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NIP. 131633897 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Televisi, teknologi komunikasi audio visual yang memiliki daya tarik luar 

biasa pada audiensnya dan merupakan media yang kuat dalam membentuk pola 

pikir, tingkah laku dan kepribadian baru bagi khalayaknya. Daya tarik tersebut  

terletak pada unsur visual berupa gambar hidup yang mampu menimbulkan 

kesan mendalam bagi audiensnya. Pesan yang dibawa media ini bersifat 

informatif dan menghibur serta seringkali mengulas  masalah kemasyarakatan 

yang dianggap penting oleh publik atau lebih dikenal dengan jurnalistik televisi. 

Penulisan berita dalam jurnalistik harus menggunakan bahasa yang 

komunikatif dan menghindari bahasa yang rumit, sebab dalam jurnalistik 

televisi apa yang dilaporkan adalah informasi untuk indera mata dan telinga. 

Berbeda dengan media cetak, media audio visual tidak mungkin mengulang 

pesan-pesan berita yang disampaikan. Ini berarti tayangan gambar dalam 

penyiaraan televisi harus jelas, sudut pengambilan gambar tepat, fokus tajam 

dan  materi visual cukup,  penjelasan narasi jelas dan tepat.  

Fungsi jurnalistik adalah menginformasikan fakta yang ada ditengah 

masyarakat atau pendapat yang mengandung nilai berita, serta memberikan 
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penjelasan masalah melalui narasumber berkompeten untuk menjelaskan 

ketidakpastian yang ada. Meski dalam media audio visual, unsur visual lebih 

dominan namun unsur verbal atau audio diperlukan untuk mendukung visual. 

Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara reporter dan kamerawan 

dalam meliput suatu kejadian. 

Pada kesempatan ini penulis mengambil subyek mekanisme kerja reporter 

di PT. Cipta TPI dengan alasan, penulis  mendapat kesempatan magang sebagai 

reporter berita di perusahaan tersebut dan sebagai mahasiswa komunikasi  

terapan, konsentrasi penyiaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP ) 

Universitas Negeri Sebelas Maret ( UNS ) Surakarta yang secara formal telah 

mendapat bekal ilmu jurnalistik, maka penulis ingin terjun secara langsung 

untuk menerapkan serta memraktekan ilmu yang telah didapat melalui praktek 

kerja lapangan ( PKL ).    

 

2.1 TUJUAN 

Adapun tujuan penulis dalam melaksanakan kuliah kerja media 

diantaranya : 

· Untuk mengetahui proses produksi berita di divisi pemberitaan di PT. 

Cipta TPI. 

· Menambah pengalaman penulis dengan cara  belajar menjadi reporter 

berita. 
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· Mengetahui dan mengamati mekanisme kerja reporter di PT. Cipta TPI. 

· Menerapkan teori-teori yang ada di perkuliahan menjadi lebih konkrit 

dalam dunia kerja yang sebenarnya. 

· Mendapat pengalaman di bidang media massa. 

· Sebagai syarat untuk mendapat Ahli Madya Ilmu Komunikasi Terapan 

Konsentrasi Penyiaran, FISIP UNS. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. BERITA 

 Dalam pengertian umum, berita berarti kabar yakni pemberitahuan oleh  

seseorang kepada orang lain mengenai sesuatu hal atau kejadian. Sedangkan 

dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan berita adalah cerita atau 

keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. 1  Orang pers 

mengartikan NEWS sebagai singkatan dari North, East, West dan South. Yang 

artinya berita adalah laporan peristiwa dari mana – mana dari berbagai tempat 

diseluruh dunia. Pendapat tersebut tidaklah salah, hanya merupakan satu aspek 

saja. Beberapa ahli mengemukakan definisi yang barangkali mendekati 

kelengkapan. 

Berita adalah : 

· Laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting 

dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut 

kepentingan mereka. 2 

 

 

 
1   Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 
2  Mitchel V. Charnley dalam Asep Syamsul M. Romli, S.IP. 2002. Jurnalistik Praktis untuk 

pemula. Bandung : Rosda, hal 5 
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· Sesuatu yang baru atau penting yang dapat memberikan dampak bagi 

kehidupan manusia. 3 

· Laporan pertama dari kejadian yang penting sehingga dapat menarik 

perhatian umum 4 

Charles Dana (1996) dalam buku “Broadcast Journalism Techniques of 

Radio and Television” mengatakan “When a dog bites a man, that is not news, 

but when a man bites a dog, that is news”.5 Itu berarti ketika anjing mengigit 

manusia itu bukanlah suatu berita. Karena hal itu biasa saja dan tidak menarik. 

Tapi ketika manusia mengigit anjing itu adalah berita, karena hal itu bukanlah 

hal yang biasa dan merupakan hal yang menarik. Lain halnya jika anjing 

mengigit manusia dimana manusia itu adalah orang yang terkenal, hal itu bisa 

dijadikan berita. 

Masih banyak lagi para ahli dibidang jurnalistik yang memberikan 

pengertian berita, namun hampir semuanya mencangkup kandungan dalam 

suatu berita berisi : fakta, akurat, tepat waktu,  menarik, penting, opini dari 

orang – orang  yang berkompeten. Seorang reporter tidak dibenarkan 

memberikan opini pribadi kedalam berita yang ditulisnya.  

 

 

 

3 Freda Morris dalam Drs. Arifin S. Harahap, Msi. 2006. Jurnalistik Televisi Tehnik 
Memburu dan Menulis Berita. Jakarta : Indeks, hal 3 

4 Eric C.Hepwood dalam Drs. Arifin S. Harahap, Msi. 2006. Jurnalistik Televisi Tehnik 
Memburu dan Menulis Berita. Jakarta : Indeks,  hal 3 

5 Drs. Arifin S. Harahap, Msi. 2006. Jurnalistik Televisi Tehnik Memburu dan Menulis 
Berita. Jakarta : Indeks, hal 3 
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Selain itu berita harus terdapat unsur 5W1H yaitu What: apa, Who: 

siapa, When: di mana,Why: Mengapa, How: bagaimana.6 Sebuah berita 

dianggap layak untuk diberitakan bila memperhatikan nilai berita, antaralain: 

 

2.1.1. NILAI - NILAI BERITA  

a.  Timelines / Tepat Waktu  

Artinya baru atau hangat – hangatnya sebuah kabar. Untuk 

itulah seorang reporter harus mengejar, menyajikan dan  menyiarkan 

berita secepat mungkin, sehingga faktor aktualitas bagi sebuah berita 

merupakan dasar utama yang harus dipertimbangkan.Untuk 

mewadahi berita yang sangat aktual, seringkali sebuah stasiun 

penyiaran menyelipkan berita tersebut pada suatu acara siaran yang 

sedang berlangsung atau telah menyiapkan program berita khusus 

untuk menyiarkan berita yang harus segera diketahui masyarakat. 

Dalam hal ini bagian pemberitaan PT. Cipta TPI mempunyai 

program acara Lintas Peristiwa. 

b. Proximity / Kedekatan  

Kedekatan yang dimaksud banyak maknanya dan sangat bervariasi, 

yakni dapat berarti dekat dilihat dari segi lokasi, pertalian, ras, 

profesi, kepercayaan, kebudayaan maupun kepentingan yang terkait. 

 

6 Parakitri T. Simbolon. 1997. Vademekum Wartawan Reportase Dasar. Jakarta : 
Kepustakaan Populer Gramedia, hal 97   
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  Lokasi yang banyak diberitakan bagian pemberitaan PT. 

Cipta TPI jakarta mayoritas adalah Jakarta dan sekitarnya. 

Sedangkan untuk di daerah-daerah, TPI mempunyai kontributor 

yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. 

c. Prominence / Terkemuka  

  Hal  - hal yang menonjol atau terkenal maka semakin menjadi 

bahan berita yang menarik. Mereka bisa saja dari berbagai kalangan 

seperti tokoh politik, agama, seniman maupun militer. 

  Dalam hal ini penulis mempunyai pengalaman mewawancarai 

Bapak Agum Gumelar terkait meminta pendapat tentang banjir yang 

melanda kota Jakarta. 

d. Consequence / Akibat  

  Segala tindakan atau kebijakan, peraturan perundangan dan 

yang lain yang dapat merugikan atau menyenangkan orang banyak. 

Sehingga  sebagai seorang reporter harus segera tanggap akan 

adanya sebuah akibat dari sebuah peristiwa 

e. Conflict / Konflik  

  Konflik memiliki nilai berita yang sangat tinggi, karena konflik 

bagian dalam kehidupan. Disisi lain berita adalah sangat 

berhubungan dengan peristiwa kehidupan. Dalam memberitakan 

konflik, seorang reporter tidak boleh memihak, ia harus 

memberitakan secara imbang dari kedua belah pihak. Jika terjadi 
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pemihakan pemberitaan maka pemirsa akan memperolehh informasi 

yang timpang. Seringkali konflik memiliki nilai jual berita yang 

sangat menggembirakan. Adakalanya suatu kejadian yang ditulis 

harus ditindaklanjuti pada hari berikutnya terus menerus. Berita 

lanjutan tersebut disebut dengan follow up news. 

f. Development / Pembangunan  

  Merupakan materi berita yang cukup baik menarik 

apabila reporter yang bersangkutan mengulasnya dengan baik. Berita 

yang menyangkut kegagalan dan keberhasilan pembangunan pasti 

akan melibatkan kepentingan penguasa dan masyarakat. Dan seorang 

reporter pun dituntut menguasai jurnalisme pembangunan. 

g. Disaster & Crimes / Bencana & Kriminal  

  Adalah peristiwa yang pasti mendapat perhatian bagi pemirsa. 

Yaitu menyangkut masalah keselamatan manusia, karena dalam 

pendekatan psikologis keselamatan manusia menempati urutan 

pertama bagi kebutuhan dasar manusia. 

  Berita semacam ini bila disiarkan melalui media massa televisi 

akan berpengaruh lebih kuat, tetapi seorang reporter dan kameramen 

tidak bisa menyorot seenaknya terhadap korban-korban tersebut. 

Terdapat sensor atau peraturan untuk mengambil  sebuah gambar. 

