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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi  

  Selama praktik kerja magang berlangsung, penulis ditempatkan pada kanal 

video sebagai reporter video dan dibimbing oleh Sadly Rachman, selaku video 

editor. Pekerjaan yang dilakukan penulis selama kerja magang adalah melakukan 

peliputan yang telah ditentukan oleh redaktur video, pengambilan gambar, 

penulisan naskah, pengeditan video, dan dubbing.  

  Pada saat di lapangan penulis dibebaskan mengangkat angle yang menarik 

dan mencari narasumber yang sesuai dengan topik. Komunikasi penulis dengan 

pembimbing lapangan dilakukan melalui pesan singkat atau bertemu secara 

langsung. 

 

3.2   Tugas yang Dilakukan  

Pekerjaan penulis selama dua bulan melakukan praktik kerja magang 

sebagai reporter video adalah menghasilkan berita video. Tugas yang dilakukan 

adalah peliputan, pengambilan gambar, pengeditan video, penulisan naskah, dan 

dubbing. 

Reporter video di Republika Online melakukan liputan berdasarkan 

penugasan yang diberikan oleh redaksi video sehari sebelumnya. Penulis terjun ke 

lapangan untuk meliput berita yang telah diberikan, sebelum meliput, 

pembimbing akan memberikan topik dan angle apa  yang akan diambil, namun 

penulis dibebaskan mengangkat angle yang dirasa menarik.  

Sebagai seorang reporter video, penulis juga bertindak sebagai juru 

kamera di mana penulis harus mengambil gambar dan mengedit materi sendiri. 

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kecocokan detail video dengan angle 

yang akan diambil sehingga gambar dan naskah akan cocok. 

Saat melakukan peliputan, penulis juga akan melakukan proses 

wawancara. Narasumber sudah ditentukan oleh redaktur video, tugas penulis 
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adalah menghubungi serta membuat janji. Seringkali penulis ditugaskan mencari 

narasumber sendiri, seperti tokoh masyarakat atau mencarinya saat di lapangan. 

Sebelum melakukan wawancara, penulis akan meminta izin dan menjelaskan 

kegunaan wawancara dan perekaman. Menurur Roicnicki, dalam bukunya 

Pengantar Dasar Jurnalisme,  selama proses wawancara, reporter harus memberi 

tahu narasumber bahwa informasi yang mereka berikan akan dipakai di website 

(2008:313). 

Selain peliputan, pengambilan gambar, penulisan naskah dan pengeditan 

video, penulis juga ditugaskan menjadi dubber saat video sudah selesai diedit. 

Tugas-tugas dilakukan penulis selama melakukan kerja magang 

Minggu 

ke- 

Kegiatan 

1 • Liputan Feature: “Fenomena Berbelanja Serba Baru di Hari 

Raya” 

- Pasar Tanah Abang 

- Margo city, Depok. 

- Narasumber: Ustad Dimas (Staff Kementrian Agama RI) 

2 • Liputan Feature: “Mudik, Tradisi pulang kampong datang lagi” 

- Bandara Soekarno Hatta, Tangerang 

- Terminal Bus Kp. Rambutan 

- Stasiun Kereta Api, Senen 

- Narasumber: Ustad Salim (Anggota DPP Depok) & Kepala 

Dishub Kp Rambutan. 

3 • Liputan travel: “Menikmati Jejak Sejarah di Dalam Rumah 

Kayu Goen” 

• Liputan kuliner: Rumah makan Ahpoong, Sentul 

4 • Liputan kuliner: “Sensasi Es Krim Dondurma dan Tingkah 

Jahil Sang Pembuat” 

• Liputan berita: “Masyarakat bica soal tragedi kemanusian di 

Mesir” 
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5 • Liputan berita: “Masyarakat bica soal tragedi kemanusian di 

Mesir” 2 

• Liputan kesehatan: “Obat herbal semakin diminati masyarakat” 

• Liputan berita: “Warga: Semoga Penampakan Tanah Abang 

Terus Begini” 

6 • Liputan feature: “Yuk! Mengenal Wayang dan 

Melestarikannya” 

• Liputan berita: “Masalah Angkutan Umum Ini yang Harus 

Dilakukan Pemerintah” 

