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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Proses kerja magang yang ditempuh oleh penulis ialah dua bulan. penulis bekerja 

magang pada program Satu Meja. Satu Meja merupakan salah satu program current 

issue talk show yang merupakan bagian dari divisi news magazine. Posisi penulis 

pada program Satu Meja ialah sebagai production assistant. Selama kerja magang, 

penulis dibimbing secara langsung oleh Irena Pretika selaku Eksekutif Produser dan 

Nur Wijaya selaku Produser. Eksekutif produser adalah seseorang yang mempunyai 

wawasan dan mengerti tentang program televisi secara keseluruhan dan bertanggung 

jawab terhadap penyusunan dan pengembangan ide untuk program acara siaran. 

Sementara itu, produser adalah seseorang yang ditunjuk mewakili eksekutif produser 

untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh eksekutif produser                           

(Suprapto, 2013 : 53). Namun, dalam pelaksanaannya, penulis lebih banyak 

berinteraksi dengan dua production assistant lain yang merupakan karyawan tetap, 

yakni Adhvidya dan Danu Nurdin. 

Selama kerja magang, penulis dituntut untuk memahami dan melaksanakan alur 

kerja mulai dari pra hingga paskaproduksi. Pemahaman akan alur kerja tersebut 

penting agar proses kerja berjalan dengan efektif dan efisien.  
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START

Rapat Kreatif unntuk 
menetukan tema program 

yang akan ditayangkan

Producer
Melaporkan hasil tema yang 
akan ditayangkan kepada 
Manager News Magazine & 
Talkshow serta Executive 
Producer Talkshow STOP

TIM Inti Program

(Producer,Production 

Assistant, Reporter)

Melakukan riset tentang tema, 

yang dibantu oleh TIM Litbang

Apakah tema 

disetujui 

VGM & GM 

YES

NO

Reporter Guest 

Booker

Menghubungi 

Narasumber untuk 

talkshow

Reporter 

Melakukan peliputan yang 

berhubungan dengan 

Narasumber talkshow serta 

tema yang dibahas

Production Assistant

Memesan peralatan 

Produksi program 

seminggu sebelum 

jadwal.

Producer

Membuat rundown 

program

Tim Produksi

(Lightingman, Audioman,

Kameraman, Producer, Program 

Director, Floor Director, Narasumber, 

Presenter, Tim Make Up,Audience

Menjalankan semua tugas masing 

masing pada saat produksi program

Production Assistant

Mengcapture memory 

card 

Producer/Production 

Assistant/Reporter

Menemani Editor dalam 

proses pengeditan dibantu 

oleh Tim Grafis

Manager, Executive 

Producer, Producer 

beserta Tim News 

Operatins & 

Presentations

Mempreview hasil editing

Sudah layak 

tayang ?

Apakah hasil 

editing sudah 

sesuai target ?

NO

Bagian QC Program

Memeriksa apakah 

program layak tayang 

atau perlu revisi

YES

NO

Master Control Room

Mengurusi proses 

penayangan program 

sesuai jadwal

Program Talkshow 

Ditayangkan

Alur kerja Program Satu Meja ialah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Pada dasarnya tugas utama yang dilakukan penulis saat bekerja magang 

sebagai production assistant ialah mempersiapkan segala hal terkait proses produksi 

program, mulai dari perencanaan hingga penyajian program kepada khalayak. Secara 

garis besar, sebagai production assistant, penulis melakukan pekerjaan-pekerjaan 

riset topik yang akan dibahas, memesan peralatan produksi program seminggu 

sebelum live, melakukan peliputan narasumber, menghubungi narasumber yang akan 

diundang, mendampingi editor dalam proses editing, dan meng-capture memory 

card. 

 

Pada saat perencanaan beberapa hal yang dikerjakan oleh production assistant 

ialah : 

Gambar 3.1. Alur Kerja Program Satu Meja 
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1) Membuat dan mengajukan permohonan logistik, office boy, dan porter yang 

telah ditandatangani oleh eksekutif produser kepada bagian administrasi 

news magazine 

2) Melakukan riset mengenai topik hangat untuk diangkat sebagai pembahasan 

3) Mengusulkan tema kepada seluruh tim melalui email 

4) Rapat penentuan tema dan pembahasan lebih lanjut 

5) Melakukan dan melaporkan riset tentang tema dan narasumber yang akan 

dibahas  

6) Memilah footage untuk digunakan pada paket pada stratus 

7) Mengajukan permohonan kepada news library untuk mengekspor footage 

8) Menyerahkan hardisk kepada news library untuk penyimpanan footage 

9) Mengajukan permohonan pembuatan grafis kepada news graphic apabila 

grafis yang dibutuhkan tidak ada di news library. Membuat skrip paket 

10) Membuat skrip opening untuk dibaca oleh host 

11) Mendampingi editor dan dubber dalam proses pembuatan paket, filler, dan 

insert 

12) Melakukan survei lokasi yang akan dijadikan setting live ataupun tapping 

13) Menghubungi narasumber 

14) Menghubungi kru yang akan bertugas baik untuk set up maupun live atau 

tapping 

15) Mempersiapkan logistik untuk kru, merchandise, kuitansi, dan uang 

transportasi untuk narasumber dan audiens 

 

Pada saat peliputan, beberapa hal yang dikerjakan oleh production assistant 

ialah: 

1) Sebelumnya, mengirimkan email permohonan pembuatan surat peliputan 

atau undangan narasumber kepada news secretary. Kemudian production 

assistant meminta tanda tangan persetujuan dari produser.  

2) Melakukan riset mengenai narasumber dan tema sebelum peliputan 
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3) Melakukan peliputan bersama driver, camera person, dan seorang 

production assistant lainnya.  