Untuk berita kriminal, TPI tidak ketinggalan, melalui program berita 
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kriminal Sidik, pemirsa dapat memperoleh informasi kriminal dari 

berbagai tempat. Dalam hal ini penulis juga meliputi berita kriminal. 

h. Weather / Cuaca  

  Di Indonesia dan negara-negara yang dilewati garis 

khatulistiwa memang tidak banyak terganggu oleh keadaan iklim. 

Karena hanya dilalui oleh dua musim saja.. Sehingga di Indonesia 

berita tentang cuaca di anggap masih belum memiliki nilai jual, 

karena banyak pemirsa yang tidak menyediakan waktu untuk 

menyimaknya.  

i. Sport / Olahraga  

  Berita olahraga sudah lama memiliki daya tarik. Setiap stasiun 

televisi memberi waktu untuk menyiarkan berita olahraga. Begitu 

menariknya siaran ini sehingga banyak stasiun televisi yang 

membentuk divisi sendiri untuk keperluan liputan olahraga. Untuk 

itu seorang reporter olahraga di tuntut untuk memiliki pemahaman 

terhadap cabang olahraga, sehingga ia akan melakukan reportase 

dengan baik. 

j. Human Interest / Memiliki Daya Tarik  

  Segala kisah yang dapat membangkitkan emosi manusia baik 

yang sedih, baik, lucu dan dramastis menarik untuk disimak. Selain 

itu human interest di televisi, memiliki daya tarik yang lebih tinggi 

di banding media lainnya, karena dilengkapi dengan objek asli 
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secara visual bukan imajinatif. Didukung dengan audio yang dapat 

memberikan daya tarik extra. 7 

 

2.1.2. JENIS – JENIS BERITA 

  Berita dikategorikan menjadi tiga bagian, ketiga kategori tersebut 

berdasarkan pada jenis peristiwa dan cara penggalian data. Tiga jenis 

berita tersebut adalah : 

a.  Hard news (berita berat) 

   Adalah berita tentang peristiwa yang dianggap penting bagi 

masyarakat, baik secara individu kelompok maupun organisasi. 

Berita tersebut biasanya menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Misalnya tentang diberlakukannya kebijakan dari pemerintah. 

Reporter seringkali menginformasikan berita tersebut lebih awal 

sebelum kebijakan tersebut diturunkan. Tentu saja dengan 

memberikan pernyataan dari  sumber yang dapat meyakinkan 

pemirsa. 

b.  Soft news (berita ringan) 

   Soft news seringkali disebut feature yaitu berita yang tidak 

terikat dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi 

pemirsanya. Berita semacam ini lebih menitikberatkan pada hal-hal  

 

7 Dedy Iskandar Muda. 2003. Jurnalistik Televisi ”Menjadi Reporter Profesional” Bandung : 
Rosda, hal 20 
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yang menakjubkan. Berita ringan di TPI sangat diperlukan dalam 

penyajian buletin berita, karena fungsinya sebagai selingan diantara 

berita-berita yang disiarkan. Isi dari berita ringan berupa potret-

potret kehidupan sosial, kegemaran dan peristiwa yang jarang di 

ketahui pemirsanya. 

c.  Investigative News 

   Investigative report disebut juga laporan penyelidikan. 

Merupakan jenis berita yang ekslusif. Datanya tidak bisa diperoleh 

dipermukaan. Berita penyelidikan untuk media televisi lebih sulit 

karena membutuhkan audio visual yang mendukung. Berita seperti 

ini tidak mudah, karena membutuhkan waktu yang relatif lama, 

sehingga dalam hal ini seorang seporter harus memiliki banyak 

sumber orang-orang dalam yang mendapat jaminan untuk tidak 

terekspos. 

Selain hal tersebut diatas, reporter juga harus memperhatikan teknik-

teknik penulisan berita agar informasi yang disampaikan bisa 

dimengerti pemirsa, karena pemirsa terdiri dari berbagai lapisan 

masyarakat maka bahasa yang penulisan berita juga harus sesuai 

agar tidak terjadi perbedaan arti yang nantinya akan diterjemahkan 

dengan pengertian mereka sendiri. 8 

 

8 Drs. Mulyanto Utomo. 2005. Catatan Kuliah Dasar – Dasar Jurnalistik. Semester II 
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2.1.3. MENULIS BERITA 

 Menulis berita televisi hampir sama dengan menulis berita surat 

kabar, majalah dan radio yaitu terdiri dari judul, lead in dan tubuh berita. 

Kalau menulis berita surat kabar, majalah dan radio, reporter dapat 

langsung menulis sesuai data yang dimiliki. Namun, seorang reporter 

televisi tidak hanya berdasarkan data yang dimiliki tetapi juga harus 

memikirkan gambar yang dimiliki. Jadi seorang reporter televisi harus 

mengetahui gambar – gambar apa saja yang diambil oleh juru kamera 

baru menuliskannya. Karena agar naskah berita selaras dengan gambar 

yang tersedia. Untuk bahasa penulisannya, pada prinsipnya adalah 

bahasa lisan.  

 Soren H. Munhof mengemukakan, “penulisan berita televisi 

harus tepat (accuracy), singkat (brevity), jelas (clarity), sederhana 

(simplicity) dan dapat dipercaya (sincerity) “. 9 

1.  Accuracy (tepat) 

  Penulisan berita harus tepat sesuai dengan konteks 

permasalahan. Data yang dituliskan harus sesuai dengan konteks 

permasalahan dan  dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

9. Drs. Arifin S. Harahap, Msi. 2006. Jurnalistik Televisi Tehnik Memburu dan Menulis 
Berita. Jakarta : Indeks. Hal 71 
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10. Brevity (singkat) 

  Dalam penulisan berita media elektronik hendaknya 

singkat dalam mengakumulasi permasalahan. 

11. Clarity (jelas) 

  Informasi yang diberikan kepada pemirsa tidak 

membingungkan dengan cara menghindari penulisan loncatan dari 

satu permasalahan ke permasalahan yang lain. 

12. Simplicity (sederhana) 

   Kesederhanaan dalam penulisan berita perlu diperhatikan 

karena pemirsa mempunyai latar belakang yang berbeda. Tidak 

perlu menulis sesuatu yang ilmiah. Selain itu penulisan harus 

singkat berkaitan dengan ekonomi kata. 

13. Sincerity (dapat dipercaya) 

   Informasi yang ditulis apa adanya dan tidak dibuat-buat. 

Tidak memanipulasi data yang didapat. Karena hal ini akan 

berpengaruh pada kredibilitas seorang reporter. Selain itu berita 

yang disusun harus berdasarkan fakta dan memenuhi kaidah etika, 

undang – undang dan hukum. 
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2.2. REPORTER 

Reporter adalah sebutan dari salah satu profesi yang digunakan oleh 

media elektronik maupun media cetak yang tugasnya meliput berita. Beberapa 

para ahli juga turut mendefinisikan reporter, di antaranya :  

Menurut J. B. Wahyudi reporter adalah :  

  Seorang yang mencari, mengumpulkan, menyeleksi, mengolah dan 

menyajikan berita. 10 

Menurut Darwan Sastro Subroto reporter adalah :  

 Wartawan media elektronik atau cetak yang bertugas mencari fakta atau data 

dan menyusunnya dalam format tulisan berita untuk media dimana ia bekerja. 11 

Menurut Dedy Iskandar Muda reporter adalah : 

 Seorang wartawan aktif yang bertugas mengumpulkan berita dari berbagai 

sumber, menyusun masing-masing laporan dan kadang-kadang menulisnya 

kemudian melaporkannya melalui stasiun TV yang bersangkutan. 12 

Keterampilan dan pengetahuan umum seorang reporter mutlak dimiliki.  

Seorang   reporter   harus   peka  terhadap  keadaan  sekelilingnya. 13   Sebaiknya  

reporter memang dispesialisasikan, misalnya reporter politik, ekonomi, 

kesehatan, kriminal, militer dan lain-lain, sehingga berita yang diliput akan 

lebih variatif dan berbobot dibandingkan hasil liputan reporter yang generalis. 

 

10 Drs. Mulyanto Utomo. 2005. Catatan Kuliah Dasar – Dasar Jurnalistik. Semester II 
11 Drs. Mulyanto Utomo. 2005. Catatan Kuliah Dasar – Dasar Jurnalistik. Semester II 
12 Dedy Iskandar Muda. 2003. Jurnalistik Televisi ”Menjadi Reporter Profesional” Bandung : 

Rosda, hal 189 
13 Imam Suhirman. 2006. Menjadi Jurnalis Masa Depan. Bandung : Dimensi Publisher, hal 15 
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Reporter harus dapat mengumpulkan informasi atau data awal sebanyak-

banyaknya tentang berita yang akan diliputnya. Memang tidak mudah,    tetapi  

harus  diusahakan  secara  maksimal.   reporter  harus mendapatkan data terinci 

yang cukup agar dapat menuliskan laporannya secara padat,   singkat   dan    

akurat.    Apabila terjadi kekurangan data, maka seorang reporter harus 

mempunyai inisiatif untuk memperoleh informasi tersebut. Jangan hanya 

menggantungkan pada satu sumber informasi saja. Maka dari itu seorang 

reporter dituntut banyak membaca minimal tiga koran sehari agar dapat 

membandingkanberita yang telah dibuat. 14 

Seorang reporter kemanapun pergi harus selalu menyediakan buku 

catatan, komputer note book atau tape recorder. Setiap wawancara yang 

dilakukan reporter selain direkam melalui kamera sebagai bahan soundbite, juga 

perlu direkam melalui audio tape rekorder kecil.  

Merekam melalui tape rekorder yang dibawa reporter dimaksudkan agar 

semua data dapat didokumentasikan dan ditranskrip ketika sudah berada 

kembali di ruang redaksi, atau dimanapun tempat yang memungkinkan. 

Langkah tersebut juga merupakan tindakan yang preventif untuk mengatasi 

masalah jika suatu ketika terjadi keluhan dari sumber berita yang menyangga 

informasi yang sudah di beritakan tersebut. 