• Narasumber: ketua MTI 

• terminal angkot, Depok 

7 • Liputan feature: “Upaya Lestarikan Budaya Peranakan 

Tiongho Lewat Busana” 

• Liputan gaya hidup: Ini Kunci Sukses Komunikasi Orang Tua 

Pada Sang Buah Hati 

• Liputan music dan film: “Film Horor Indonesia Tak 

Selamanya Berkonotasi Negatif” 

8 • Liputan berita: penembakan Aipda Sukardi  

• KPK, Kuningan 

• Liputan otomotif: Frankfurt motorshow 

9 • Liputan berita: “Yuk, Ke Perpustakaan! Banyak Manfaatnya 

Lho” 

• Liputan berita (tulis): IIMS 2013 

10 • Liputan berita: “Kebijakan Mobil Murah dan Penjual Mobil 

Bekas” 

 

 

  

3.3   Uraian Pelaksanaan Kerja Magang  
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3.3.1  Peroses pelaksanaan 

 Tugas yang dilakukan penulis selama praktik kerja magang ialah 

menghasilkan berita video. Ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum hasil 

video dapat ditayangkan, dalam buku Video Production Handbook, Miillerson 

dan Owens mengelompokkannya dalam tiga tahap produksi video, yaitu pra 

produksi, produksi dan pasca produksi.  

 

a. Pra-produksi:  

 Pra-produksi ialah tahap perencanaan, pendahuluan, organisasi, persiapan 

dan latihan sebelum produksi dimulai. Biasanya 90% pekerjaan pada produksi 

adalah persiapan dan perencanaan (Millerson & Owens, 2008: 37). Rudin dan 

Ibbatson (2002) dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Jurnalism, 

menulis bahwa pada tahap pra produksi harus diawali yang baik sehingga 

nantinya akan menghasilkan hasil akhir yang memuaskan. 

Tugas yang harus dilakukan adalah melakukan riset data yang akan diliput, 

riset dapat dilakukan melalui riset internet dan riset lapangan. Tergantung	  pada	  

1.	  Pra-‐produksi	  

2.	  Produksi	  	  	   Peliputan	   Pengambilan	  gambar	  

3.	  Pasca	  produksi	  

Pengeditan	  video	  

Penulisan	  naskah	  

dubbing	  
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sifat	   dari	   bagian	   penelitian,	   bisa	   sederhana	   atau	   mendalam.	   Namun,	   latar	  

belakang	   pengetahuan	   yang	   akurat	   sangat	   penting,	   sehingga	   reporter	   bisa	  

mewawancarai	   narasumber	   dengan	   informasi	   yang	   benar	   (Rudin dan 

Ibbatson, 2002:150).  

Sebelum melakukan riset, video editor akan menjelaskan topik yang akan 

diliput reporter video. Namun pada beberapa liputan, video editor dan reporter 

akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai rubrik video yang akan diisi. Setelah 

disetujui bersama, reporter akan melakukan riset, seperti mencari topik atau angle 

yang akan diangkat, tempat peliputan, narasumber, dan shot-shot apa saja yang 

dibutuhkan. Reporter dibebaskan sepenuhnya dalam menentukan topik dan 

mecari narasumber sendiri. Contohnya saat liputan travel atau kuliner.  

Sebelum berangkat ke lokasi, reporter harus memastikan segala peralatan 

yang diperlukan lengkap dan dapat berfungsi dengan baik. 

b. Produksi: Setelah persiapan dan perencanaan matang, maka pelaksanaan produksi 

dimulai. Tahap produksi meliputi proses peliputan dan pengambilan gambar. 

• Peliputan 

Sehari sebelum reporter melakukan peliputan, video editor akan 

mengirimkan pesan singkat kepada reporter, yang berisi jadual liputan, nama 

dan kontak narasumber, serta angle apa yang akan diambil.. 

Saat peliputan, penulis selalu melakukan wawancara di lokasi. 

Wawancara akan memperkuat dan memperjelas berita yang disampaikan 

sehingga berita tersebut memiliki kredibilitas dan dapat dipercaya (Morissan, 

2008: 84). 

