
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



13 

 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Ketika menjalani program magang, penulis berada di divisi redaksi yang 

menangani “video feature”. Berkoordinasi langsung dengan Arie Oktara selaku 

Redaktur Pelaksana di Indonews. Hal ini bisa terjadi karena begitu rampingnya 

struktur hierarki di Indonews. Secara tidak langsung, kedudukan penulis adalah 

sebagai reporter, yang bertugas menghasilkan video feature yang memegang 

keseluruhan produksi, mulai dari pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. 

Dalam beberapa hal penulis juga bisa berkoordinasi langsung dengan pemimpin 

redaksi, yaitu Samiaji Bintang. Hal ini lebih terkait beberapa hal yang lebih 

dimengerti oleh Samiaji Bintang dengan pengetahuannya soal investigasi. 

Investigasi di sini lebih bagaimana menyusun strategi reportase dan bagaimana 

cara menggali hal-hal mendasar yang menguatkan video yang ingin dibuat.  

3.2 Tugas yang dilakukan 

 Posisi penulis saat magang di Indonews ada di bawah redaktur pelaksana, 

yaitu Arie Oktara. Sedangkan posisi pemimpin redaksi diduduki oleh Samiaji 

Bintang. Penulis masuk di divisi feature untuk mengisi konten video. Jadi yang 

penulis lakukan adalah membuat video dengan jenis feature. 

Secara keseeharian penulis berkoordinasi langsung dengan Arie Oktara. 

Penulis masuk dalam bagian video feature, sebuah divisi baru yang mengisi 

konten-konten video. Untuk lebih jelasnya, kanal berita yang ada di Indonews 
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adalah; Nasional, Internasional, Ekonomi, Tekno, Trevel, Sport, Features, Info 

Grafik, dan Karikatur. Penulis berada di kanal Features, yang di dalamnya dibagi 

lagi menjadi teks dan video. Kanal video feature ini memuat video feature 

berdurasi 4-15 menit yang berisi tentang keunikan dan kemanusiaan (Human 

Interest). Keunikan dalam hal ini sangat luas, artinya keunikan yang terlihat bisaa 

bisa menjadi sangat luar bisaa tergantung temuan-temuan fakta setelah 

dilakukannya observasi. Sedangkan pertimbangan kemanusiaan adalah segala hal 

yang berkaitan dengan kegiatan individu manusia atau kelompok yang memiliki 

sisi yang mampu untuk menggugah hati. Kaitannya bisa dengan budaya, HAM, 

sosial, dan lain-lain. 

Sesuai divisi yang penulis tempati, penulis memiliki kewajiban untuk 

membuat video feature yang akan dimuat dalam kanal berita Video. Video yang 

dibuat sesuai dengan karakter yang menjadi ciri dari Kanal Berita Video di 

Indonews, yaitu video yang berisi tentang keunikan dan kemanusiaan (Human 

Interest). 

 Selama magang di Indonews penulis menghasilkan dua video feature. 

Video pertama bertemakan kebudayaan dari Pentas Seni Lengger di Wonosobo 

dan kedua bertemakan pernikahan adat dalam masyarakat adat di Pulau Alor, 

Nusa Tenggara Timur. Kedua tema yang penulis buat menjadi video ini memiliki 

keunikannya masing-masing. Video pertama tentang Pentas Seni Lengger menjadi 

unik karena banyak masyarakat asli Wonosobo yang tidak mengetahui mengenai 

kebudayaan asli daerah mereka, yaitu Lengger. Keunikan yang lain pada Pentas 

Seni Lengger adalah filosofi yang terkandung di dalamnya. Pentas Seni Lengger 

mengandung sejarah dan pesan-pesan moral dalam keseharian masyarakat. 
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 Video kedua bertemakan pernikahan adat masyarakat di Pulau Alor. Tema 

ini menarik untuk diangkat menjadi berita karena sampai saat ini masyarakat adat 

di Pulau Alor masih mempertahankan Belis/Mahar dalam perkawinan yang 

berupa Nekara yang terbuat dari campuran timah putih dan tembaga yang mereka 

sebut Moko. Belis sendiri merupakan singkatan dari “beli istri”. Moko menjadi 

syarat mutlak dalam pernikahan, karena fungsi Moko adalah sebagai alat tukar 

dalam mengambil wanita yang ingin diperistri oleh seorang laki-laki. 