 

 
14 Imam Suhirman. 2006. Menjadi Jurnalis Masa Depan. Bandung : Dimensi Publisher, hal 18 
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2.2.1  REPORTER SEBAGAI PEMIMPIN PRODUKSI  

 Reporter dalam tim liputan berita juga berperan sebagai produser 

atau pimpinan produksi, ia adalah orang yang bertanggung jawab 

terhadap keberhasilan liputan. Karena keberhasilan liputan bukan saja 

bergantung pada materi bobot berita, tetapi juga ada kesiapan peralatan 

dan kameramennya.  

Reporter selain membekali dirinya dengan materi yang diliput, ia 

juga harus memperhatikan kesiapan kamerawan dan peralatannya. 

Mengingatkan pada kameramen apakah kamera siap pakai, baterai, 

mikrophone, tripod, kabel dan lampunya dapat berfungsi dengan baik? 

Reporter juga harus memberitahu kamerawan tentang materi yang akan 

diliput dan siapa saja yang akan diwawancarai.Hal yang diuraikan 

sumber berita harus dipahami benar. 15 Jika di lokasi liputan ternyata 

tidak sesuai dengan apa yang direncanakan reporter, maka reporter harus 

segera mengambil langkah-langkah baru. Namun apabila gagasan 

reporter tidak memungkinkan apabila dilihat dari berbagai aspek, maka 

tugas kameramen untuk mengemukakan pendapatnya. Kamerawan dan  

reporter merupakan teamwork dalam mencari berita, sehingga keduanya 

harus aktif dalam mengemukakan ide atau gagasan dari materi yang 

akan diliput. 

 
14 Imam Suhirman. 2006. Menjadi Jurnalis Masa Depan. Bandung : Dimensi Publisher, hal 20 
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Teknis pengambilan gambar serta komposisi gambar sangat 

penting untuk diketahuiseorang reporter.karena hendaknya reporter 

dapat memahami bahwa setiap gambar memberikan pesanjelas sehingga 

pemirsa dirumah tidakbingung. 15 

Baik reporter maupun kamerawan harus memiliki kesepakatan 

yang sama dalam memilih satu peristiwa yang akan dijadikan sebuah 

berita. Sebenarnya banyak sekali cara untuk menggambarkan sebuah 

peristiwa, yaitu dengan cara mengembangkan imajinasi reporter dan 

kamerawan dalam menerjemahkan sebuah peristiwa. Sehingga 

terciptalah berita yang baik, yaitu apa yang ingin disampaikan dengan 

gambar selaras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Drs. Arifin S. Harahap, Msi. 2006. Jurnalistik Televisi Tehnik Memburu dan Menulis 
Berita. Jakarta : Indeks. Hal 39 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB III 

DESKRIPSI INSTANSI PT. CIPTA TPI 

 

3.1. SEJARAH PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA 

PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau dalam siarannya lebih 

dikenal dengan nama TPI, didirikan oleh PT. Bimantara Group yang bergabung 

dalam MNC (Media Nusantara Citra). TPI adalah stasiun televisi ketiga yang 

berdiri di Indonesia setelah stasiun RCTI tahun 1989 di Jakarta dan SCTV tahun 

1990. TPI beralamat di Jl. Pintu II Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur 

13810. Awal pengudaraannya TPI dengans iaran percobaan yaitu pada tanggal 

26 Desember 1990 kemudian pada tanggal 23 Januari 1991 TPI mengudara 

secara resmi yang ditetapkan sebagai hari lahirnya TPI yang diresmikan oleh 

Presiden Soeharto dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Perss (SIUPP) menteri 

penerangan RI No 127/E/RTF/K/VIII/1990. 

TPI lahir dengan sebuah idealisme besar, yakni memberikan pemerataan 

pendidikan di seluruh wilayah tanah air. Untuk itu pada awalnya TPI 

menyajikan tayangan pendidikan formal dengan menjalin kerja sama dengan 

TVRI / Deppen dan Pustekom/Depdikbud. Dengan paket pendidikan formal 

yang ditayangkan dua kali sehari, yakni setiap pagi dan siang, TPI berharap 

dapat membantu memeratakan program pendidikan sekolah di berbagai wilayah 
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tanah air sampai ke pelosok-pelosok terpencil yang selama ini belum terjangkau 

pendidikan formal.  

TPI menyelenggarakan siaran Televisi Pendidikan Indonesia atas dasar 

perjanjian kerjasama antara yayasan televisi Republik Indonesia dengan 

PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, dan mengenai pelaksanaan siaran 

Televisi Pendidikan Indonesia yang waktu itu TPI hanya mendapat izin 

penayangan setiap harinya pada jam 5.30 – 13.30 WIB. Dengan menggunakan 

chanel VHF siaran dilakukan secara nasional dan penyelenggaraan jaringan 

siaran (net work ) TPI berpusat di Jakarta yang mempunyai tujuan :  

1) Siaran televisi berfungsi untuk memperkuat ikatan kesatuan bangsa 

2) Menyatukan pola pikiran seluruh bangsa Indonesia kepada tujuan nasional 

Pada tanggal 23 Januari 1991 TPI mengudara dengan pola 4 jam sehari. 

Tepatnya pukul 06.00 – 10.00 WIB, kemudian pembenahan tahap demi tahap 

dan pada tanggal 8 Juni 1991 penayangan TPI ditambah menjadi 6,5 jam yaitu 

pada pukul 05.30 – 13.30, dan sore pukul 16.00 -21.00 WIB. Sektor-sektor lain 

semakin ditingkatkan dan pembenahan terus dilakukan. Jam penanyannya 

semakin ditambah dan terbukti setelah beberapa kali dilakukan penyesuaian, 

kemudian TPI sendiri melakukan penambahan jam tayang mulai pukul 05.30 – 

23.30 nonstop. 

Kemudian pada tahun 1994, jam siar TPI untuk penayangan siarnya 

ditetapkan 18 jam sehari termasuk pada hari libur di luar hari Minggu dan 

sebagai suatu jaringan televisi nasional TPI pun mampu mencai 118 juta 
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pemirsa yang secara potensial memperoleh rating pemirsa terbesar hampir 70% 

penduduk Indonesia, yang tersebar seluas 12.500.000 km2. 

Adanya perubahan peraturan pemerintah yang memberikan izin bagi 

kehadiran televisi-televisi swasta komersial nasional diikuti dengan lahirnya 

televisi-televisi swasta lain seperti RCTI, SCTV, Indosiar dan lain-lain. 

Keadaan ini sejalan dengan biaya operasional yang semakin meningkat, menjadi 

beban bagi TPI jika tetap membawa misi pendidikan yang sama sekali tak 

mengandalkan dari pemerintah. Agar dapat tetap bertahan,para profesional pun 

direkrut untuk menangani manajemen TPI. Sejalan dengan itu diputuskan 

bahwa TPI tak lagi merupakan TV pendidikan, melainkan Televisi Keluarga 

yang bersifat komersial sebagaimana televisi swasta lainnya. Bersamaan dengan 

itu TPI juga merangkul mitra strategis yakni indosat dan chennel 7, dan pada 

waktu yang bersamaan TPI menghentikan kerjasamanya dengan TVRI. Sejak 

saat itu secara bertahap TPI membangun transmisi di berbagai wilayah. 

Perkembangan TPI mulai dirasakan banyak pihak namun tak sebesar seperti 

yang direncanakan. Hal ini disebabkan adanya krisis moneter yang menimpa 

negeri ini. Disampinng itu dengan dipertahankannya logo lama membuat 

pemirsa masih tetap mengidentikkan TPI dengan misi pendidikan yang 

membuat ruang gerak TPI menjadi terbatas.  

Bermunculan televisi-televisi swasta baru yang menambah ketat 

persaingan televisi di Indonesia membuat manajemen TPI berkeyakinan untuk 

merubah logo dan untuk mematangkan konsep dan melakukan berbagai 
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persiapan TPI memperkenalkan virus TPI 10 tahun selama tahun 2001. 

sepanjang tahun ini TPI mulai melakukan segenap perubahan pada tampilan 

layar kaca.  

Sampai dengan ulang tahun ke-11 yang jatuh pada tanggal 23 Januari 

2002, dimana TPI memperkenalkan logo baru yang mencerminkan wajah dan 

semangat baru TPI. Logo baru ini sekaligus merupakan simbol dari rangkaian 

perubahan yang terus berproses di TPI.  

Menghadapi kuatnya tekanan dan pengaruh budaya asing diperlukan 

sebuah stasiun televisi yang benar-benar menampilkan citra Indonesia, dan TPI 

sejak awal telah membuktikan diri sebagai stasiun televisi yang paling jeli 

dalam menangkap selera dan kebutuhan masyarakat.  

  

3.2. LANDASAN DAN FALSAFAH  

Landasan yang dianut oleh TPI adalah mempunyai tujuan 

mengembangkan dan memanfaatkan sumber dan kemajuan teknologi untuk 

memperluas dan meningkatkan pelayanan pendidikan.  

Siaran TPI itu sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. TPI diselenggarakan sebagai 

salah satu bentuk peran serta masyarakat, yang didorong oleh semangat untuk 
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memacu kreatifitas dan kemampuan bangsa. Kemudian TPI juga mengadakan 

kerja sama dengan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah 

Daerah, dalam usahanya memajukan dan meningkatkan kemajuan bangsa 

dengan membagikan pesawat televisi kepada sekolah di berbagai daerah 

mencakup 27 propinsi.  

 

3.3. MOTTO TPI 

Motto yang diemban oleh penyiaran stasiun TPI adalah “Televisi 

Keluarga Anda”, mengandung makna tersendiri. Melalui stasiun TPI, disamping 

untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, TPI juga merupakan kategori 

sarana hiburan yang tepat dan aman bagi keluarga.  

 

3.4. VISI DAN MISI TPI BARU 2006 

3.4.1. VISI 

Visi dari stasiun TPI yang disampaikan melalui logo “Paling 

Indonesia Pilihan Pemirsa” bila diperjelas adalah menjadi stasiun televisi 

yang programnya paling mencerminkan rakyat Indonesia pilihan utama 

pemirsa.  

3.4.2. MISI  

Misi yang diemban oleh penyiaran stasiun TPI adalah menghibur 

dengan program-program bermutu yang bernuansa Indonesia dan 
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menjadi patner yang memberikan layanan terbaik dengan dukungan 

sumber daya manusia (SDM) profesional.  