4) Memastikan peralatan yang akan digunakan untuk peliputan di warehouse, di 

antaranya kamera, mic, lighting, dan tripod.   

Pada saat live atau tapping, beberapa hal yang dikerjakan oleh production 

assistant ialah: 

1) Menemui narasumber dan berbincang mengenai tema yang diangkat 

2) Menggandakan paket, filler, dan insert ke Master Control 

3) Menginformasikan kepada technical director paket, filler, insert yang akan 

ditayangkan 

4) Membagikan rundown kepada kru yang bertugas 

5) Membantu penulisan Character Generator (CG) 

6) Membantu penulisan credit tittle  

7) Mengoperasionalkan prompter untuk opening host 

8) Menghitung lama dan sisa waktu penayangan 

3.3. Pembahasan 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Dalam buku Teknik Produksi Program Televisi,                                                     

Fred Wibowo (2007 : 39-43) menjelaskan, seorang production assistant 

dihadapan pada lima hal, yaitu mulai dari tahap penggodokan materi produksi, 

saran produksi, biaya produksi, organisasi pelaksanaan produksi, dan tahapan 

pelaksanaan produksi. Secara rinci, penulis melakukan beberapa pekerjaan yang 

dijelaskan dalam tabel berikut ini.  

Tanggal Kegiatan Keterangan 

Selasa, 1 Juli 

2014 

Mendapatkan penjelasan dan 

informasi tentang Klik Arbain 

 

Penjelasan tentang 

gambaran Klik Arbain 

secara umum. Penjelasan 

Tabel 3.1. Pembahasan Kegiatan yang Dilakukan 
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Melakukan riset tentang Kota 

Malang 

dilakukan oleh Feliciano 

Haryanto selaku Produser 

Klik Arbain 

 

Riset dilakukan melalui 

internet untuk 

menemukan referensi 

tempat hiburan yang 

menarik di Kota Malang, 

seperti Museum Angkut, 

Kota Batu, dan Permainan 

Paralayang. Riset ini 

rencananya digunakan 

untuk produksi Klik 

Arbain yang akan 

dilakukan usai masa 

lebaran. 

Rabu, 2 Juli 2014 Riset tentang Kota Malang 

melaporkannya 

Seluruh riset tentang Kota 

Malang kemudian 

dilaporkan ke produser 

dan production assistant 

lainnya melalui email. 

Kamis, 3 Juli 

2014 

Melakukan pitching  Penulis dan production 

assistant lainnya 

menjelaskan hasil riset 

tentang Kota Malang 

kepada produser untuk 

kemudian diberikan 

arahan dan masukan. 
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Produser mengarahkan 

agar tempat hiburan yang 

dituju bersifat lebih 

ekstrem agar menarik 

perhatian penonton. 

Jumat, 4 Juli 2014 Riset tentang Kota Malang, 

melaporkan hasil riset kepada 

produser 

Penulis melakukan riset 

kembali untuk 

menemukan beberapa 

referensi tempat hiburan 

ekstrem lainnya di Kota 

Malang.  

Senin, 7 Juli 2014 Riset konsep baru untuk Klik 

Arbain dan melaporkannya  

 

 

 

 

Menerima penjelasan dan informasi 

Program Satu Meja 

Produser menjelaskan 

Klik Arbain akan 

melakukan perubahan 

terhadap konsep program 

tersebut.  

 

Oleh karena Klik Arbain 

akan mengubah konsep 

program dan off untuk 

beberapa bulan, penulis 

berdiskusi dengan 

produser mengenai 

pelaksanaan kerja 

magang. Kemudian, 

penulis dipindahkan ke 

program Satu Meja. 

Penulis menerima 

penjelasan tentang 
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gambaran umum program 

yang dijelaskan oleh Irena 

Pretika selaku Eksekutif 

Produser. 

Rabu, 9 Juli 2014 Mengoperasikan prompter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat form permohonan 

logistik, Office Boy (OB), dan 

porter 

Penulis diminta bantuan 

pada program lain, yaitu 

program Indonesia Satu 

pada saat di Studio New 

Orange Kompas TV. 

Indonesia Satu 

merupakan program 

sehari penuh yang 

menginformasikan 

tentang pelaksanaan 

Pemilu Presiden 2014. 

 

 

Kamis, 10 Juli 

2014 

Melakukan riset usulan tema dan 

melaporkannya 

 

 

 

 

 

 

Rapat 

Mengusulkan melalui 

email, beberapa topik 

untuk dialog beserta riset 

setiap topik kepada 

eksekutif produser, 

produser, production 

assistant, host.  

 

 Hasil rapat memutuskan 

topik yang akan diangkat 
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pada live 14 Juli ialah 

“Serangan Israel ke 

Palestina”. 

Jumat, 11 Juli 

2014 

Melakukan riset narasumber 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat rundown 

 

 

 

 

Mengekspor materi dari news 

library 

Riset tentang narasumber 

yaitu, Hamdan Basyar 

(Pengamat Timur 

Tengah) dan Fariz 

Mehdawi (Duta Besar 

Palestina untuk 

Indonesia). 

 

Rundown untuk Live Satu 

Meja 14 Juli 2014 tentang 

Serangan Israel ke 

Palestina 

 

Materi footage yang 

dieksport terkait serangan 

Israel ke Palestina.  

Minggu, 13 Juli 

2014 

Mengecek lokasi dan properti untuk 

live  

Lokasi di Studio New 

Orange. Properti yang 

digunakan ialah kain 

hitam, level, lima kursi, 

satu meja, dan dua patung 

dewi keadilan. 