 

TABEL 3.1 TUGAS MINGGUAN 

PERIODE DESKRIPSI 

MINGGU I 

Pengenalan ruang lingkup pekerjaan dan pencarian ide/tema liputan video. 

- Pengenalan mengenai perusahaan dan alur kerja 

- Pencarian tema liputan melalui internet 

MINGGU II 

Pencarian materi dasar untuk liputan. 

- Pencarian informasi mengenai tema 

- Mencari kontak person yang mengerti seputar tema yang diangkat 

(Marlon Adang) 

MINGGU III 

Diskusi tema; Pencarian materi dasar untuk liputan. 

- Mencari informasi mengenai rute perjalanan dan biaya produksi 

- Mencari buku terkait tema liputan 

- Mencari informasi tentang acara pernikahan adat yang 

dilangsungkan dalam waktu dekat 
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MINGGU IV 

Diskusi tema; pembuatan storyline untuk liputan di Pulau Alor; pencarian 

materi tambahan 

- Mengajukan storyline dari liputan di Pulau Alor 

- Menentukan Angle cerita 

- Melengkapi fakta-fakta seputar sejarah Moko 

- Menulis narasi untuk VO 

MINGGU V 

Liputan lapangan di Pulau Alor 

- Mencari penginapan selama produksi 

- Mengambil footage kondisi geografis dan masyarakat sekitar 

- Mengunjungi museum 1000 Moko di Kalabahi 

- Mengunjungi desa adat Takpala untuk Interview 

- Mengunjungi kepala desa Alaang dan rumah calon mempelai 

MINGGU VI 

Editing liputan di Pulau Alor 

- Penyortiran gambar dan mengelompokan sesuai bagian 

- Mencari backsound untuk editing 

- Merangkai gambar untuk teaser 

MINGGU VII 

Editing liputan di Pulau Alor; diskusi tema kedua 

- Merangkai gambar untuk dokumentasi ini 

- Dikusi tema untuk liputa di Wonosobo mengenai Pentas Seni 

Lengger 

- Mencari informasi mengenai pementasan dan budayawan 

MINGGU 
Survei lokasi di Wonosobo 
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VIII - Mengunjungi desa Gayatri di Wonosobo dan menemui Mas Dwi 

- Mengunjungi Pak Agus sebagai budayawan lokal 

- Mengunjungi tempat wisata di Dieng dan sekitarnya untuk 

melengkapi materi tentang geografis 

MINGGU IX 

Diskusi storyline untuk liputan di Wonosobo 

- Brain storming untuk storyline liputan di Wonosobo 

- Memilih dan memilah informasi apa yang akan dimasukan dalam 

cerita 

- Menentukan Angle cerita 

MINGGU X 

Liputan di Wonosobo mengenai Pentas Seni Lengger 

- Breakdown untuk kebutuhan gambar yang ingin diambil 

- Mengambil footage di desa Gayatri dan daerah wisata Dieng 

- Interview dengan Mas Dwi 

- Interview dengan  Pak Agus 

- Dokumentasi Pentas Seni Lengger 

MINGGU XI 

Editing liputan di Pulau Alor; membuat VO untuk Liputan di Pulau Alor 

- Koreksi warna dari video 

- Merekam suara untuk narasi VO 

- Memasukkan VO ke dalam editing 

MINGGU XII 

Editing liputan di Wonosobo 

- Penyortiran gambar dan mengelompokan sesuai bagian 

- Mencari backsound untuk editing 
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- Merangkai gambar untuk teaser 

MINGGU 

XIII 

Editing liputan di Wonosobo; pembuatan VO untuk liputan di Wonosobo 

- Merangkai gambar dalam editing 

- Merekam suara untuk narasi VO 

- Memasukkan VO ke dalam editing 

MINGGU 

XIV 

Editing liputan di Wonosobo 

- Koreksi warna video 

- Koreksi sound dan backsound 

- Koreksi detail seperti transisi dan cut-to-cut per gambar 

 

 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 Setiap tema yang ingin diangkat menjadi sebuah berita harus melalui 

konsultasi dengan Redaktur Pelaksana di Indonews. Konsultasi ini terkait tema, 

angle berita, serta fakta-fakta menarik yang ditemukan sehingga layak diangkat 

menjadi sebuah video feature. Dalam hal ini penulis harus terlebih dahulu 

memahami mengenai konsep dan teknis dalam pembuatan video feature. 