Wawancara yang sering dilakukan oleh penulis adalah wawancara 

pendapat dan vox pops. Saat melakukan wawancara pendapat, reporter akan 

membuat janji dengan narasumber beberapa hari sebelumnya. Wawancara 

pendapat ialah wawancara yang bermaksud meminta pendapat dari orang yang 

kompeten mengenai suatu masalah yang sedang berkembang dalam 

masyarakat (Tebba, 2005: 129). 

Sedangkan wawancara Vox Pops dilakukan dengan tujuan mengetahui 

secara cepat reaksi masyarakat terhadap suatu kebijakan atau suatu peristiwa. 
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Menurut Morissan dalam bukunya Jurnalistik Televisi Mutakhir, Vox Pops 

atau suara dari rakyat adalah sebuah cerminan pendapat masyarakat terhadap 

suatu berita tertentu (Morissan, 2008:85). Sebelum melakukan wawancara vox 

pop, reporter akan menjelaskan tujuan pewancaraan, jenis pertanyaan, dan  

memberitahukan bahwa akan mempublis hasil wawancara di website. 

• Pengambilan gambar 

Reporter video juga bertindak sebagai camera person atau juru kamera 

di mana melakukan perekamaman gambar sendiri, sehingga reporter video 

harus mengerti teknik dasar pengambilan gambar (shooting). Ketika 

melakukan pengambilan gambar reporter video harus mampu mengarahkan 

narasumber di lokasi, misalnya ketika melakukan wawancara dan 

memastikan mendapat semua gambar dan alur yang dibutukan.  

Reporter video bertanggung jawab atas semua aspek pengambilan dan 

perekaman gambar dan memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan 

ketika mengambil gambar. Reporter video harus memastikan bahwa gambar 

yang diambil sudah tajam, komposisi gambar tepat, pengaturan level atau 

tingkat suara sudah sesuai, warna gambar yang sesuai dengan aslinya dan 

mendapat gambar yang terbaik (Morissan, 2008:93). 

Reporter video tidak hanya mengambil gambar utama tetapi juga 

gambar penunjang. Pengetahuan tentang teknik dasar pengambilan gambar 

sangat penting diketahui agar gambar tampak bagus. Setiap gambar harus 

memberikan pesan yang jelas dan tidak membiarkan penonton bertanya-tanya 

apa yang ingin disampaikan, atau apa yang menjadi topik perhatian dari suatu 

gambar yang ditampilkan (Morissan, 2008:100). 

Juru kamera harus mampu mengambil gambar dengan baik. Dalam 

buku Jurnalistik Televisi Mutakhir Morissan membagi ukuran pengambilan 

gambar menjadi delapan, yaitu:  

- Long shot: menunjukan keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki 

- Very long shot: menunjukan orang yang berada di tengah lingkungan 

sekitarnya. Dalam ukuran ini lingkungan di sekitar orang itu terlihat dominan 

dan akan memberikan panorama yang memenuhi layar. 
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- Wide angle: ukuran pengambilan gambar yang memasukan keadaan 

sekeliling, jadi sudut lebar akan memberikan pandangan atas keseluruhan 

keadaan. 

- Medium long shot: menunjukan mulai dari bagian kepala sampai tepat di 

bawah lutut. 

- Mid Shot: menunjukan mulai bagian kepala sampai pinggul. Ukuran gambar 

ini berfungsi untuk menunjukan siapa yang sedang melakukan aksi itu. 

- Medium close up: menunjukan mulai bagian kepala sampai bahu, ini 

merupakan standar pengambilan gambar dalam wawancara 

- Close up memperlihatkan bagian kepala. Dalam merekam suatu gambar 

subjek yang tengah melakukan aksi, maka ukuran gambar ini berfungsi untuk 

memfokuskan sebuah aksi yang tengah dilakukan. 

- Big close up: menunjukan gambar wajah yang memenuhi layar televisi. 

      Gambar  3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jurnalistik Televisi Mutakhir (Morissan, 2008:96) 

 

Penulis biasa menggunakan medium close up saat sedang melakukan 

wawancara dengan narasumber. Untuk menunjukan keadaan lingkungan 

sekitar saat peliputan, penulis biasa menggunakan Long shot dan very long 

shot. Medium shot dan close up juga digunakan untuk beberapa detail gambar 
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tambahan (gambar penunjang). 