Senin, 14 Juli 

2014 

Mendampingi editor dalam proses 

editing 

 

 

Editor mengedit hasil 

wawancara host dengan 

Fariz Mehdawi. Penulis 

menerjemahkan hasil 
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Melakukan live tweet 

wawancara tersebut dari 

bahasa Inggris ke bahasa 

Indonesia. 

 

Live tweet pada saat live 

dilakukan menggunakan 

akun produser 

Rabu, 16 Juli 

2014 

Melakukan riset tema dan 

melaporkannya 

 

 

 

 

 

 

Membuat form permohonan 

logistik, Office Boy (OB), dan 

porter 

Mengusulkan beberapa 

topik untuk dialog beserta 

riset setiap topik kepada 

eksekutif produser, 

produser, production 

assistant, host melalui 

email 

 

 

Kamis, 17 Juli 

2014 

Rapat 

 

 

 

 

 

 

Mengekspor materi terkait Pilpres 

2014 dari news library 

Hasil rapat memutuskan 

topik yang akan diangkat 

pada live 21 Juli 2014 

ialah “Jelang 

Pengumuman Presiden 

Terpilih”.  

 

Materi footage yang 

diekspor terkait pilpres. 

Jumat, 18 Juli 

2014 

Melakukan survei lokasi tapping  

 

Survei lokasi tapping di 

Kementerian 
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Menghubungi narasumber  

Perhubungan 

(Kemenhub) dan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU)  

 

Menghubungi Anies 

Baswedan dan 

Komarudin Hidayat untuk 

menjadi narasumber 

Minggu, 20 Juli 

2014 

Mengecek lokasi live  

 

 

Membuat sinopsis 

 

 

 

 

 

 

Menghubungi kru yang akan 

bertugas pada live 

Mengecek lokasi live di  

Studio New Orange  

 

Sinopsis yang dibuat 

terkait Pilpres 2014 

kemudian dikirim ke tim 

multimedia untuk 

dipromosikan lewat 

twitter Kompas TV 

 

 

Senin, 21 Juli 

2014 

Membuat rundown 

 

 

 

 

Mendampingi editor dalam proses 

editing 

 

Melakukan live dari KPU 

Rundown untuk Live Satu 

Meja 21 Juli 2014 tentang 

Jelang Pengumuman 

Pilpres 

 

Editor mengedit dua filler 

 

 

Live dari KPU dilakukan 
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Menghubungi narasumber 

bersama production 

assistant dan camera 

person. Live di KPU 

tersebut menghadirkan 

satu narasumber yaitu 

Komisioner KPU Arief 

Budiman. 

 

Menghubungi narasumber 

yaitu Mahfud MD 

Selasa, 22 Juli 

2014 

Melakukan riset usulan tema 

 

 

 

 

 

 

Mengusulkan melalui 

email, beberapa topik 

untuk dialog beserta riset 

setiap topik kepada 

eksekutif produser, 

produser, production 

assistant, host.  

Rabu, 23 Juli 

2014 

Melakukan riset tema dan 

melaporkannya 

Mengusulkan beberapa 

topik untuk dialog beserta 

riset setiap topik kepada 

eksekutif produser, 

produser, production 

assistant, host melalui 

email 

Kamis, 24 Juli 

2014 

Melakukan survei lokasi tapping  

 

 

Melakukan riset tema  

Survei lokasi tapping 

dilakukan di Kemenhub 

 

Riset tema yang 

dilakukan terkait dengan 
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mudik 

Jumat, 25 Juli 

2014 

Mengukur sisa waktu tapping (time 

keeper) 

Menjadi time keeper pada 

saat tapping Satu Meja 

dengan topik                                                 

“Catatan Mudik Lebaran” 

Sabtu, 26 Juli 

2014 

Mendampingi editor dalam proses 

editing  

Editor mengedit hasil 

tapping 

Rabu, 6 Agustus 

2014 

Melakukan riset tema  dan 

melaporkannya 

Mengusulkan beberapa 

topik untuk dialog beserta 

riset setiap topik kepada 

eksekutif produser, 

produser, production 

assistant, host melalui 

email 

Kamis, 7 Agustus 

2014 

Rapat Hasil rapat memutuskan 

topik yang akan diangkat  

pada live 11 Agustus ialah 

terkait kasus Ryan 

Tumiwa. 

Jumat, 8 Agustus 

2014 

Melakukan peliputan  Peliputan dilakukan ke 

Rumah Sakit Jiwa Daerah 

(RSJD) Duren Sawit dan 

rumah Ryan Tumiwa. 

Namun, karena Ryan 

Tumiwa tidak bisa 

ditemui dan masih harus 

menjalani proses 

pemulihan, topik diganti 

dengan “Waspada Bai‟at 

Proses alur kerja..., Clara Alverina, FIKOM UMN, 2014



ISIS” 

Sabtu, 9 Agustus 

2014 

Mengekspor materi dari news 

library 

 

 

Membuat naskah untuk paket 

Materi footage yang 

diekspor terkait aksi ISIS 

di Suriah dan Indonesia. 

 

1 naskah paket 

Senin, 11 Agustus 

2014 

Menyiapkan logistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyiapkan kuitansi dan 

merchandise untuk narasumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat rundown  

 

Logistik yang disiapkan 

ialah 1 lusin gelas plastik, 

1 bungkus kopi, 1 dus air 

mineral dalam gelas, 1 

bungkus gula, 1 kotak teh, 

1 bungkus handsaplast 

untuk audio, 1 plastik 

hitam, 1 lusin sendok 

plastik, 3 lakban, 2 

baterai.  

 

Menyiapkan 6 kuitansi 

untuk 5 narasumber yaitu, 

Abdul Wahid Maktub, 

Syaifudin, Petrus Golose, 

Azyumardi Azra, Rohani, 

dan 1 kuitansi untuk 

audiens serta 5 

merchandise untuk 

narasumber. 