 3.3.1 Penugasan dan Penerapan Konsep-Konsep Terkait 

Dijelaskan di atas bahwa penulis harus memiliki pemahaman 

mengenai konsep dan teknis dari pembuatan video feature. Yang penulis 

maksud disini adalah karakteristik dari video feature itu sendiri. Apa yang 
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membedakannya dengan video hard news dan dimana karakteristiknya. 

Serta bagaimana terknisnya, pengambilan dan materi pelengkap apa saja 

yang dibutuhkan. 

Video feature sangat mirip dengan video dokumenter, bahkan bisa 

dikatakan sama. William H Phillips mengatakan bahwa “A documentary 

film presents a version of events that viewers are intended to accepr not 

primarily as the product of someone’s imagination but primarily as fact” 

(Phillips, William H, Film an Introduction, 1999). Phillips beranggapan 

bahwa kebisaaan para pembuat film dokumenter adalah memfilmkan apa 

yang terjadi, merekonstruksi apa yang telah terjadi dan memfilmkannya.  

Walaupun bisa dikatakan mirip, video dokumenter dan video 

feature memiliki perbedaan. Perbedaan ini dapat dilihat dari bagaimana 

proses produksinya. Video feature menerapkan proses yang sama seperti 

proses produksi video yang terencana. Perencanaan ini terkait proses pra-

produksi, produksi, dan pasca-produksi. 

Rosenthal (2002) dalam bukunya menjelaskan beberapa hal untuk 

dipersiapkan dalam produksi sebuah film atau video; Research, Shooting, 

Postproduction, Sponsor station overheads, dan Company provisions. 

Tahapan yang dijelaskan oleh Alan merupakan tahapan dalam 

produksi sebuah film atau video dokumenter. Secara garis besar apa yang 

dijelaskan oleh Rosenthal sangat mirip dengan apa yang dijelaskan oleh 

Zettl. Pembagian secara garis besar terbagi dalam tiga ranah. 
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Zettl seperti yang dikutip oleh Fred Wibowo (2007) membagi 

tahapan produksi ke dalam tiga tahap; (1) Pra – Produksi; (2) Produksi; (3) 

Post – Produksi. Octavadi dalam blognya juga menuliskan bahwa proses 

produksi dapat digolongkan menjadi 3 tahapan besar. 

3.3.1.1 Pra Produksi 

  Fachruddin (2012) menjelaskan tahap pra produksi berita 

televisi yaitu mencakup kegiatan : 

a. Tahap perencanaan (planning) : mencari/mendata informasi 

yang masuk dari beberapa sumber media cetak/audio visual 

dari dalam atau luar negeri. Mencari/mendata informasi berasal 

dari fakta peristiwa, pendapat realita yang disekitarnya atau 

dari narasumber terpercaya. 

b. Rapat redaksi (production meeting) : rapat redaksi berita 

biasanya diadakan untuk membicarakan atau membahas 

informasi yang masuk sebagai bahan berita liputan : mendata 

dan membahas seluruh informasi berita yang masuk ke ruang 

produksi, membicarakan nilai berita yang akan diliput, dan 

menentukan jenis-jenis berita yang akan diliput. 

c. Penugasan kru peliputan (program planning) : menentukan 

atau memerintahkan petugas reporter maupun camera person 

berita yang akan melaksanakan liputan dilapangan 

(Fachruddin, 2012: 63). 

Tahapan pra produksi yang penulis lakukan melingkupi 

pembuatan story development dan production plan. Tahap ini berisi 
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mengenai bagaimana cerita itu dibangun. Harus digali terlebih 

dahulu hal apa saja yang menarik dari tema yang ingin diangkat. 