3.4.3. SLOGAN  

Sedangkan slogan yang digunakan oleh stasiun TPI adalah “Makin 

Indonesia Makin Asyik”. 

 

3.5. SARANA DAN PRASARANA SIARAN  

Sampai dengan tahun 2007, TPI memiliki saranan dan prasarana 

penyiaranan yang meliputi : 

a. Satu stasiun penyiaran di Jakarta (lokasi TMII). 

b. Satu mobil unit production (OB,Van) 

c. Memiliki 27 Transmisi, yaitu  :  

1) Jakarta  

2) Semarang 1 x 10 kw (tanpa cadangan) operasional pada tanggal 15 

November 1993. 

3) Surabaya 1 x 10 kw (tanpa cadangan) operasional pada tanggal 10 

November 1996. 

4) Medan 1 x 10 kw (tanda cadangan) operasional pada tanggal 25 

Oktober 1993. 

5) Ujung Pandang 1 x 10 kw (tanpa cadangan) operasional pada tanggal 

28 Oktober 1993.  
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6) Batam 1 x 10 kw (tanpa cadangan) operasional pada tanggal 18 

Januari 1994.  

7) Bandung 1 x 10 kw (tanpa cadangan) operasional pada tanggal 10 

November1994.  

8) Garut 1 x 10 kw (tanpa cadangan) operasional pada tanggal 1 Oktober 

1998.  

9) Cirebon  1 x 10 kw (tanpa cadangan) operasional pada tanggal 1 

Oktober 1998.  

10) Madiun 1 x 10 kw (tanpa cadangan) operasional pada tanggal 

1Oktober 1998.  

11) Palu 1 x 10 kw (tanpa cadangan) operasional pada tanggal 12 Oktober 

1995.  

12) Yogyakarta 

13) Denpasar  

14) Banda Aceh  

15) Lampung  

16) Palembang  

17) Tegal  

18) Padang  

19) Pekanbaru  

20) Samarinda 

21) Banjarmasin  
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22) Pontianak  

23) Malang  

24) Sumedang  

25) Kediri  

26) Purwokerto  

27) Sukabumi  

d. Empat studio yang dilengkapi dengan sarana penunjang seperti : subcontrol, 

3 colour camera system, audio system, lighting system.  

e. Satu master control yang dilengkapi dengan adetic mechine, dispatch, 

system, alamar system, teletext, paging + fax system, audio/monitoring 

system.  

f. Fasilitas pasca produksi meliputi 11 unit linier editing, 1 unit post produksi 

dan 3 unit untuk editing liputan (news). 

g. Fasilitas untuk preview materi terdiri dari 2 unit sistem peralatan 

h. Fasilitas ENG (electronic news gathering) terdiri dari 8 unit camera CCD 

lighting kit, audio system untuk produksi dan untuk news terdiri dari 17 

camera CCD.  

i. Fasilitas transfer dari betacam, VHS, CD, VCD dan telecine 16 mm.  

Dengan peningkatan dan pengembangan sarana TPI dari tahun ke tahun, 

luas jangkauan TPI yang pada tahun 1992/1993 : 74351,7 km meningkat 

menjadi 81189,7 km dalam tahun 1994/1995 
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Sejak bulan Oktober 1998, TPI melepaskan diri dari TVRI  (tidak 

melukan siaran secara nasional).  

 

3.6. POLA ACARA 

Pola acara siaran Televisi Pendidikan Indonesia ditentukan pada tahun 

1998 sampai dengan saat ini sebagai berikut : 

o Penerangan / informasi    : 8,7% 

o Pendidikan (Sekolah dan luar sekolah) : 7,76% 

o Hiburan     : 36,16% 

o Siaran Niaga     : 20% 

o Acara Penunjang    : 1,68% 

 

3.7. FASILITAS UMUM  

Stasiun televisi TPI, yang menampung jumlah karyawan sebanyak 800 

orang, juga dilengkapi dengan fasilitas umum, antara lain : 

- Masjid “Anida” 

- Koperasi Cipta Sejahtera 

- Kantin 

- Telepon Umum 

- Tempat parkir 
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3.8. TPI SIARAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DIGITAL  

TPI menggantikan teknologi siarannya dari yang semula sistem “Analog” 

menjadi sistem “Digital” sejak akhir Februari 1999. Dalam mengirimkan sinyal 

siarannya sistem ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan kualitas gambar 

dan suara yang dihasilkan akan lebih jelas dan jernih dari sebelumnya. Dengan 

beroperasinya teknologi “Kompresi Digital” atau biasa disebut sebagai MPEG-

2 SYSTEM, maka dalam memerluaskan siarannya, TPI menggunakan jasa 

SATELIT PALAPA C-2 Pada TRANSPONDER 12 VERTIKAL. Adapun 

parameter lain sistem ini ialah FREQUENCY DOWN LINK 4193.5 MHZ, 

INFORMATION RATE 8.372.0 KBPS, FEC (FORWARD ERROR 

CORRECTION) ¾ , SYMBOL RATE 6.152.95 KBPS dan BAND WIDIH 

7.383.54.KHZ. 

Mulai Februari 1999, TPI mengubah sistem pengiriman sinyal siarannya, 

dari yang semula sistem analog ke sistem digital. Hal ini membawa dampak 

bagi pemirsa yang selama ini menyaksikan TPI melalui Parapola. Antena 

parabola menjadi tidak berfungsi. Untuk kembali dapat menyaksikan TPI, 

pengguna parabola harus mengganti receiver dengan semacam decoder khusus 

yang dapat menangkap sinyal siaran digital. Setelah mengganti receiver, harap 

memperhatikan parameter baru, sebagai berikut : 

- “Kompresi Digital” /MPEG-2 SYSTEM 

- SATELIT PALAPA C-2 

- TRANSPONDER 12 VERTIKAL 
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-  FREQUENCY DOWN LINK 4193.5 MHZ 

-  INFORMATION RATE 8.372.0 KBPS 

- FEC (FORWARD ERROR CORRECTION) ¾ ,  

- SYMBOL RATE 6.152.95 KBPS & BAND WIDIH 7.383.54.KHZ. 

 

3.9. SUSUNAN DIREKSI TPI 

Susunan Direksi TPI (Broad Of Derector TPI) merupakan susunan utama 

dalam jajaran kepemimpinan yang meliputi seluruh departemen program TPI, 

tetapi diluar susunan redaksi berita, yaitu : 

Direktur Utama    :  Sang Nyoman Suwisma 

COE/Wakil Direktur Utama  : Artine S. Utomo 

Direktur program dan produksi  : Daniel Resowijoyo 

Direktur General Afair   : M. Yarman SE 

Direktur Keuangan dan Teknologi : Muliawan P Guptha 

Pimpinan Redaksi Berita  : Ray Wijaya 

Saat ini jumlah karyawan TPI kurang lebih 800 orang karyawan dan 

kontributor (Wartawan lepas penyokong berita) yang berada di dalam negeri. 

Untuk berita yang bersifat hard news (berita sangat penting dan perlu 

dipublikasikan) peliputannya akan dikirim oleh reporter dan juru kamera atau 

meminta kontributor bantuan setempat. Berita hard news internasional TPI 

berlangganan pada kantor berita asal Inggris APTN (Associantion Press 

Television Network) dan bekerja sama dengan televisi asing lainnya.  
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3.10.  SUSUNAN ORGANISASI REDAKSI BERITA TPI 

 

Struktur Organisasi Redaksi News Division stasiun TPI 
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Dratur 
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Keterangan Bagan : 

- Dewan Direksi  

Dewan redaksi ialah pemimpin departemen berita (News departement) yang 

terdiri dari beberapa orang yang bertanggung jawab atas segala hal penyiaran dan 

bertanggung jawab atas seluruh kru berita dalam organisasi  

- Pemimpin Redaksi  

Seorang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan siaran berita 

- Produser 

Seorang yang bertanggung jawab terhadap semua berita yang disiarkan pada 

hari tertentu. Istilah lain untuk jabatan ini adalah editorial of the day 

- Pengarah Acara 

Seseorang yang bekerja mengarahkan produksi siaran pemberitaan dan 

mengarahkan siaran berita serta acara-acara yang disiarkan oleh pemberitaan.  

- Koordinator Liputan  

Bertugas menentukan dan arahan pada reporter dan juru kamera di lapangan 

mengenai bahan berita yang diperlukan. Koordinator liputan daerah (Korlipda) 

bertugas mengkoordinir berita yang masuk dari luar Jakarta. Berita-berita tersebut 

berasal dari kontributor. Koordinator liputan internasional bertugas 

mengkoordinir berita yang masuk dari luar negeri.  

- Reporter  

Seseorang yang mencari, mengumpulkan, menyeleksi, mengolah dan 

menyajikan berita.  
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- Juru Kamera 

Seseorang yang mencari, mengumpulkan, menyeleksi fakta dalam bentuk 

visual gerak. 

- Editor / Penyunting Visual  

Seseorang yang pekerjaannya menyunting visual gerak dan audio berita.  

- Direktur Teknik (Technical Director) 

Bertanggung jawab secara teknik atas segela peralatan studio 

- Presenter  

Orang yang tampil didepan kamera dan membacakan berita dari studio 

- Pembantu Umum  

Bertugas membantu segala keperluan kru berita dalam studio dan ruang 

redaksi dan dibutuhkan lebih kepada bidang teknik penyiaran . 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 

 

4.1 FOCUS OF INTEREST 

Terhitung sejak tanggal 12 Maret 2007 sampai dengan 11 April 2007, 

penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media di News Departement PT. Cipta TPI. 

Dari kegiatan kuliah kerja media tersebut, penulis mendapat banyak pengalaman di 

bidang reportase berita, karena penulis diberi kepercayaan untuk menjadi 

seorang reporter. Sebagai seorang reporter penulis telah menjalani berbagi 

macam materi liputan, di antaranya: Bidang Politik, Ekonomi, Hukum, sosial, 

Budaya dan Kriminal.  