 

Rundown untuk Live Satu 

Meja 11 Agustus 2014 
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Membuat sinopsis 

 

 

 

 

Naskah opening host 

 

 

 

 

Mendampingi editor dalam proses 

editing dan dubbing 

 

 

 

 

Live tweet 

tentang “Waspada Bai‟at 

ISIS”  

 

Sinopsis tentang 

gambaran umum wabah 

ISIS di Suriah yang mulai 

menyebar di Indonesia. 

 

Tidak digunakan oleh 

host karena belum sesuai 

dengan standard yang 

diinginkan oleh produser 

 

Editor membuat 1 filler 

dan 1 paket. Dubbing 

dilakukan oleh salah satu 

kru dari tim grafis sesuai 

dengan naskah paket. 

 

Live tweet dilakukan 

menggunakan akun 

produser dengan konten 

kutipan narasumber 

sepanjang dialog. 

Rabu, 13 Agustus 

2014 

Melakukan riset tema  dan 

melaporkannya 

Mengusulkan beberapa 

topik untuk dialog beserta 

riset setiap topik kepada 

eksekutif produser, 

produser, production 
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assistant, host melalui 

email 

 

Kamis, 14 

Agustus 2014 

Melakukan riset tema  dan 

melaporkannya, rapat 

Hasil rapat memutuskan 

topik yang akan diangkat  

pada live 18 Agustus ialah 

terkait keputusan 

Mahkamah Konstitusi 

atas Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum (PHPU) 

Jumat, 15 

Agustus 2014 

Melakukan riset tentang  

narasumber  

 

 

 

 

Membuat naskah untuk paket 

Beberapa narasumber 

yang dicari tahu sepak 

terjangnya ialah A.S. 

Natabaya dan Taufik 

Basari 

 

1 naskah paket dengan 

topik “Menerka 

Keputusan MK”  

Sabtu, 16 Agustus 

2014 

Mengekspor materi dari news 

library 

Footage yang diekspor 

ialah terkait sidang PHPU 

di MK, Prabowo, dan 

Jokowi. 

Senin, 18 Agustus 

2014 

Menyiapkan logistik 

 

 

 

 

 

Logistik yang disiapkan 

ialah 1 lusin gelas plastik, 

1 bungkus kopi, 1 dus air 

mineral dalam gelas, 1 

bungkus gula, 1 kotak teh, 

1 bungkus handsaplast 
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Menyiapkan kuitansi dan 

merchandise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat rundown 

 

 

 

 

Membuat daftar credit title 

 

 

 

 

Membuat sinopsis 

 

 

 

Membuat naskah opening host  

untuk audio, 1 plastik 

hitam, 1 lusin sendok 

plastik, 3 lakban, 2 

baterai.  

 

Menyiapkan 5 kuitansi 

untuk 4 narasumber yaitu, 

Egi Sudjana, Taufik 

Basari, Hanta Yuda, 

Ahmad Syarifuddin 

Natabaya dan 1 kuitansi 

untuk audiens serta 4 

merchandise untuk 

narasumber. 

 

Rundown untuk Live Satu 

Meja 11 Agustus 2014 

tentang “Waspada Bai‟at 

ISIS”  

 

Membuat daftar seluruh 

kru yang bertugas pada 

tanggal 18 Agustus untuk 

Live Satu Meja 

 

Sinopsis tentang 

gambaran umum sidang 

PHPU di MK berikut 

polemik Pilpres 

Naskah digunakan oleh 
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Mendampingi editor dalam proses 

editing dan dubbing  

 

 

 

 

Live tweet 

host untuk dibacakan 

pada saat opening Satu 

Meja  

 

Editor membuat 1 filler 

dan 1 paket. Dubbing 

dilakukan oleh salah satu 

kru dari tim grafis sesuai 

dengan naskah paket. 

 

Live tweet dilakukan 

menggunakan akun 

produser dengan konten 

kutipan narasumber 

sepanjang dialog. 

Rabu, 20 Agustus 

2014 

Melakukan riset tema  dan 

melaporkannya 

Mengusulkan beberapa 

topik untuk dialog beserta 

riset setiap topik kepada 

eksekutif produser, 

produser, production 

assistant, host melalui 

email 

Kamis, 21 

Agustus 2014 

Melakukan riset tema   Mengusulkan beberapa 

topik untuk dialog beserta 

riset setiap topik kepada 

eksekutif produser, 

produser, production 

assistant, host melalui 

email 
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Jumat, 22 

Agustus 2014 

Melakukan riset narasumber  

 

 

 

 

 

Melakukan peliputan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengekspor materi dari news 

library 

Beberapa narasumber 

yang dicari sepak 

terjangnya, di antaranya 

ialah Boni Hargens, Siti 

Zuhro, Toni Prasetiantono  

 

Peliputan dilakukan 

bersama 1 production 

assistant lainnya dan 1 

camera person, dan 1 

driver ke kediaman Puan 

Maharani, Megawati 

Soekarno Putri, dan 

Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Kemenakertrans) 

 

Footage yang diekspor 

ialah terkait dengan 

penyusunan kabinet 

Jokowi dan JK 

Sabtu, 23 Agustus 

2014 

Membuat naskah untuk paket Dua naskah paket untuk 

ditayangkan pada live 

Satu Meja 25 Agustus 

2014 

Senin, 25 Agustus 

2014 

Menyiapkan logistik 

 

 

 

Logistik yang disiapkan 

ialah 1 lusin gelas plastik, 

1 bungkus kopi, 1 dus air 

mineral dalam gelas, 1 
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Menyiapkan kuitansi dan 

merchandise  

 

 

 

 

 

 

 

Membuat rundown 

 

 

 

 

Membuat daftar credit title  

 

 

 

 

Mendampingi editor dalam proses 

editing dan dubbing 

 

 

bungkus gula, 1 kotak teh, 

1 bungkus handsaplast 

untuk audio, 1 plastik 

hitam, 1 lusin sendok 

plastik, 3 lakban, 2 

baterai.  

