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ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan informasi, kini menciptakan ketergantungan
akan penggunaan media massa. Tak terkecuali televisi, media audio visual yang
dengan karakteristiknya mampu mendekatkan pemirsa dengan peristiwa.
Didukung dengan penggunaan bahasa tutur, penyertaan visual pendukung, hingga
kemampuan melaporkan peristiwa secara langsung, pemberitaan televisi memiliki
keunggulannya tersendiri dibandingkan dengan media massa lainnya.
Liputan 6 SCTV merupakan salah satu pelopor program berita pada
televisi swasta. Dengan mengedepankan slogan aktual, tajam, dan terpercaya,
Liputan 6 menyajikan informasi umum mencakup politik, sosial, ekonomi,
hukum, dan budaya. Meski dikepung dengan kemunculan televisi berita yang
unggul dalam sisi kuantitas, program Liputan 6 tetap mampu mengedepankan
kualitas pemberitaan selama 18 tahun.
Dalam proses produksi pemberitaan Liputan 6, koordinasi antara reporter,
kameraman, koordinator peliputan, dan produser sangat penting dilakukan. Untuk
menghasilkan paket siap tayang, rangkaian kerja yang wajib dilakukan reporter
terdiri atas peliputan, pembuatan naskah, pembuatan production, dan dubbing.
Reporter televisi dituntut bekerja secara cepat dalam mengumpulkan informasi,
menulis berita dan melaporkannya, baik secara langsung atau direkam dalam
bentuk paket.
Bagi pemberitaan televisi, gambar merupakan hal yang utama. Karenanya,
selain penggunaan bahasa tutur dan sederhana, naskah juga ditulis berdasarkan
visual (write to video). Naskah ditulis untuk menerangkan gambar, karena gambar
bisa menimbulkan bermacam interpretasi.
Dalam kesempatan melaksanakan praktek kerja magang di Liputan 6
SCTV, penulis berkesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan dasar
jurnalistik dalam praktik produksi berita. Selain terlibat langsung dalam setiap
proses peliputan, penulis juga berkesempatan untuk mengasah kemampuan
menulis, bertanya, melaporkan peristiwa, hingga mengemasnya menjadi paket
siap tayang.
Kata kunci : reporter, televisi, Liputan 6
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koordinator
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yang

membimbing
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tua, yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara materil dan moril.
Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Martin Handoko yang
senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dalam pembuatan laporan ini.
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semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan
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Pada akhirnya, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan
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