Pembagian kerja liputan di News Departement PT. Cipta TPI dibagi menjadi 

tiga yaitu:  

1. Reporter dan kameramen, dikerjakan oleh dua orang dimana mereka harus 

berkoordinasi dengan baik untuk menghasilkan paket berita yang menarik. 

2. VJ ( Video Jurnalistik ), dimana hanya dilakukan satu orang yang tugasnya 

adalah  mengambil gambar serta membuat berita. 

3. OMS ( One Man Show ), dimana hanya dilakukan satu orang yang tugasnya   

adalah hanya mengambil gambar dan untuk penulisan berita dikerjakan oleh 

produser acara. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pada hari – hari awal KKM, penulis hanya ditugaskan sebagai asisten reporter 

yang tugasnya membantu reporter mendapatkan data–data dan mengamati cara kerja 

reporter dalam mendapatkan berita. Kemudian koordinator liputan melihat kerja 

penulis yang baik, maka penulis ditugaskan meliput berita bersama VJ dan OMS. 

Dalam meliput berita bersama VJ dan OMS, Penulis tidak hanya sekedar mengamati 

atau membantu mencari data, tetapi penulis benar- benar harus bertindak sebagai  

reporter dimana bertanggung jawab terhadap isi berita. Sedangkan VJ dan OMS  

hanya bertugas mengambil gambar. 

Saat meliput berita, penulis juga mengambil gambar dengan kamera digital guna 

sebagai dokumentasi  setiap peristiwa.  Tidak hanya meliput berita, sesampai di kantor 

berita penulis harus menulis time code dari kaset rekaman agar memudahkan editor 

dalam mengedit. Setelah itu  penulis menulis berita yang kemudian dikoreksi oleh 

reporter dan koodinator liputan agar layak siar dandapat dipahami oleh pemirsa..  

 Selama satu bulan menjalani Kuliah Kerja Media, penulis berusaha 

menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencermati dan mempelajari 

mekanisme kerja reporter di PT. Cipta TP I. 

 

4.2 KEGIATAN KULIAH KERJA MEDIA 

Kegiatan Kuliah Kerja Media di awali dengan pengenalan alur berita 

yang biasa di gunakan PT. Cipta TPI dalam memproduksi berita. Penyiaran 

berita televisi adalah pekerjaan team yang melibatkan banyak orang di banyak 

bagian. Pemberitaan televisi senantiasa diwarnai dengan ketegangan dan 
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kesigapan kerja serta tekanan. Sebab mereka harus mengejar tenggat waktu dan 

berita. Meskipun kinerja di pemberitaan serba tegang bukan berarti 

kesinambungan kerja acak-acakan. Justru diperlukan kerjasama untuk saling 

berbagi tugas dalam proses kreatif sehingga didapatkan hasil maksimal Alur 

berita tersebut menjadi sebuah pedoman awal bagi para kru di bagian redaksi 

pemberitaan PT. Cipta TPI yang pasti mempengaruhi kualitas berita yang 

akan ditayangkan. Penulis dalam hal ini mengamati proses alur berita tersebut 

yang apa bila di uraikan akan menjadi sebuah bagan alur berita berikut ini : 

 

Bagan Alur Berita TPI (flow of news) 
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Penjelasan: 

1. Setiap hari, News Departement PT. Cipta TPI mengadakan rapat redaksi. 

Dalam sehari redaksi melakukan rapat dua kali, yaitu pagi pukul 08.00 wib 

dan sore pukul 17.30 wib. Rapat yang dipimpin Pemimpin Redaksi (Pemred), 

dihadiri oleh kru berita diantaranya : produser, koordinator liputan, pengarah 

acara, kameramen, dan reporter. Pada rapat redaksi ditentukan topik/isu apa 

yang sedang berkembang dimasyarakat dan mempunyai nilai berita yang 

tinggi, menarik dan penting untuk segera diketahui oleh masyarakat luas. 

Rapat ini juga sebagai media evaluasi atas apa yang telah dilakukan 

sebelumnya, sehingga proses berikutnya akan lebih baik.  

2. Setelah rapat redaksi selesai kemudian dilakukan ploting oleh koordinator 

liputan. Ploting adalah menentukan crew liputan yang akan ditugaskan untuk 

menuju tempat yang telah ditentukan oleh koordinator liputan (Korlip). 

Penentuan tempat dalam peliputan berita ini merupakan hak perogatif dari 

koordinator liputan.  

3. Proses meliput adalah proses yang dimulai ketika telah ditentukan ploting, 

kemudian tim liputan yang terdiri atas reporter dan kameramen, meninggalkan 

kantor menuju tempat yang telah ditetapkan oleh koordinator liputan. Sebagai 

Pekerja profesional dalam suatu struktur kerja reporter dan kameramen di 

bawah koodinasi redaktur. Redakturlah yang memberi dan menjelaskan tugas 

yang harus dikerjakan tim liputan. Kepada redaktur tim liputan menyerahkan 

hasil kerjanya pada waktu yang ditentukan. Akan tetapi di News Departement 
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PT. Cipta TPI seorang redaktur juga menjabat sebagai coordinator liputan. Bila 

dalam waktu kerja, tim liputan mendapatkan berita maka, mereka akan 

berkoordinasi dengan koordinator liputan untuk menentukan dilakukan proses 

liputan atau tidak.  

4. Setelah selesai roses liputan, sesampai di kantor Reporter akan menentukan 

Time Code yang digunakan. Hal ini  bertujuan agar mempermudah kerja 

editor serta mendapat keterangan yang ukup. dalam  mengedit berita  

5. Reporter membuat naskah berita sesuai dengan data – data  yangdiperoleh saat 

liputan 

6. Naskah berita kemudian diserahkan langsung kepada redaktur pelaksana/ 

produser untuk di cek dan ricek serta dikoreksi baik dari segi penulisan 

naskah dan bahasa yang digunakan. Redaktur atau produserlah yang berhak 

untuk melakukan seleksi naskah berita, mana yang layak untuk dijadikan 

berita. 

7. Setelah naskah berita telah diseleksi oleh redaktur/ roduser lalu diserahkan ke 

editor untuk didubbing oleh reporter yang telah ditugaskan. 

8. Setelah didubbing maka editor melakukan edit gambar dan 

mensingkronisasikan gambar dengan naskah berita berpatokan dengan time 

code yang telah dibuat oleh reporter. 

9. Lalu naskah berita tersebut di berikan kepada seksi pemberitaan guna 

mericek naskah, apakah urutannya sudah benar dan siap untuk di bacakan. 
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Dalam tahap ini, presenter uga mericek naskah agardalam pembacaan saat 

produksi tidak melakukan kesalahan. 

10. Setelah naskah berita dan gambar sudah ada, maka di lakukan penyiaran di 

studio tempat penyiaran berita tepatnya di Master Control. Maka melalui 

pesawat penerima yaitu televisi di berbagai tempat siaran progaram acara 

berita yang ada di TPI sudah dapat di saksikan oleh pemirsa atau 

masyarakat luas. 

11. Baik buruknya kualitas penerimaan siaran yang di terima pemirsa di rumah 

juga bergantung pada hasil kerja tim Master Control. 

 

4.3 MEKANISME KERJA REPOTER 

Setelah penulis mengenal alur berita di News Departement PT. Cipta 

TPI, kemudian penulis langsung terjun ke lapangan sebagai seorang reporter yang 

bertugas meliput berita di lapangan. Hal ini merupakan keinginan penulis untuk 

mengaplikasikan ilmu yang penulis dapat di bangku kuliah. Dari awal hingga 

akhir liputan berita yang penulis laksanakan, penulis berhasil merangkum 

mekanisme kerja reporter di News Departement PT. Cipta TPI. 

Kata mekanisme sendiri menurut Prof. Dr. J. S. Badudu dalam kamus 

umum bahasa Indonesia di artikan : Cara kerja suatu organisasi. Mekanisme kerja 

reporter sendiri secara umum bisa di artikan sebagai cara seorang reporter dalam 

mencari berita dan membuat naskah berita hingga layak siar. Berikut 

mekanisme kerja reporter di News Departement PT. Cipta TPI. 
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Mekanisme kerja reporter di News Departement PT. Cipta TPI di bagi 

menjadi 3 tahap, yang terdiri dari : 

1. Pra liputan 

- Sebelum penulis bertugas di lapangan meliput berita, penulis harus 

mengetahui dan memahami materi liputan yang di berikan oleh koordintor 

liputan, beserta partner kameramen yang telah tercantum di papan ploting. 

- Berkoordinasi dengan koordinator liputan mengenai materi yang akan di 

liput. 

- Apabila penulis ingin mewawancarai nara sumber hendaknya membuat 

janji terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu aktifitas nara sumber yang 

akan di wawancarai. 

- Penulis harus menyiapakan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan 

kepada nara sumber.  

- Penulis terlebih dahulu harus mengecek peralatan yang di butuhkan untuk 

liputan (kamera, microphone, tripod, baterai, lampu lighting, kabel) dalam 

kondisi prima, sehingga meminimalisir kendala teknis di lapangan. 

 

2. Liputan 

- Sebagai seorang reporter, penulis harus mampu mencari data-data 

kongkrit dilapangan dengan metode 5 W + 1 H (What, Who, Where, When, 

Why+How). Semakin lengkap data-data tersebut di peroleh, semakin baik 

pula isi berita yang akan di buat. 
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- Layaknya Sebagai seorang reporter, penulis sebagai pemimpin produksi di 

lapangan, harus mampu memberi arahan kepada kameramen dalam 

pengambilan shot-shot gambar yang di butuhkan, artinya di butuhkan 

koordinasi yang baik antara reporter dengan kameramen. 

- Ketika wawancara di lakukan penulis harus mampu mencari dan 

menggali data-data dari nara sumber yang berkompeten. 

- Apabila terjadi sebuah peristiwa atau kejadian penting di lapangan yang 

dirasa penting untuk diberitakan tanpa sepengetahuan koordinator liputan, 

maka penulis sebagai seorang reporter harus berinisiatif meliput kejadian 

tersebut, untuk itu seorang reporter di tuntut harus mempunyai sense of 

news yang tinggi. 

- Apabila koordinator liputan menginstruksikan penulis melakukan laporan 

langsung dari tempat kejadian maka penulis harus mampu membuat 

naskah tersebut dengan cepat dan tepat. 