 

Menyiapkan 5 kuitansi 

untuk 4 narasumber yaitu, 

Siti Zuhro, Boni Hargens, 

Toni Prasetiantono, 

Akbar Faisal dan 1 

kuitansi untuk audiens 

serta 4 merchandise untuk 

narasumber. 

 

Rundown untuk Live Satu 

Meja 11 Agustus 2014 

tentang “Waspada Bai‟at 

ISIS”  

 

Membuat daftar seluruh 

kru yang bertugas pada 

tanggal 25 Agustus untuk 

Live Satu Meja 

 

Editor membuat 1 filler 

dan 1 paket. Dubbing 

dilakukan oleh salah satu 

kru dari tim grafis sesuai 
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 Live tweet 

dengan naskah paket. 

 

Live tweet dilakukan 

menggunakan akun 

produser dengan konten 

kutipan narasumber 

sepanjang dialog. 

Rabu, 27 Agustus 

2014 

Melakukan riset tema  dan 

melaporkannya 

 

 

 

 

 

 

Rapat dan membuat notulen  

Mengusulkan beberapa 

topik untuk dialog beserta 

riset setiap topik kepada 

eksekutif produser, 

produser, production 

assistant, host melalui 

email 

 

Hasil rapat memutuskan 

topik yang akan diangkat 

pada live 1 September 

2014 ialah “Kontroversi 

Pasal Aborsi”. Notulen 

hasil rapat dikirimkan ke 

eksekutif produser, 

produser, production 

assistant, host melalui 

email  

Kamis, 28 

Agustus 2014 

Melakukan peliputan narasumber  

 

 

 

Narasumber yang diliput 

ialah seorang psikolog, 

yaitu Ratih Ibrahim dan  

melakukan voxpop 
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Membuat form permohonan 

logistik, Office Boy (OB), dan 

porter 

 

Menghubungi narasumber  

kepada masyarakat di  

sekitar Palmerah  

 

 

 

 

 

Narasumber yang 

dihubungi ialah Ketua 

Dewan Pimpinan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) 

Tutty Alawiah dan 

Menteri Kesehatan 

Nafsiah Mboi 

Jumat, 29 

Agustus 2014 

Melakukan peliputan  

 

 

 

 

 

 

Membuat materi grafis dan 

mengirimkannya ke news graphic  

 

 

 

 

Melakukan permohonan riset  

Peliputan doorstop 

kepada Nafsiah Mboi 

dalam acara pelantikan 

Sekretaris Jenderal 

Menteri Kesehatan di  

Departemen  Kesehatan  

 

Materi grafis yang dibuat 

ialah tentang Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi 

 

Materi yang diminta ialah 

angka kasus perkosaan 
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yang berujung pada 

kehamilan  

Sabtu, 30 Agustus 

2014 

Membuat naskah untuk paket 2 naskah paket untuk 

ditayangkan pada live 

Satu Meja 1 September 

2014 

Senin, 1 

September 2014 

Menyiapkan logistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyiapkan kuitansi dan 

merchandise untuk narasumber 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat rundown 

 

 

Logistik yang disiapkan 

ialah 1 lusin gelas plastik, 

1 bungkus kopi, 1 dus air 

mineral dalam gelas, 1 

bungkus gula, 1 kotak teh, 

1 bungkus handsaplast 

untuk audio, 1 plastik 

hitam, 1 lusin sendok 

plastik, 3 lakban, 2 

baterai.  

 

Menyiapkan 5 kuitansi 

untuk 4 narasumber yaitu, 

H.N. Nazar, Rita 

Pranawati, Atas Habsjah, 

Ganjar Laksmana dan 1 

kuitansi untuk audiens 

serta 4 merchandise untuk 

narasumber. 

 

Rundown untuk live Satu 

Meja 1 September 2014 

tentang “Menakar Pasal 
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Membuat credit title 

 

 

 

 

Mendampingi editor dalam proses 

editing dan dubbing  

 

 

 

 

 

Live tweet  

 

 

 

 

 

Mengoperasikan prompter 

Aborsi”  

 

Membuat daftar seluruh 

kru yang bertugas pada 

tanggal 1 September 

untuk live Satu Meja 

 

Editor membuat 1 filler 

dan 1 paket. Dubbing 

dilakukan oleh salah satu 

kru dari program news 

magazine lainnya sesuai 

dengan naskah paket 

 

Live tweet dilakukan 

menggunakan akun 

produser dengan konten 

kutipan narasumber 

sepanjang dialog 

 

Prompter dioperasikan 

ketika host membacakan 

opening.  
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Menurut Fred Wibowo (2007 : 39), tahapan produksi terdiri dari tiga, yakni 

praproduksi, produksi, dan paskaproduksi. Berdasarkan teori tersebut, 

penjabaran pekerjaan yang dilakukan oleh production assistant ialah sebagai 

berikut :  

3.3.1.1 Tahap Prapoduksi 

Tahap praproduksi meliputi tiga bagian, yakni penemuan ide, 

perencanaan, dan persiapan. Tahap penemuan ide dimulai ketika ide 

atau gagasan ditemukan, membuat riset, dan menuliskan naskah. 

Tahap perencanaan meliputi penetapan jangka waktu, penyempurnaan 

naskah, pemilihan narasumber, dan kru. Sementara itu, tahap 

persiapan meliputi pembuatan setting meneliti, dan melengkapi 

peralatan yang diperlukan (Wibowo, 2007). 