Pendalaman akan tema ini berkaitan dengan keutuhan sebuah 

cerita. Misalnya hal unik dan menarik, hal yang langka, hal yang 

tidak banyak diketahui, atau konflik. Dari informasi ini barulah 

bisa disusun untuk penggambaran ceritanya dan dituangkan ke 

dalam storyline atau storyboard. 

       Gambar 3.1 Proses Penyusunan Materi Video               Gambar 3.2 Proses Penyusunan Cerita  
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Gambar 3.3 Penyusunan Storyline Video 

          

Hal ini untuk mempermudah pada saat produksi yang 

berguna untuk memeberi gambaran kepada juru kamera untuk 

visualisasi gambar apa dan bagaimana yang ingin diambil. 

Zettl (2009) membagi tahapan pra – produksi ke dalam tiga 

tahapan; (1) Penemuan ide: menemukan sebuah gagasan atau ide 

yang kemudian melakukan sebuah riset atas ide atau gagasan 

tersebut yang kemudian mengembangkannya menjadi sebuah 

naskah; (2) Perencanaan: proses penentuan waktu produksi, 

pemilihan lokasi serta artis dan crew yang akan digunakan dan 

menetapkan naskah yang akan digunakan; (3) Persiapan: 

pembuatan setting tempat, memeriksa dan melengkapi peralatan 

yang digunakan. 

Berdasarkan konsep yang disampaikan di atas, tidak semua 

tahapan bisa berjalan sesuai konsep yang telah ada. Ini terkait 
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karakteristik video yang dibuat berjenis feature. Ada beberapa hal 

seperti artis, setting lokasi dan naskah/script yang tidak bisa dibuat 

dalam tahap pra- produksi. Tidak ada batasan yang terlalu kaku 

dalam tahapan pembuatan video di Indonews, karena semua 

didasarkan pada ide cerita yang ingin disampaikan. 

Namun untuk mempermudah proses kerja di lapangan, 

penulis berinisiatif untuk membuat naskah pada tahap pra-produksi. 

Hal ini penulis lakukan agar penulis mendapatkan gambara dan 

panduan yang jelas terkait pengambilan gambar yang dilakukan 

pada tahap produksi. Naskah yang penulis buat merupakan naskah 

yang akan menjadi narasi.  

Gambar 3.4 Penyusunan Narasi 1 
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Gambar 3.5 Penyusunan Narasi 2 

        

Gambar 3.6 Penyusunan Narasi 3 
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Gambar 3.7 Penyusunan Narasi 4 

         

 

Sebelum menulis naskah, penulis harus mengumpulkan 

informasi dan fakta-fakta terkait tema yang penulis angkat. 

Informasi ini didapat dari internet, buku, serta penuturan 

budayawan yang mengerti mengenai tema ini. Dalam proses ini, 

penulis melakukan survei langsung ke Wonosobo untuk menemui 

seorang budayawan lokal bernama Agus dan seorang yang 

berkecimpung secara langsung sebagai pengurus sanggar Pentas 

Seni Lengger bernama Dwi. Penulis melakukan wawancara untuk 

mengumpulkan informasi terkait Pentas Seni Lengger ini, seperti 

sejarahnya, perkembangannya, makna filosofis dari pentas seni ini, 

serta posisinya di masyarakat sekarang. 

Sedangkan untuk lputan di Pulau Alor, penulis tidak 

melakukan survei langsung ke lokasi. Hal ini mengingat jarak yang 
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begitu jauh dan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Penulis 

akhirnya memilih untuk mencari informasi mengenai budayawan 

lokal di sana. Penulis menemukan budayawan ini dari teman 

penulis yang pernah mengunjungi Pulau Alor sebelumnya. 

Budayawan lokal ini bekerja juga sebagai pemandu untuk 

wisatawan yang mengunjungi Pulau Alor, yang bernama Marlon. 

Penulis melakukan kontak melalui telepon. Wawancara 

jarak jauh ini untuk menggali informasi mengenai fakta-fakta 

seputar pernikahan adat, Moko, dan posisi hukum adat dalam 

masyarakatnya. Cukup banyak informasi yang berhasil 

dikumpulkan untuk menyusun cerita. 

Setelah mengumpulkan sekian banyak informasi, penulis 

harus memilah fakta apa saja yang bisa dipakai dan tidak dipakai. 