- Alat komunikasi seperti telepon genggam amat di perlukan penulis ketika 

liputan guna berkoordinasi dengan koordinator liputan. 

- Setelah selesai meliput, penulis langsung bergegas menuju kantor redaksi 

untuk membuat naskah berita. 

 

3. Pasca Liputan. 

- Setelah tiba di kantor, penulis membuat time code pada kaset rekaman 

liputan tadi 
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- Setelah itu penulis langsung membuat naskah berita dengan mengacu pada 

kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga penulis di tuntut menguasai hal 

tersebut. 

- Usai membuat naskah penulis memberikannya kepada produser untuk di 

koreksi. 

- Naskah yang telah di koreksi kemudian di dubbing oleh penulis sendiri. 

- Usai dubbing, editor dan penulis berkoordinasi untuk menentukan shot-

shot gambar yang di butuhkan, sehingga terjadi sinkronisasi dengan 

naskah berita yang di buat. 

Sebagai catatan mekanisme kerja reporter yang penulis buat tidak hanya 

berasal dari pengalaman penulis menjadi seorang reporter, namun juga berdasarkan 

pengalaman para reporter yang telah lama bertugas di News Departemen PT. 

Cipta TPI. 

Seorang reporter bisa juga merangkap sebagai penyiar berita bila memang 

reporter tersebut mempunyai kemampuan sebagai penyiar. Perlu adanya penyiar 

yang menarik dan berbakat dimasudkan agar pemirsa tertarik untuk menyaksikan 

berita yang disiarkannya olehnya. Penyiar berita harus memiliki sikap yang tegas, 

yakin dan serius dalam menjalankan tugasnya dan tentu saja sekali tersenyum 

dalam menyampaikan item berita sehingga menimbulkan kesan yang baik. Sikap 

tersebut memang perlu agar isi berita yang disampaikan dipercaya oleh 

pemirsanya. 
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4.4 KETERLIBATAN KRU STUDIO 

Program siaran berita di televisi dalah pekerjaan team yang melibatkan 

banyak orang dibanyak bagian. Semua kru yang terlibat di komando oleh 

seorang pengarah acara dibantu asistennya dengan naskah acuan yang disebut 

rundown. 

Tanggung jawab setiap hari bagi reporter berakhir setelah berita itu 

ditayangkan. Usai penayangan berita biasanya dilakukan rapat redaksi untuk 

mengevaluasi tayangan berita hari itu. Masukan dan kritikan dari atasan adalah 

makanan setiap hari dari sebuah tim produksi. Adakalanya mereka mendapat 

kritikan, namun semua itu merupakan bagian dari reporter yang digelutinya. Berikut 

beberapa kru studio beserta tugasnya : 

1. Progaram Director  

 Bertugas memimpin dan siaran serta mengarahkan jalannya produksi 

siaran berita. Memimpin dari mulai persiapan sampai pelaksanaan 

siarannya. 

2. Assistant Program Director  

 Membantu program director dalam pelaksanaan tugasnya. 

3. Technical Director  

Orang yang bertanggung jawab terhadap masalah tehnik siaran. 

4. Video Enginnering  

 Orang yang bertanggung jawab dalam pengaturan gambar (kamera) / 

mengatur CCU (camera control unit). 
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5. Audioman  

Orang yang bertanggung jawab dalam pengaturan audio dari penyiar dan 

dubbing. 

6. Switcher  

Bertugas memadu gambar menjadi satu teknik pengaturan gambar (visual)  

7. Kameramen  

Mengambil gambar penyiar. 

8. Lightingman 

Bertanggung jawab terhadap pengaturan cahaya studio.  

9. VTR  

Bertugas memplayback materi/merekam.  

10. Penyiar  

 Orang yang menyiarkan berita kepada audiens. 

Serta didukung oleh kerabat kerja lainnya yang memiliki peran tidak 

kalah pentingnya dalam proses ini. Beberapa diantaranya adalah tim artistik 

(make up dan kostum penyiar) tim transportasi dan lain-lain. 
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DAFTAR LIPUTAN HARIAN 

 

NO HARI / TANGGAL LIPUTAN HARIAN 

1 Rabu, 14 Maret 2007 

 

· Liputan pemerasan dengan senjata 

tajam di daerah Gelanggang 

Remaja Planet Senen Jakarta 

Pusat  

· Liputan penemuan senjata api 

ilegal di Kemayoran Jakarta Pusat 

· Liputan kereta api Jakarta – Bogor 

tidak dapat beroperasi karena 

pohon tumbang akibat hujan  

· Liputan membuat feature tentang 

aksi pemerasan di Jakarta 

2 Kamis, 15 Maret 2007 

 

· Liputan banjir di Cipinang Muara 

· Liputan Hari Ulang Tahun IKAL 

ke – 29 bersama Agum Gumelar   

3 Minggu, 18 Maret 2007 · Liputan remaja tewas tenggelam 

di kubangan air daerah Kamal, 

Cengkareng, Jakarta Barat           

4 Senin, 19 Maret 2007 · Liputan harga sembako yang 
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cenderung stabil di Pasar Kramat 

Jati dan Jati Negara 

5 Rabu, 21 Maret 2007 · Liputan pantau LP cipinang 

6 Kamis, 22 Maret 2007 · Liputan Polda Metro Jaya 

mengadakan syukuran atas 

kenaikan pangkat Bapak Brigjen 

Rajiman Tariban menjadi 

WAKAPOLDA Metro Jaya dan 

Prof. Adrianus Maliala yang 

selamat dari kecelakaan Pesawat 

Garuda   

7 Jumat, 23 Maret 2007 · Liputan dangkal penculikan anak 

di Polsek Pulogadung  

· Liputan dangkal pengroyokan 

satpam di Polsek Koja  

· Liputan dangkal penculikan anak 

di Polsek Pulogadung  

· Liputan dangkal penjahat yang 

ditembak di Rumah Sakit Koja 

8 Sabtu, 24 Maret 2007 · Liputan anak – anak daerah 

Cipinang Pulo, Jakara Timur 
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keracunan makanan jajanan 

keliling   

9 Jumat, 30 Maret 2007 · Liputan aksi pembiusan 

penumpang alat transportasi di 

terminal Tanjung Priuk                

10 Sabtu, 31 Maret 2007 · Liputan terkait dengan isu cuti 

Lettu Agus Harimurti yang 

beredar melalui sms di Mabes 

TNI   

· Liputan dangkal seorang wanita 

yang dikeroyok empat pria    

11 Minggu, 1   April   2007 · Liputan SIDIK 

12 Senin, 2   April  2007 · Liputan demo warga rawa buaya 

ke kelurahan Duri Kosambi 

terkait dengan tidak meratanya 

dana pasca banjir dari pemerintah 

13 Rabu, 4   April  2007 · Liputan aksi perampokan di Hotel 

Le meridien yang menimbulkan 

korban warga negara asing terluka  

· Liputan pelecehan seksual dimana 

pelaku memperkosa istri teman 
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dan mencabuli 2 anak di daerah 

Jakarta Pusat  

· Liputan pencurian mobil dengan 

obeng di daerah Palmerah Utara, 

Jakarta Pusat  

14 Jumat, 6   April  2007 · Liputan membuat feature tentang 

cara membuat layang – layang 

15 Sabtu, 7   April   2007 · Liputan perayaan Paskah yang 

diisi kegiatan dengan pawai obor 

dan kebaktian dalam rangka 

memperingatin kebangkitan Isa 

Almasih di Jakarta Timur 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN  

Di zaman era globalisasi informasi adalah hal yang sangat penting. 

Apalagi dengan perkembangan kehidupan manusia berlangsung sangat cepat, 

banyak sekali informasi yang berpengaruh dan menjadi fokus orang banyak. 

Kelangsungan hidup manusia dalam banyak hal di tentukan oleh bagaimana 

manusia merespon tersebut. Di situlah sesungguhnya makna penting berita, 

yaitu sebagai informasi memberitahukan dampak suatu perubahan, lalu 

menggerakan pemirsanya untuk merespon perubahan tersebut. 

Berita di televisi saat ini menjadi semacam ciri khas sebuah stasiun televisi 

untuk menunjukan keunggulannya dan menjadi ujung tombak untuk mengangkat 

image sebuah stasiun televisi. Maka dari itu,  dibutuhkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Salah satunya adalah  reporter yang merupakan orang yang 

terlatih untuk menyelidiki dan mengumpulkan data atau informasi yang kemudian 

dikembangkan menjadi informasi ke arah fakta yang akhirnya menjadi sebuah 

laporaan dengan format yang telah ditentukan. 

Untuk mendapatkan berita, reporter harus mewaspadai apa yang telah, 

sedang dan akan terjadi, serta mempertajam sikap kritis dan menambah 

pengetahuan agar dapat melihat apa makna bagi pemirsanya. Tidak selalu 
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kejadian dapat di amati dengan sempurna, kepekaan dan sikap kritis tidak 

selalu menjamin seorang reporter menghasilkan berita yang baik. Ada 

banyak kendala, baik ketika mengumpulkan fakta maupun saat menulis berita. 

Berbagai proses yang di lakukan seorang reporter memang memerlukan 

keuletan dan kejadian dalam mengungkapkan sebuah peristiwa. Sehingga la 

dapat menuliskannya menjadi berita yang cepat, tepat dan akurat. Bila semua 

proses tersebut di tulis dalam bentuk skema adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Penulis dapat menarik kesimpulan, beberapa di antaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Tugas reporter adalah mencari, meliput, mengumpulkan, menyelidiki, 

menyeleksi, mengolah dan menjadikan berita berita hingga berita itu siap 

siar.  

2. Syarat utama menjadi reporter bukanlah karena kecantikan, kegagahan, 

keluwesan, rasa ingin tahu, melainkan kegigihan, ketekunan dan vitalitas. 

Sedang – sedang pun kecerdasan, asal vitalitasnya tinggi akan menjadi 

seorang reporter yang top karena mereka dapat mengerjakan yang biasa – 

biasa saja dengan cara yang luar biasa. 