 

Contoh ukuran pengambilan gambar medium close up: 

 

 

Contoh pengambilan gambar very long shot dan long shot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh pengambilan gambar medium shot dan close up:  

Gambar	  3.2	   Gambar	  3.3	  

Gambar	  3.4	   Gambar	  3.5	  

Gambar	  3.6	   Gambar	  3.7	  
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Pergerakan kamera juga perlu diperhatikan reporter video karena 

apabila pergerakan terlalu banyak dan tidak memiliki alasan dan tujuan yang 

kuat akan membuat pusing penonton. Jika dilihat dari arahnya, terdapat 

beberapa pergerakan kamera yang dapat dilakukan juru kamera antara lain 

secara horizontal dan vertikal. Pergerakan kamera berdasarkan arah gerakan 

terbagi atas pan, tilt, zoom out, zoom in, dan track.  

Penulis lebih sering memakai shot statis dan pan ketika mengikuti suatu 

aksi atau tindakan. Pan adalah pergerakan kamera secara horizontal, yaitu 

gerakan kamera dari kiri ke kanan (pan kanan) atau dari kanan ke kiri (pan 

kiri) (Morissan, 2008: 144). 

Dalam peliputan, penulis menggunakan Canon	   EOS	   50D	   dan	  

Handycam	  Sony	  HDR-‐SR7E. 

c. Pasca produksi: Tahap pasca produksi merupakan tahapan akhir dalam produksi 

video sebelum video disajikan.  

• Penulisan naskah:  

Perbedaan utama seorang reporter video dengan reporter media lainnya 

adalah cara penulisan naskah. Hal yang tidak ditemui pada reporter media 

lain adalah pada faktor gambar atau visual yang harus diperhitungkan ketika 

menulis naskah. Seorang reporter video harus mempertimbangkan gambar 

yang akan digunakannya, gambar-gambar tersebut akan menentukan cara 

menulis naskah.  Selain itu reporter juga harus bisa menyusun fakta yang ada 

di lapangan dengan ringkas serta dengan struktur bahasa yang dapat mudah 

dimengerti penonton dengan sekali mendengar.  

Menulis naskah berita video cukup sulit bagi reporter pemula, seperti 

yang dirasakan penulis. Banyaknya data yang didapat ketika berada di 

lapangan, membuat penulis sempat bingung untuk merangkum naskah 

menjadi ringkas namun tetap bisa dimengerti. Selain itu dalam menulis 

naskah berita terletak pada faktor gambar atau visual yang harus 

diperhitungkan sebelum menulis naskah, reporter harus menulis berdasarkan 
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gambar. 

Prinsip utama ketika menulis naskah berita video adalah bahasa yang 

sederhana. Pada pokoknya semakin sederhana suatu naskah berita, maka akan 

semakin baik. Bahasa yang baik akan dimengerti oleh semua orang 

(Morissan, 2008:154). 

Hubungan antara naskah berita dan potongan wawancara (SOT) tidak 

boleh membingungkan. Naskah berita hanya boleh menyajikan fakta tanpa 

memberikan opini atau sikap. Reporter menyampaikan fakta sedangkan 

soundbite memberikan komentar tentang fakta tersebut (Morissan, 2008: 

163). 

Naskah berita video terdiri atas tiga bagian, yaitu intro, badan narasi, 

dan penutup. Reporter video harus memahami fungsi atau tujuan dari masing-

masing bagian dan tidak mengulang informasi. 

Intro ditulis secara singkat guna menceritakan kepada pemirsa berita 

yang disajikan. Fungsi utama intro adalah untuk menjual berita tersebut 

kepada pemirsa. Intro berfungsi untuk menarik perhatian penonton agar 

menyimak berita bersangkutan sampai akhir (Morissan, 2008: 156).  