Fakta yang bisa dipakai kemudian disusun menjadi sebuah alur 

cerita (storyline). Alur cerita untuk Pentas Seni Lengger di 

Wonosobo dimulai dari penjelasan mengenai apa itu Pentas Seni 

Lengger. Dilanjutkan dengan sejarah Pentas Seni Lengger, 

kemudian fungsinya di masyarakat, lalu filosofi dan makna yang 

terkandung dalam pentas seni ini, serta ditutup dengan harapan 

untuk pentas seni ini. 

Sedangkan untuk pernikahan adat di Pulau Alor dibuka 

dengan informasi terkait lokasi Pulau Alor. Hal ini ditujukan agar 

penonton mendapatkan gambaran geografis dari lokasi Pulau Alor. 
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Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Moko. Konten ini 

ditujukan untuk memberikan gambaran kepada penonton mengenai 

benda yang disebut Moko. Sebab, Moko merupakan benda yang 

tidak lazim diluar masyarakat adat di Pulau Alor. Sejarah mengenai 

Moko ini berisi definisi, asal muasal Moko, jenis dan 

stratifikasinya, serta kedudukannya di dalam masyarakat adat. 

Kemudian barulah mengaitkan Moko dalam pernikahan adat. 

Alur yang telah disusun ini kemudian diajukan kepada 

redaktur pelaksana untuk didiskusikan, yang kemudian diubah 

dengan penambahan dan pengurangan fakta. Hal ini dimaksudkan 

agar cerita  yang disusun bisa lebih menarik dan memikat penonton 

dengan sasaran, penonton bisa mengerti dan memahami tema yang 

diangkat. Setelah revisi alur dilakukan kemudian didiskusikan lagi 

untuk mendapat konfirmasi sebelum eksekusi.  

  Dari alur yang telah selesai dibuat, penulis menyusun 

kebutuhan gambar yang mendukung untuk visualisasi. Kebutuhan 

gambar ini penulis distribusikan dalam checklist. Dari sinilah dasar 

pengambilan gambar yang penulis lakukan. Namun setelah 

mendatangi lokasi, penulis beberapa kali menemukan fakta yang 

dan gambar yang menurut penulis menarik untuk dimasukkan 

dalam video. Fakta-fakta ini kemudian penulis sampaikan ke 

redaktur pelaksana melalui telepon. Dari diskusi ini dihasilkan 

keputusan apakah fakta ini bisa dimasukkan atau tidak. Misalnya 

seperti fakta bahwa tidak semua Moko bisa dipakai sebagai belis. 
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Fakta ini menarik untuk dimasukkan karena untuk memberi 

penjelasan mengenai klasifikasi Moko dan fungsinya di 

masyarakat, agar penonton tidak beranggapan bahwa semua Moko 

bisa dipakai sebagai belis. 

3.3.1.2 Produksi 

  Zettl (2009) menjelaskan bahwa ada beberapa jenis dalam 

pengambilan gambar. Pengambilan ini memiliki maksud sesuai 

dengan kebutuhan visualisasi yang ingin disampaikan di dalam 

video. 

 

1. Establishing shot—merupakan teknik pengambilan gambar 

yang mencoba untuk memberikan gambaran besar sebagai 

pengantar untuk menerangkan sebuah lokasi. Teknik ini sering 

digunakan sebagai pembuka atau sebagai jembatan dalam 

perpindahan cerita atau tempat. 

 

 
Sumber: Doc Penulis 
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2. Long shot—pengambilan secara utuh terhadap objek manusia 

yang meliputi ujung kaki sampai ujung kepala. Teknik ini 

berguna untuk mengantarkan sebuah cerita masuk kedalam 

objek tertentu. 

 
Sumber: Doc Penulis 

3. Medium shot—pengambilan gambar yang memasukkan objek 

manusia secara tidak utuh. Komposisinya terbatas dari ujung 

kepala sampai kaki atau paha. Teknik ini dibutuhkan untuk 

mulai memberi penekanan terhadap cerita melalui visualisasi 

gambar. 

 
Sumber: Doc Penulis 

4. Medium close up—teknik pengambilan gambar dari kepala 

sampai pinggang. Teknik ini berfungsi untuk memberikan 

penekanan focus terhadap objek dalam visualisasi.  