3.3.1.1.1 Riset Topik 

Tahap Praproduksi mulai dikerjakan pada Rabu, yakni 

melakukan riset topik terhangat yang kira-kira menarik untuk 

dibahas dalam program dialog. Hasil riset tersebut kemudian 

dilaporkan melalui email kepada seluruh kru program Satu 

Meja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari Kamis, seluruh kru Satu Meja menggelar rapat di 

Ruang Tarung Kompas TV. Dihadiri oleh eksekutif produser, 

Gambar 3.2. Melaporkan Hasil Riset Topik  
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produser, dan production assistant, rapat tersebut menentukan 

topik yang akan dibahas. Secara bergilir setiap minggunya, 

production assistant melakukan pitching, yakni penjabaran 

tema, narasumber, dan segmentasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menentukan tema atau informasi yang akan 

disampaikan kepada khalayak, ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan, yaitu apakah berita itu cukup penting untuk 

disiarkan, apakah berita itu cukup aktual, dan apakah berita itu 

cukup menarik (Idris, 1987 : 1). Namun, dalam program talk 

show, hal yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan ialah 

apakah topik itu memiliki banyak aspek untuk didiskusikan 

selama satu jam tayang.  

Selain itu, dalam buku Television Code sebagaimana 

dikutip oleh Idris (1987 : 144), selain aktual, penting, dan 

menarik, semua berita haruslah berdasarkan fakta, fair, dan 

tidak memihak. Aspek fair dan tidak memihak menjadi catatan 

khusus bagi program Satu Meja yang menghadirkan empat 

narasumber dengan dua pandangan berbeda. Oleh karena itu, 

Gambar 3.3. Pitching saat Rapat  
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jumlah narasumber yang berpandangan pro harus seimbang 

dengan yang kontra.  

Dalam rapat tersebut juga dilakukan koordinasi pekerjaan 

yang akan dilakukan oleh masing-masing production assistant. 

Produser juga melakukan koordinasi jumlah dan durasi paket 

serta filler. Notulen rapat tersebut dicatat dan dilaporkan 

melalui email kepada seluruh kru, termasuk host.  

Usai rapat, production assistant segera mencari tahu nomor 

ke produser atau tim buletin dan menghubungi narasumber 

yang akan diundang. Tak hanya itu, riset lebih mendalam 

tentang topik dan narasumber juga harus dilakukan dan 

dilaporkan kepada seluruh kru.  

3.3.1.1.2 Perlengkapan Teknis 

Untuk masalah teknis, production assistant harus membuat 

permohonan logistik, office boy, porter, dan meminta 

persetujuan dari eksekutif produser untuk kemudian diserahkan 

kepada bagian administrasi news magazine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Form Permohonan Porter 

Gambar 3.5. Form Permohonan Logistik 
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Pada hari Sabtu, production assistant melakukan crew call 

kepada kru yang bertugas untuk set up pada hari Minggu pukul 

15.00 WIB, yakni mechanical electric, set, dan lighting. 

Sementara itu, pada hari Minggu, production assistant 

melakukan crew call kepada kru yang bertugas untuk live pada 

hari Senin ataupun tapping. 

3.3.1.1.3 Liputan 

Peliputan pun dilaksanakan pada hari Jumat apabila visual 

tidak tersedia pada news library. Peliputan yang kerap 

dilakukan ialah memburu Sound On Tape (SOT) dari pihak 

yang terkait dengan topik, dan vox pop.  

SOT adalah cuplikan suara dari narasumber atau cuplikan 

dari wawancara. Durasi SOT biasanya antara 15-20 detik. 

Paling sedikit diperlukan dua SOT dalam sebuah paket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Menteri Kesehatan Nafisah Mboi dan Wartawan 
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Sedangkan, vox populi atau vox pop merupakan bahasa 

Latin yang berarti “suara dari rakyat”. Penggunaan vox pop 

bertujuan untuk mengetahui secara cepat reaksi masyarakat 

terhadap suatu kebijakan atau suatu peristiwa. (Morissan, 2008 

: 85).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan liputan dilakukan menggunakan mobil dinas 

serta didampingi oleh driver, juru kamera, dan production 

assistant lainnya. Pada saat liputan, production assistant 

bertindak sebagai seorang reporter yang memburu berita. 

Morissan memaparkan, sebagai satu tim kerja, reporter dan 

juru kamera harus bekerja sama dengan baik. Namun, pada 

akhirnya reporter-lah yang akan bertanggung jawab atas hasil 

liputan yang dilakukan. Pada saat di lapangan, reporter harus 

mengarahkan juru kamera untuk mendapatkan semua gambar 

yang dibutuhkan.  

Apabila ingin melakukan wawancara, beberapa 

narasumber, khususnya yang berasal dari pemerintahan, kerap 

meminta surat undangan. Apabila demikian, production 

assistant akan mengirimkan surat kepada news secretary untuk 

Gambar 3.7. Melakukan Wawancara Vox Populi 
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dibuatkan surat resmi. Surat tersebut kemudian ditandatangani 

oleh produser. Hasil liputan kemudian di-capture dari card ke 

hardisk Satu Meja.  

3.3.1.1.4. Ekspor Materi 

Perbedaan utama seorang reporter televisi dengan reporter 

media lainnya dalam menulis naskah, terletak pada faktor 

visual yang diperhitungkan (Morissan, 2008 : 153). Oleh 

karena itu, production assistant harus mempertimbangkan 

ketersediaan gambar sebelum menulis naskah.  