Contoh intro: 

PERUSAHAAN FARMASI SOHO GROUP MEMPERKENALKAN 

DUA PRODUK OBAT HERBAL YAITU GINSANA DAN PROSPAN 

MELALUI KONSEP SEED TO PATIENT/ PADA KONSEP INI   SEMUA 

PROSES PEMBUATAN OBAT HERBAL TELAH MELALUI 

SERANGKAIAN UJI KLINIS YANG KETAT// 

 

• Pengeditan video 

Reporter video tidak hanya melakukan pengambilan gambar sendiri, 

tetapi juga harus mengedit materi bersangkutan hingga siap tayang. Di sini 

reporter video harus mampu merangkai gambar yang bercerita dalam durasi 

yang ditentukan sehingga penonton dapat menyaksikan perjalanan gambar 

yang menarik dan tidak membosankan. 

Memilih gambar sangat penting, karena harus mampu bercerita banyak 
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pada gambar yang terbatas, dengan demikian penonton dapat menyimpulkan 

sendiri dari apa yang dilihat. Sedangkan narasi adalah pelengkap data dan 

informasi dari gambar video. 

Saat pengeditan video, gambar-gambar yang telah diambil dilihat 

kembali, dipilih dan kemudian digabungkan dalam struktur yang bertautan, 

logis, dan masuk akal. Hasil editing harus dapat menjelaskan berita yang 

disampaikan secara visual sesuai dengan durasi waktu yang telah ditetapkan 

(Morissan, 2008: 95). 

Perangkat lunak yang digunakan penulis untuk mengedit video adalah 

Final Cut Pro. 

• Dubbing 

Setelah naskah yang telah ditulis dan video selesai diedit, selanjutnya 

reporter harus melakukan dubbing naskah untuk merekam voice over. Pada 

awalnya penulis sempat merasa kesulitan dan tidak percaya diri dengan hasil 

dubbing, sehingga masih terdengar monoton dan datar. Jika disampaikan 

secara monoton, akan membuat penonton tidak menikmati dan menarik sajian 

berita yang disampaikan. Oleh karena itu, dubber harus mengubah pola 

titinada dari nada yang hanya satu macam menjadi bervariasi. 

Dubber wajib memperhatikan beberapa hal, seperti kecepatan, tekanan, 

jeda, dan pengucapan. Selain itu dubber harus interaktif dan seperti bercerita, 

naik turun suara juga harus diperhatikan. 

Memberikan penekanan disuatu kata juga perlu dilakukan, untuk 

memberitahukan kepada penonton bahwa informasi tersebut penting. 

Pelafalan atau pengucapan tiap kata harus jelas agar pemirsa tidak salah 

mendengar. Pemberian jeda antar kalimat dapat membantu dalam mengatur 

nafas. 

 

3.3.2  Kendala yang Ditemukan 

 Selama melakukan praktik kerja magang, penulis kerap kali menemukan 

kendala selama proses peliputan sampai dengan penulisan naskah. Penulis meliput 

menggunakan kamera dan memory card milik sendiri, dengan keterbatasan 
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memori penulis pernah diminta meliput beberapa berita dalam sehari. Kendala 

yang biasa ditemukan penulis adalah ketika proses pengeditan, penulis akan 

kekurangan video penunjang dan sulit mencocokan naskah pada bagian yang 

kurang dengan video yang tersedia. 

Selain itu, pada minggu terakhir penulis dibimbing oleh dua pembimbing. 

Kurangnya kordinasi menyebabkan penulis pernah diberikan tugas yang berbeda 

pada jam yang sama atau bahkan pernah tidak diberikan tugas. Tidak adanya 

standar baku penulisan naskah dan pengeditan video juga sempat menjadi kendala 

penulis, sehingga penulis kesulitan menyesesuaikan naskah dengan gambar yang 

ada. 

3.3.3  Solusi atas Kendala yang Ditemukan  

 Solusi untuk mengatasi kendala yang penulis hadapi dengan melakukan 

beberapa hal, seperti ketika memori menjadi kendala, penulis mengatasinya 

dengan merangkum langsung saat perekaman dan menghapus bagian yang kurang 

penting.  

Kurangnya kordinasi dari pembimbing lapangan, penulis atasi dengan 

lebih meningkatkan komunikasi dengan para pembimbing. Tidak adanya standar 

baku sempat menjadi kendala penulis saat pertama kali mengedit video, namun 

dapat penulis atasi dengan melakukan pengeditan terlebih dahulu dengan naskah 

kasar. 
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