3. Saat ini sangat banyak persaingan yang harus di hadapi, dan hal tersebut 

mendorong seorang reporter menggunakan kemampuan masing-masing agar 

Mencari 
bahan 
berita 

 
On Air 

 
Dubbing 

 

Menulis 
naskah 

 

Meliput 
berita 
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menghasilkan suatu berita yang menarik bagi pemirsanya. Kemampuan masing-

masing reporterlah yang memepengaruhi keberhasilan penyampaian berita. 

Kemampuan seperti itulah yang tidak semua orang memilikinya. Maka dari itu 

perbanyaklah ilmu dengan  tidak hanya mempelajari bidang reportase saja, 

tetapi menambah  ilmu pengetahuan di bidang video yang sangat penting 

digunakan dalam dunia penyiaran, khususnya pemberitaan. 

 

5.2. SARAN 

Dalam menjalankan tugas penyiarannya Televisi Pendidikan Indonesia 

atau TPI mempunyai beberapa stasiun pemancar di hampir seluruh Indonesia. 

Dengan demikian pemirsa yang di jangkau siaran TPI tersebar dengan jumlah 

besar. Dan seharusnya hal tersebut diimbangi juga dengan sumber daya manusia 

yang ada untuk mendukung terciptanya penyajian siaran berita TPI, tetapi hal 

tersebut tampaknya jauh dari harapan karena selain terbatasnya personel atau 

sumber daya manusia baik itu yang berada di Jakarta maupun di daerah. 

Hal tersebut dapat penulis kemukakan setelah melaksanakan Kuliah Kerja 

Media di redaksi pemberitaan/liputan TPI dimana seorang koordinator liputan 

dapat juga merangkap sebagai redaktur pelaksana dalam tugasnya, hal tersebut 

tampaknya dilihat sebagai tumpang tindihnya suatu job description seorang 

koordinator liputan. 

Penulis menyarankan agar redaksi pemberitaan/liputan TPI mampu 

mengoptimalkan serta memilah tugas yang dipertanggung jawabkan disamping 
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karena keterbatasan sumber daya manusia itu tadi. Pengoptimalkan ini dapat juga 

dengan membagi lagi tanggung jawab terhadap tugas masing-masing redaksi agar 

tercapai suatu mekanisme tugas yang lebih teratur dan mengerti tanggung 

jawabnya masing-masing. 

Pada penempatan urutan berita utama sebaiknya ditempatkan pada bagian 

awal siaran berita dengan tujuan bahwa pemirsa dapat mengetahui bahwa bagian 

awal berisi tentang laporan utama. 

Dari pihak fakultas penulis ingin memberi saran, mengenai kelengkapan 

fasilitas laboratorium yang dirasa kurang memadai sehingga menghambat proses 

pembelajaran di perkuliahan. Mengingat sebagai calon Broadcaster dituntut 

untuk terampil menguasai peralatan Broadcast, disamping pula pengelolaan 

laboratorium yang lebih memberikan keleluasaan bagi para mahasiswa untuk lebih 

terampil untuk menguasai peralatan tersebut. 
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LAMPIRAN 

NEWS DIVISION   

    
 
Rabu, 04 Oktober 06 
 

 
   

No P/L TUNE KET IN 

  HL : 1 - 4    
1 PKL PENERTIPAN PKL RICUH PKG 30,3
2 ABK HILANG PENCARIAN 31 ABK DILANJUTKAN VO 12,55
3 TKI TKW TEWAS TERBUNUH PKG 3,12
4 BAYI BAYI TANPA DINDING PERUT MENINGGAL  PKG 11,57
5 KEMBAR SIAM BAYI KEMBAR SIAM ALAMI KEBOCORAN JANTUNG PKG 10,33
6 KEBAKARAN  KEBAKARAN TIADA HENTI PKG 11,
7 KABUT ASAP  SISWA TERGANGGU KABUT ASAP  PKG 27,12

  TEASER : 8   
COMMERSIAL BREAK 1 

8 PEMBAJAKAN  PROTES PAUS, PESAWAT DIBAJAK VO 03.30
9 KEKERASAN  KEKERASAN, 21 ORANG TEWAS PKG 29.05

10 UNJUK RASA UNJUK RASA MENENTANG EKSEKUSI VO 17.55
11 PASCA KUDETA THAKSIN MUNDUR SEBAGAI KETUA PARTAI VO 02.40
12 PASCA AGRESI TENTARA RUSIA BANTU PERBAIKI JEMBATAN VO 32.25
13 LINTAS DUNIA RANGKUMAN BERITA MANCANEGARA  PKG 22.40

  TEASER : 14  -
COMMERSIAL BREAK 2 

14 FLU BRG  2 BERSUADARA TERCURIGA FLU BURUNG  PKG 12.35
15 FLU BRG  DUA PASIEN FLU BURUNG MEMBAIK  PKG 20.45
16 GIZI BURUK PENDERITA GIZI BURUK BERTAMBAH  PKG  
17 BBM PREMIUM LANGKA PKG  

     
  TEASER : 18   

COMMERSIAL BREAK 3 
18 LUMPUR LAP NELAYAN TOLAK PEMBUANGAN LUMPUR KE LAUT  PKG 07.05
19 SENJATA ILE 4 WNI PENJUAL SENJT DAPAT BANTUAN KH. 31" VOSOT 03.00
20 SENJATA ILE PENANGKAPAN ERIC WATULO MENGEJUTKAN  PKG 
21 PLTU RENCANA PENGADAAN 40 PLTU BATUBARA 23" VOSOT 12.07

  TEASER : 22  -
COMMERSIAL BREAK 4 

22 ASUSILA PEMUDA PENGGANGURAN PERKOSA SEPUPU PKG 07.00
23 KEKERASAN BELUM DAPAT SETORAN, SOPIR BACOK POLISI PKG 
24 NARKOBA BANDAR PUTUW DITEMBAH MATI PKG 
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  TEASER ; 26  

COMMERSIAL BREAK 5 
25 RAMADHAN PRESIDEN BUKA DENGAN NELAYAN   32.00
26 PERNIK RAM TERAWIH DI LP ANAK  
27 PERNIK RAM MENGISI RAMADHAN DENGAN BERMAIN REBANA  
28 BERITA UTAMA LINTAS BERITA UTAMA : 1-4-14-8  

     
Closing  
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 NEWS DIVISION                                                           LINTAS 
SIANG  

 
 

Time          Code 
 NO MATERI / NASKAH KET 

IN OUT DUR 
  TRANSISIS DARI SIDIK KE LINTAS SIANG            
  PRES SIDIK CHIT CHAT DGN            
 OPENING TUNE = HL 1 – 4       

1 KORBAN LAPINDO TIDAK INGIN BEDOL DESA PKT 14.00  16.20  02.02  
2 JALAN TOL DIBERSIHKAN JELANG MUDIK VO  19.35  20.35  00.45 

2b KORBAN LAPINDO DITANGANI PEMDA VOSOT    31.02  01.00 
3 WARGA KHAWATIR TERTULAR FLU BURUNG  PKT  30.00  20.27  01.02 
4 ANTISIPASI FLU BURUNG  PKT  19.00  07.22  01.27 SEMARANG 
5 RAZIA DAGING CELENG  PKT  03.20    01.20 
6 STATUS ASSET 35,6 TRILYUN TIDAK JELAS VOSOT      01.00 

  TRESER ; (7)         
COMERSIAL BREAK 1 

7 HARGA NAIK, WARGA MISKIN TERJEPIT  PKT  16.32  18.30  01.58 
8 PANGLIMA TNI ZIARAH MAKAM PAHLAWAN VO  08.45  09.45  00.45 
9 MENSOS SOAL PENGUNGSI (DROP) VO  -  -  DROP 

10 13 ORANG CEDERA DIHANTAM BADAI  VO  00.20  01.20  00.45 ARGENTINA
11 ISRAEL KEMBALI LUNCURKAN SERANGAN  VO  -    00.45 PALESTINA

  TRESER 2 (12)         
BREAK 2 

12 PENCURIAN BAGASI PENUMPANG PESAWAT  PKT  05.10  08.55  03.45 
13 TIPS VO      00.45 

  TREASER 3 (14)          
BREAK 3 

14 MASJID TUA POKOJAN  PKT  14.10  16.33  02.13 
15 DALUMAN MINUMAN KHAS BERBUKA PUASA PKT  08.35  10.36  02.01 
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NEWS DIVISION                                                                

LINTAS 5 
 
Senin, 11 September 2006 

Time          Code 
 NO MATERI / NASKAH KET 

IN OUT DUR 
  TRANSISIS DARI SIDIK KE LINTAS SIANG          
  PRES SIDIK CHIT CHAT DGN          
 OPENING TUNE = HL 1 – 4      

1 SUMBER SEMBURAN LUMPUR BERTAMBAH PKG    
2 KUBURAN TERANCAM TERENDAM LUMPUR PKG    
3 SAMPAH VO    
4 MEMULUNG SEBAGAI PILIHAN UTAMA PKG    
5 PEMBUNUHAN ANAK TERANCAM HUKUMAN MATI PKG    

  TRESER ; (6)         
COMERSIAL BREAK 1 

6 PLN RAZIA PENCURIAN LISTRIK PKG    
7 BAHAYA GUNAKAN BATUBARA VOSAT    
8 %%%%%     
9 HARGA GABAH TURUN SAAT PANEN PKG    

10 DOT PKG    
  TRESER (12)         

BREAK 2 
11 KARYAWAN PPD TUNGGU PESANGON  VO    
12 NELAYAN GUNAKAN JARING, DITANGKAP  PKG    

 13 SUNGAI DANGKAL,PASOKAN PDAM KURANG PKG    
 TREASER 14     

BREAK 3 
14 GAJI DPRD DKI DIUSULKAN NAIK PKG    
15 DOMPET EPI PEDULI     

 
 
 
 
EDDY SUPRAPTO (Eks. Produser) 
MEIZON – LATIEF SIREGAR (PRODUCER) 
OT WIRIANDOJOBROTO – BANK-BANK SANTOSA /PD 
A SOLIKIN – SUAMRNO – M YASRI / EDITOR 
ENDANG Y / DOKUMEN 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAGAS D – SAPTO P / KOMP. GRAFIK 
SANDRA DEWI / PEMBACA BERITA 
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NEWS DIVISION                                                                