Selain berasal dari hasil liputan, footage untuk naskah 

paket bisa didapatakan dari news library. Production assistant 

menggunakan program Stratus untuk mengecek apakah footage 

yang dimaksud tersedia. Nama footage tersebut kemudian 

dicatat dan diajukan kepada news library melalui email untuk 

diekspor. Kemudian production assistant memberikan hardisk 

kepada news library untuk menampung footage tersebut. 

Kegiatan ini dapat dilakukan kapan saja, baik di hari Kamis, 

Jumat, ataupun Sabtu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Memilah Footage dengan Stratus  
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Penggunaan grafis pada paket juga sangat membantu 

menjelaskan data-data rumit, seperti jumlah, daftar, 

perbandingan naik turun, nomor-nomor, dan pasal undang-

undang, atau data lokasi (Morissan 2008 : 212). Apabila grafis 

yang dibutuhkan tidak tersedia pada news library, production 

assistant bertugas untuk mengajukan permohonan kepada news 

graphic untuk membuat grafis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.5 Membuat Naskah, Opening, dan Sinopsis 

Pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh production assistant 

ialah membuat skrip paket. Morissan (2008 : 37) menjelaskan, 

Gambar 3.10. Permohonan Pembuatan Grafis kepada News Graphics 

Gambar 3.9. Permohonan Ekspor Materi kepada News Library 
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package (PKG) adalah laporan berita komprehensif dengan 

narasi (voice over). Narasi dalam paket dibacakan oleh seorang 

dubber. 

Naskah berita terdiri dari tiga bagian, yaitu pembuka, 

badan narasi, dan penutup. Penentuan angle naskah berita 

menjadi penting untuk menentukan arah penulisan naskah. 

Production assistant harus menulis narasinya semenarik 

mungkin sesuai dengan esensi berita yang ingin disampaikan 

(Morissan, 2008 : 155).  

Prinsip utama dalam menulis naskah berita ialah bahasa 

yang sederhana dan tepat. Easy Listening Formula (ELF) 

merupakan kunci dalam pemilihan diksi pada naskah paket 

(Wibowo, 2007 : 101). Oleh karena itu, penulisan naskah berita 

televisi dan surat kabar sangatlah jauh berbeda. 

Lebih lanjut, Morissan menjelaskan, seorang reporter 

televisi harus menulis berdasarkan gambar (write to video). 

Dalam menulis skrip, penulis juga menyertakan visual yang 

akan digunakan berdasarkan footage yang telah diambil dari 

news library ataupun dari hasil liputan.  

Jumlah paket dalam satu episode Satu Meja tidak menentu, 

bisa satu atau dua tergantung permintaan produser. Paket-paket 

tersebut biasanya ditayangkan pada segmen satu dan empat 

Satu Meja. 

 Selain skrip paket, production assistant juga membuat 

skrip yang akan dibacakan oleh Host melalui prompter pada 

opening. Opening atau intro merupakan rangkuman dari 

seluruh unsur terpenting dari suatu berita yang mencakup 

5W+1H, yaitu what, why, who, where, when, dan how. 

Opening bertujuan untuk menarik perhatian penonton agar 

menyimak berita bersangkutan sampai akhir (Morissan, 2008 : 
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155-156). Dengan demikian, penulisan naskah opening yang 

komprehensif dan menarik amatlah penting. 

Masih berhubungan dengan skrip, production assistant 

juga membuat sinopsis untuk dikirimkan kepada tim 

multimedia. Materi sinopsis tersebut digunakan sebagai promo 

pada akun twitter Kompas TV yang dilakukan oleh tim 

multimedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.6 Editing Paket, Filler, Insert 

Menjelang live pada hari Senin pukul 22.00 WIB, 

production assistant melakukan beberapa persiapan, khususnya 

dalam hal editing. Hal pertama yang dilakukan di ruang editing 

ialah merekam voice over oleh dubber. Production assistant 

akan mendampingi dubber untuk melakukan voice over 

berdasarkan skrip. Kemudian, seluruh footage, baik hasil 

peliputan maupun news library dan skrip paket yang sudah 

dicetak, diserahkan kepada editor. Production assistant 

bertanggung jawab untuk mendampingi dan mengarahkan 

editor selama proses editing.  

Gambar 3.11. Mengirimkan Sinopsis kepada Tim Multimedia  
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Selain paket, editor juga akan meng-edit filler dan insert. 

Biasanya pada program Satu Meja, filler ditayangkan pada 

segmen satu dan tiga. Adapula beberapa insert yang 

ditayangkan di tengah dialog agar tidak membosankan. 

3.3.1.1.7. Membuat Rundown dan Credit Title 

Penulis juga membuat rundown berikut nama-nama 

narasumber. Kemudian rundown tersebut dicetak sepuluh 

lembar untuk dibagikan ke kru yang bertugas saat live. 

Susunan segmen pada rundown bersifat fleksibel dan dapat 

berubah sewaktu-waktu tergantung dari perkembangan dialog 

saat itu. Terkadang susunan rundown awal terlihat sama 

dengan rundown final, tetapi sering terjadi bentuk rundown 

final sama sekali berbeda dengan rundown awal (Morissan, 

2008 : 51). 

Selain rundown, production assistant juga menyiapkan 

credit title berdasarkan kru yang bertugas pada episode 

tersebut, untuk ditayangkan setelah program selesai.  

3.3.1.1.8. Menyiapkan Kuitansi, Merchandise dan Logistik 

Production assistant juga menyiapkan lembar kuitansi 

untuk narasumber dan audiens berikut merchandise dan 

logistik untuk keperluan live.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.12. Kuitansi Tranpsortasi Narasumber 
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3.3.1.1.9 Melakukan Pengecekan Lokasi 

Sekitar tujuh jam sebelum live, production assistant 

melakukan survei lokasi untuk memastikan properti, dan level 

sudah di-setting dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.10 Persiapan Jelang Live 

Ketika paket, filler, dan insert sudah siap dan layak tayang, 

production assistant menggandakannya ke master control dan 

menginformasikannya kepada techinal director. Production 

assistant juga membagikan rundown kepada kru lainnya. 