 
Sumber: Doc Penulis 
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5. Close up—teknik pengambilan gambar yang menampilkan 

objek manusia dari kepala sampai bahu atau dada. Teknik ini 

berguna dalam menunjukkan pembicaraan yang dilakukan oleh 

objek, karena dalam teknik ini mulut objek dan ekspresinya 

dapat terlihat jelas. 

 
Sumber: Doc Penulis 

6. Extreme close up—teknik yang memuat ekspresi mata dari 

objek. Teknik ini untuk menunjukkan sebuah respon mata dari 

objek.  

 
Sumber: Internet 

 

Sebagai juru kamera penulis menggunakan kamera DSLR 

sebagai alat perekam gambar, yang didukung dengan beberapa alat 

dan aksesoris lainnya, seperti Microphone, Sound Recorder, 

Monopod, Tripod, Slider, Flying Cam dan lensa-lensa yang dipakai 

untuk memenuhi kebutuhan gambar yang sudah disusun 

sebelumnya. 
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Kebutuhan gambar seperti extreme close up tidak penulis 

pakai karena jenis pengambilan ini kurang mendukung cerita yang 

ingin penulis sampaikan melalui video. Kebutuhan gambar yang 

penulis ambil lebih banyak pada establishing shot, long shot, 

medium shot, dan medium close up. 

  Data yang penulis ambil di lapangan tersimpan dalam SD 

Card yang menjadi media penyimpanan dalam kamera DSLR. 

Selanjutnya data yang terekam dalam DSLR ini penulis simpan di 

dalam External Harddrive dan penulis distribusikan sesuai hari dan 

jenis kamera. 

  Dalam eksekusi, penulis mengikutsertakan rekan penulis 

dalam pengambilan gambar. Tentu saja ini setelah mendapat izin 

dari redaktur pelaksana yang menjadi atasan langsung penulis. 

Penambahan personil ini ditujukan agar gambar yang diambil bisa 

lebih variatif dan tidak monoton dari segi angle. 

  Angle kamera sangat menentukan pemenuhan emosi dan 

penekanan visualisasi dari gambar yang akan diambil. Pergantian 

angle menambah variasi dari visualisasi dalam sebuah video. 

Untuk itulah penulis membutuhkan lebih dari satu kamera dalam 

eksekusi di lapangan. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk 

memnuhi visualisasi yang telah penulis susun pada tahap pra-

produksi. 
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  Angle merupakan sudut pengambilan dari kamera. 

Penggunaan angle menyesuaikan dengan kebutuhan untuk 

visualisasi yang diinginkan. Dalam konteks video dokumenter, 

beberapa angle tidak banyak penulis gunakan, seperti top 

angle/bird view dan bottom angle/frog eye. 

Gambar 3.8 Posisi Angle Kamera 

   

  Dalam hal ini penulis berperan sebagai koordinator 

lapangan. Penulis memberi instruksi kepada rekan kerja penulis 

untuk ada di posisi mana dan harus mengambil gambar apa saja 

sesuai daftar yang telah disusun. 

  Distribusi dalam visualisasi yang penulis butuhkan meliputi 

penggambaran umum dan detail. Dalam beberapa hal, kedua 

kebutuhan ini berada pada waktu yang sama. Misalnya pada video 

Pentas Seni Lengger. Penulis membutuhan gambaran panggung 
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yang lebar untuk dapat menunjukkan suasana dan keseluruhan 

pemntasan. Namun di samping itu, penulis juga membutuhkan 

detail dari atraksi yang ada di dalam pementasan. Untuk itulah, 

kebutuhan kamera lebih dari satu sangat diperlukan. 

  Pada tahapan produksi ini, penulis juga memakai lensa 

dengan diafragma yang berbeda. Diafragma berguna untuk 

menentukan besarnya intensitas cahaya yang masuk ke dalam 

sensor. Semakin besar intensitas cahaya yang masuk ke dalam 

lensa, maka gambar yang dihasilkan akan semakin terang. 

  Agung Ramdhani dalam FrameMagz menjelaskan 

mengenai keterikatan tiga komponen pengatur pencahayaan pada 

kamera. Tiga komponen itu adalah Diafragma, Kecepatan Rana, 

dan ISO. 