LINTAS MALAM 
 

Jumat, 8 September 2006 
 

Time          Code 
 NO MATERI / NASKAH KET 

IN OUT DUR 
 HEADLINE ; 1- 3     

1 ORMAS MERUSAK WARUNG PELACURAN PKT 19.19 20.32 01.13 
2 UNJUK RASA BUTA  AKSARA PKT 03.9 04.10 01.05 
3 EVAKUASI TERUS BERLAJUT  PKT 18.55 0.44 0.44 

  TRESER SOROT TANPA VISUAL COMCENTER)         
4 PEMBELIAN TANK DIPERSOALKAN VOSOT    
5 PEMBELIAN TANK MENDESAK  SOT   01.00 

  TRESER “WARGA TOLAK “         
COMERSIAL BREAK 1 

6 WARGA TOLAK LUMPUR PKT 09.22 10.43 01.21 
7 PERUSAHAN BANTAH BAKAR HUTAN  PKT    
8 BOM BUNUH DIRI, 16 ORANG TEWAS VO 09.27 10.30 00.50 
9 SERANGKAIAN BOM TEWASKAN 35 ORANG  PKT 10.15 11.13 00.58 

 TREASER “SOROT”     
COMERSIAL BREAK BREAK 2 

 BUMPER IN “SOROT”      
10 SOROT : BURUKNYA PENGELOLAAN SAMPAH  PKT 10.45 15.20 04.18 

 TREASER “TANTANGAN PROFESI PENARI LATAR”     
 
 
 

COMERSIAL BREAK 3 
 BUMPER IN “ GAYA HIDUP”     

11 TANTANGAN PROFESI PENARI LATAR  PKT    
12 TPI PEDULI VO   00.20 

CLOSING  
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DOKUMENTASI LIPUTAN 
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SCRIPT JADI FORMAT NEWS DEPARTMENT 

PT. CIPTA TPI 

 
 
PENDAHULUAN  
 
 Peristiwa akibat tindak pidana yang terjadi di masyarakat hingga saat 
ini masih menjadi peristiwa yang dianggap masyarakat penting untuk 
diketahui karena selalu melibatkan aksi kejahatan (kriminalitas) yang dekat 
dengan kehidupan sehari hari dengan kerugian yang tidak saja harta benda 
namun acap kali nyawa turut melayang. 

 Sidik, Merupakan program yang memuat berita-berita yang menyangkut 
tindak pidana (Kriminalitas) yang terjadi di lingkungan masyarakat sehari-hari 
mulai dari Pembunuhan, Perampokan, Pencurian, Penipuan, Penyalahgunaan 
Narkoba, bahkan sampai pada tindak asusila.  

Sidik dibentuk sebagai wadah untuk menampung berita berita 
khusus kriminal yang semakin hari semakin banyak terjadi di lingkungan 
masyarakat, seiring dengan semakin sulitnya kehidupan masyarakat 
akibat dampak terpuruknya ekonomi masyarakat. Pada dasarnya berita 
kriminal di TPI telah ada sejak lahirnya divisi pemberitaan pada tahun 
1991 menyusul dibentuknya program Serbaneka, yang kini telah berganti 
nama Lintas Lima, tayang setiap hari pukul 17:00 WIB. Sebelum 
terbentuknya program SIDIK, Program Lintas Lima memuat berita-berita 
aktual yang sebagian besar merupakan Kriminal, disusul kasus-kasus  
sosial yang terjadi di masyarakat. Pada  tahun 2000 isi Lintas Lima di 
format ulang dengan menampilkan lebih banyak berita-berita menyangkut 
Politik dan umum seiring dengan kencangnya isu politik yang terjadi di 
tanah air. Sementara tindak pidana yang terjadi di masyarakat semakin 
meningkat sehingga banyak berita kriminal yang  juga perlu ditayangkan.  

Berkaitan dengan itu, Eksekutif Producer Arifin S. Harahap beserta 

Timbo Siahaan (Producer) dan Rudi Ahmad Dasuki (Producer) membahas 

kemungkinan dibuatnya program khusus yang berisi berita kriminal, seperti 

yang telah dilakukan beberapa televisi yang lain (Sergap-RCTI), Buser-CSTV, 

Patroli Indonsiar, dan TKP-TV7) hingga akhirnya TPI News meluncurkan 
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program SIDIK pada awal April 2003 yang tayang setiap hari pukul 11:00 wib 

berdurasi 30 menit sampai sekarang  

 

Tujuan : 

 Pemberitaan berita kriminal tidak terlepas dari peristiwa sadisme dan 

tindakan yang berdarah-darah di lingkungan masyarakat sehari-hari yang 

dapat berdampak buruk pada masyarakat. Namun demikian program SIDIK 

dibentuk bertujuan tidak untuk menakut-nakuti masyarakat ataupun 

memberikan pandangan bagi pelaku kejahatan, namun lebih ditekankan 

untuk menambah wawasan masyarakat agar : 

 

1. Mengetahui informasi tentang kriminal yang terjadi di lingkungannya.. 

2. Mengetahui modus-modus kejahatan sehingga dapat menghindari 

ataupun mengantisipasi agar kejahatan serupa tidak menimpanya. 

3. Mengetahui tentang sanksi-sanksi kejahatan, sesuai KUHP. 

 

Dengan demikian masyarakat dapat mengambil hikmah atas berita kriminal 

untuk turut mengenali korban pembunuhan yang tidak diketahui identitasnya, 

turut simpati pada korban kejahatan dan dapat menghindari kejahatan 

serupa setelah mengetahui modus kejahatan, serta mampu menahan diri 

tidak turut terlibat dalam kejahatan setelah mengetahui sanksi hukum yang 

harus dijalani. 

 

PEMILIHAN WAKTU TAYANG 
 Penayangan sidik pada pukul 11:00 WIB, dipertimbangkan dengan 

berbagai hal diantaranya kesiapan materi liputan, dan persaingan pada 

program sejenis di televisi lain. Pada siang hari terdapat beberapa program 
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serupa yakni TKP, Buser dan Sergap, serta Patroli. Penayangan Sidik pada 

pukul 11:00 WIB merupakan waktu yang tepat karena mendahului siaran 

program Sergap dan Buser. Sementara pukul 11:00 Sidik hanya berhadapan 

pada siaran TKP-TV7 yang ratingnya masih rendah dan mengandalkan 

peristiwa pada wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sementara materi Kriminal 

SIDIK memiliki varian berita baik di jakarta maupun berbagai daerah, 

terutama daerah-daerah yang masuk dalam wilayah survey Ac Nielsen yang 

dijadikan bahan pertimbangan rating dan share. Bagi TPI daerah yang perlu 

diperhatikan diantaranya meliputi 8 kota besar dan beberapa kota lainnya 

seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, 

Palembang, Pekanbaru, Makassar.   Dalam porsi pemberitaan Sidik, peristiwa 

yang terjadi di Jakarta akan mengisi 3-5 materi dari durasi 30 menit, 

sementara materi Daerah dapat menyumbangkan 7 materi.  

 Program Sidik yang hadir lebih belakang dibanding dengan program 

sejenis pada  televuisi lain, dalam tempo kurang dari 3 bulan ternyata 

mampu merebut hati pemirsa  dengan memperoleh rating dan share yang 

tinggi, bahkan melebihi rating yang diperoleh TKP-TV7 sebelumnya. 

 

KARAKTERISTIK SIDIK 
 Beita-berita kriminal tidak akan lepas dari kekerasan yang acap kali 

terjadi pada tindak kriminalitas yang mengambarkan tersangka pelaku tindak 

kejahatan, akibat kekerasan, dan korban kekerasan yang sering menimbulkan 

sikap kengerian pada pemirsanya. Untuk meminimalisir dampak pemberitaan 

kriminal maka SIDIK berkomitmen menerapkan kode etik dan peraturan 

dalam penyiaran pada setiap kemasan paket berita. Hal ini sekaligus sebagai 

pembeda dengan program berita kriminal sejenis yang ada pada stasiun 
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televisi lain. Beberapa hal yang membedakan Program Sidik dengan Program 

sejenis lainnya, meliputi : 
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1. Kemasan yang lebih sopan. Dengan tetap memperhatikan Kode Etik 

jurnalistik dan kode etik jurnalis televisi.  

2. Lebih membangun human Interest, karena pada saat tayang pukul 

11:00 WIB penonton sebagian besar merupakan perempuan, dengan 

mengemas berita diawali dengan hal-hal yang menyentuh perasaan. 

3. Gaya Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa sastra (berita-

berita tertentu) untuk menggugah perasaan penonton. 

4. Menghindari kalimat dan gambar kekerasan, sadisme dan 

genangan/ceceran darah secara mendetail. 

5. Pencantuman pasal-pasal dalam KUHP agar masyarakat mengetahui 

tidak sebatas peristiwa, namun juga sanksi hukum yang bakal diterima 

oleh pelaku kejahatan. 

6. Menonjolkan kasus kasus yang menyangkut Perempuan dan Anak 

anak sebagai headline berita. 

7. Menampilkan sisi lain dari pada kontradiktif pada peristiwa yang 

terjadi. 

8. Menampilkan ulasan lebih dalam pada kasus kasus menonjol setiap 

dua pekan sekali selama 5 menit, yang merupakan cikal bakal 

berdirinya program Sidik-kasus yang saat ini telah menjadi Program 

khusus dengan durasi 30 menit. 

 

Dengan berbagai perbedaan tersebut, diharapkan program SIDIK 

menjadi program berita kriminal yang kredibel berbeda dengan program 

sejenis yang cenderung menonjolkan sikap kekerasan, dan kurang 

menghargai azaz hukum tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana. 
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SCRIPT BERITA MENTAH YANG TELAH DIKOREKSI 

REPORTER DAN KOORDINATOR LIPUTAN 

 NEWS DEPARTMENT PT. CIPTA TPI 
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PROFIL ACARA SIDIK 
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RUNDOWNS PROGRAM ACARA NEWS DEPARTMENT 

PT. CIPTA TPI  DAN CONTOH PERS RELEAS UNTUK 

LIPUTAN 
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