Selain itu, production assistant juga memberikan credit title 

yang sudah dicetak kepada tim grafis. Setelah itu, production 

assistant mendampingi proses input nama-nama kru untuk 

credit title dan nama narasumber untuk CG.  

Narasumber dimohon untuk hadir 45 menit sebelum live 

apabila tidak ada halangan. Ketika narasumber datang, 

production assistant diharapkan dapat  menemani narasumber 

di ruang VIP. Di ruang VIP tersebut, production assistant 

berbincang-bincang mengenai tema.  

 

3.3.1.2. Tahap Produksi 

Jenis siaran program Satu Meja ialah live atau siaran langsung 

pukul 22.00 WIB. Untuk live, program Satu Meja kerap 

menggunakan Studio New Orange Kompas TV yang beralamat di 

Gambar 3.13. Setting Live Satu Meja 
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Jalan Palmerah Selatan Nomor 22-28, atau berjarak sekitar satu 

kilometer dari Gedung Kompas TV.  

3.3.1.2.1. Mengoperasionalkan Prompter 

Pada saat live, production assistant mengoperasionalkan 

prompter untuk dibacakan oleh Host saat opening.  

3.3.1.2.2. Time Keeper 

Production assistant juga bertindak sebagai time keeper 

untuk menghitung lama dan sisa waktu dan menginformasikan 

kepada produser sepanjang live. 

3.3.1.2.3. Live Tweet 

Production assistant memublikasikan tayangan selama satu 

jam berlangsung melalui akun twitter miliki produser. Live 

tweet berisi kutipan narasumber yang hadir dalam dialog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3. Tahap Paskaproduksi 

3.3.1.3.1. Capture Video Live 

 Setelah live, production assistant kembali ke kantor 

untuk mengembalikan beberapa peralatan seperti handy talky, 

Gambar 3.14. Live Tweet 
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headphone, earpiece, dan laptop ke warehouse. Hasil live atau 

tapping tersebut di-capture dari card ke hardisk. Capture 

menggunakan aplikasi Final Cut Pro dengan cara log and 

transfer, system setting, set membuat folder episode baru pada 

hardisk Satu Meja. 

3.3.1.3.2. Mendampingi Proses Editing 

Namun, apabila tapping, selain capture video, kegiatan 

lainnya yang harus dikerjakan oleh production assistant ialah 

mendampingi proses editing. Pengambilan footage pada news 

library dan penulisan skrip paket berikut editing juga 

dilakukan di hari berikutnya setelah tapping.  

3.3.2. Uraian Kendala yang Ditemukan 

Selama kerja magang, penulis tentunya kerap dihadang oleh 

berbagai kendala.  Secara garis besar, kendala yang kerap ditemukan 

ialah kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru dan alur kerja. 

Namun, seiring berjalannya waktu, penulis dapat menyesuaikan diri 

dengan alur kerja yang ada. Selain itu, ada beberapa kendala yang 

dihadapi oleh penulis, di antaranya ialah :  

3.3.2.1.Larangan Melakukan Beberapa Pekerjaan dan Fasilitas 

Beberapa pekerjaan, misalnya permohonan pembuatan grafis 

kepada tim news graphic melalui email, tidak boleh dilakukan oleh 

pekerja magang, termasuk penulis. Dengan demikian, terkadang 

peraturan tersebut menghambat kinerja penulis dalam hal 

kecepatan. Beberapa fasilitas, misalnya penggunaan mobil 

perusahaan berikut driver kepada car pool, juga tidak boleh 

dilakukan oleh penulis sebagai pekerja magang. Hal-hal tersebut 

terkadang mampu menghambat kinerja penulis sehingga tidak 

efektif dan efisien.   

3.3.2.2. Jaringan Internet Lambat 
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Jaringan internet khususnya wifi yang lambat, menyulitkan 

penulis untuk melakukan riset dan pekerjaan lainnya, seperti 

mengirimkan email.  

3.3.2.3. Komunikasi Kurang Intens  

Meskipun terdapat grup di Whatsapp, tetapi sebagai pekerja 

magang, penulis tidak diikutsertakan dalam grup tersebut. 

Dengan demikian, komunikasi antara sesama kru lain dalam satu 

program dan penulis terhambat. Salah satu contohnya ialah 

ketidaksesuaian antara footage yang diinginkan oleh produser 

dan editor dengan yang diajukan oleh penulis.  

3.3.3. Uraian Solusi atas Kendala 

Namun, setiap kendala pasti memiliki solusinya masing-masing. 

Beruntung, selama kerja magang, penulis dapat mengatasi setiap 

kendala dengan baik. Beberapa solusi atas kendala di atas, di 

antaranya ialah :  

3.3.3.1.Meminta Bantuan Production Assistant lainnya 

Penulis segera meminta bantuan production assistant 

lainnya untuk mengajukan permohonan pembuatan grafis 

kepada tim news graphic ataupun untuk mendampingi selama 

penggunaan mobil dan driver.  

3.3.3.2.Menggunakan Komputer Kantor 

Dalam situasi urgensi, penulis menggunakan komputer 

yang ada di kantor dengan jaringan internet yang lebih cepat. 

3.3.3.3.Rajin Bertanya 

Penulis intens bertanya kepada kru lainnya mengenai 

perkembangan komunikasi yang dibahas pada grup Whatsapp 

agar tidak ketinggalan informasi.  
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