  Agung menerangkan bahwa Diafragma merupakan salah 

satu komponen dalam kamera yang fungsinya sebagai pengatur 

besar kecilnya bukaan dalam lensa. Dalam kamera fungsi 

diafragma terletak pada gelang pengatur yang melingkar pada 

lensa. Simbol yang dipakai adalah huruf “f”. Besar kecilnya 

diafragma yang dipakai berpengaruh pada kedalaman ruang fokus 

pada gambar. Semakin diafragma terbuka lebar, maka ruang 

kedalaman fokusnya akan semakin sempit. Begitu pula sebaliknya, 

semakin kecil diafragma terbuka, maka ruag kedalaman fokusnya 

akan semakin lebar. 
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  Komponen kedua adalah Kecepatan Rana. Kecepatan rana 

dapat diatur dalam selektor kecepatan. Fungsinya adalah untuk 

mengatur cepat lambatnya rana terbuka sehingga dapat meloloskan 

seberkas cahaya yang pas dengan kebutuhan dan kondisi pada saat 

gambar akan diambil. 

  Komponen yang ketiga adalah ISO atau ASA. ISO adalah 

satuan tingkat sensitifitas pada sensor kamera terhadap cahaya. 

Semakin besar nilai ISO, maka semakin sensitif sensor kamera 

terhadap cahaya. Namun pada pengaturan ISO ini perlu 

diperhatikan bahwa semakin besar nilai ISO yang dipakai, maka 

kerapatan gambar akan semakin berkurang, yang artinya akan 

semakin berpotensi pada munculnya bintik dan ketajaman pada 

gambar. ISO bisa dianalogikan dengan karet balon. Ketika balon 

berisi udara, maka kerapatannya berkurang. Ketika kerapatannya 

berkurang, maka intensitas cahaya yang masuk semakin tinggi. 

  Dalam tahap produksi, penulis sangat memperhatikan 

ketiga komponen ini pada saat mengambil gambar. Tiga komponen 

ini sama persis dengan yang ada dalam fotografi. Bagaimana 

mengombinasikan ketika komponen ini untuk menghasilkan 

gambar yang sesuai dengan keinginan.  

3.3.1.3 Post Produksi 

Selanjutnya tahapan terakhir yaitu post – produksi. Tahapan 

ini sering disebut juga sebagai editing. Artinya elemen video yang 
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telah di ambil di tahap sebelumnya mulai dirangkai menjadi satu 

kesatuan untuk mendapatkan hasil yang sudah dibayangkan pada 

tahapan pertama tadi. Ditambah materi pelengkap seperti sound, 

sound effect, color grading, voice over, dan visual effect. 

Data yang telah selesai diambil dilapangan kemudian 

masuk dalam tahap post production atau yang sering dikenal 

sebagai editing. Proses ini membutuhkan software pengolah 

gambar video sebagai medianya. Penulis memakai Adobe Premiere 

Pro CS6 dalam mengolah gambar yang telah diambil. Proses ini 

membutuhkan waktu sekitar satu minggu yang dimulai dari 

penyortiran gambar. Hal ini dilakukan karena data video yang 

terkumpul jumlahnya sangat besar, lebih dari 100 GB. Gambar 

yang telah selesai disortir kemudian dirangkai sampai menjadi satu 

kesatuan. 

Setelah gambar tersusun menjadi satu kesatuan, penulis 

kemudian merekam narasi atau Voice Over (VO) yang telah dibuat. 

Dalam naskah. VO ini direkam dengan alat perekam suara 

(Tascam) yang kemudian dimasukkan dalam software. VO 

kemudian dirangkai untuk menuntun alur cerita yang ingin 

dibangun. VO berisikan fakta-fakta yang tidak bisa divisualisasikan 

dengan gambar dan berisi narasi untuk merangkai cerita. 

Setelah Gambar dan VO telah tersusun, kemudian penulis 

memasukkan backsound dan sound effect untuk menunjang cerita 
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dari segi audio. Hal ini sangat penting dalam mengantarkan suasana 

dari cerita yang dibangun. 

