan program-program tersebut.  

Dengan adanya kendala tersebut, kemudian penulis menemukan solusinya dengan 

cara penulis terus melakukan penyesuaian dan bertanya kepada senior asisten 

produser mengenai beberapa program yang digunakan selama processing berlangsung 

dan akhirnya penulis mulai memahaminya.  

 

2. Pada minggu ketiga, penulis ditugaskan membuat naskah berita softnews dari APTN 

atau Reuters. Dalam penulisan berita tersebut, penulis menemukan kesulitan dalam 

menata lead dan menggunakan kata yang benar. Hal ini dapat terjadi dikarenakan saat 

menerima mata kuliah jurnalistik TV, penulis kurang memahami bagaimana cara 

menulis berita televisi yang baik dan benar. 

Dengan adanya kendala kedua ini, penulis menemukan solusinya yaitu  penulis 

akhirnya berlatih sendiri dan terus berkonsultasi dengan produser mengenai cara 

membuat berita yang baik dan benar.  
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3. Ketika liputan, penulis kesulitan dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber 

karena kurang mengetahui isu beritanya. Selain itu, penulis juga kesulitan dalam 

melakukan wawancara doorstop karena harus berdesak-desakan dengan cameramen 

dan reporter dari media lain.  

Dengan adanya kendala terakhir ini, penulis menemukan solusinya yaitu dengan cara 

penulis bertanya kepada reporter mengenai isu berita yang akan diliput dan meriset 

berita tersebut sebelum tiba di lokasi liputan. Ketika melakukan wawancara doorstop, 

penulis mencoba untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan rekan media 

lainnya 
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