Setelah gambar, VO, dan backsound tersusun, kemudian 

masuk dalam tahap finishing, yaitu coloring. Tahap ini dilakukan 

untuk mengatur kesamaan warna dan tone dari gambar agar 

konsisten. Beberapa gambar memiliki warna dan tone yang berbeda 

karena perbedaan perekam yang dipakai dan waktu pengambilan 

gambar, misalnya pagi, sore, dan malam hari. Tahap ini memakan 

waktu yang cukup lama karena membutuhkan kejelian mata dalam 

melihat gambar. Selain itu faktor kelelahan mata juga menjadi 

penghambat, ketika mata mengalami kelelahan, mata tidak bisa 

mengoreksi warna dan tone dengan benar. Untuk mengatasi 

kendala ini, maka mata untuk sementara perlu diistirahatkan. 

Setelah proses ini selesai, barulah masuk dalam proses 

pembuatan credit title. Credit title berguna untuk mengapresiasi 

pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung pembuatan video ini. 

Dalam bagian ini masuk tanggung jawab moral dalam menciptakan 

karya, karna karya tidak bisa dibuat dengan keterlibatan satu orang 

saja. 

Setelah semua ini selesai, maka masuk dalam tahap akhir 

yaitu rendering dan exporting. Rendering adalah proses penyatuan 

gambar dalam ruang editing agar gambar dan kelengkapan yang 

disusun dapat dimainkan dengan lancar dan tidak tersendat, supaya 
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bisa dikoreksi dimana kekurangannya. Setelah selesai rendering 

dan tidak ada koreksi di dalamnya, barulah video di-export menjadi 

file data. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit 

tergantung durasi dan effect yang dimasukkan di dalam gambar. 

 3.3.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusi 

Secara keseluruhan penulis tidak menemui kendala yang berarti 

dalam praktik kerja magang ini. Kesulitan yang ditemui adalah perihal 

waktu ketika berkonsultasi. Karena pekerjaan lebih banyak dilakukan di 

lapangan, bukan di kantor dan juga pembimbing dari Indonews lebih 

sering berada di luar kantor. 

Kendala lain yang penulis temui adalah pengumpulan materi awal 

sebagai acuan awal penyusunan cerita. Kebanyakan informasi yang 

didapat sangat minim karena topik yang diangkat memang belum terlalu 

popular. Seperti tema mengenai Pernikahan Adat di Pulau Alor yang 

Menggunakan Moko Sebagai Belis. Informasi mengenai Moko dan 

masyarakat adat Pulau Alor sangat minim ditemui, termasuk di internet. 

Kebanyakan informasi mengenai Pulau Alor adalah seputar pariwisata. 

Solusi yang penulis temukan terkait kendala komunikasi adalah 

dengan membangun komunikasi melalui jaringan telepon. Komunikasi ini 

dilakukan agar koordinasi tetap bisa berjalan tanpa harus bertatap muka. 

Solusi ini juga memberi kemudahan karena bisa lebih cepat dalam 

koordinasi dan diskusi mengenai situasi di lapangan. Selain itu penulis 

juga melakukan komunikasi melalui email. Komunikasi ini dilakukan 
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ketika berkaitan dengan penyampaian alur dan fakta-fakta penting dan 

ketika penulis ingin mendeskripsikan pemikiran dan ide berkaitan dengan 

alur cerita. 

Untuk solusi yang berkaitan dengan minimnya informasi di internet 

dan buku-buku, penulis berinisiatif untuk menemukan orang dengan latar 

belakang adat dari Pulau Alor. Hal ini dilakukan agar membantu dalam 

mendapatkan pemahaman mengenai situasi masyarakat di sana. 

Selebihnya penulis membangun jaringan dengan pelaku budaya dari Pulau 

Alor bernama Marlon. Dia adalah seorang penulis sekaligus tour guide di 

Pulau Alor. Dia memiliki pemahaman dan informasi yang banyak 

mengenai tema yang diangkat. Informasi yang didapat dari Marlon dipakai 

untuk materi dasar dalam penyusunan cerita agar tersusun list kebutuhan 

gambar yang ingin diambil di lapangan. 

Proses produksi berita..., Yohanes Preva Dimas Wihendarto, FIKOM UMN, 2014




