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MOTTO 

 

 

- “Face With Smile for everything!!” 

 

- “Ingat!! Kesuksesan bukan hasil, kesuksesan itu proses” 

 

- “Kerja keras dan usaha tanpa ada doa adalah suatu kesombongan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

vi 
 

KATA PENGANTAR

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



 

1 
 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta doa restu 

dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa menyertai penulis dalam 

melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) dengan baik, sampai dengan 

pembuatan Tugas Akhir. Hal ini telah menjadi  program perkuliahan pada DIII 

Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

Laporan ini mencakup segala bentuk kegiatan penulis di dalam melaksanakan 

Kuliah Kerja Media (KKM) yang berisi tentang proses produksi atau mekanisme 

produksi program acara Wanted di PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV). 

Selain itu, dalam rangkaian Kuliah Kerja Media (KKM) penulis juga 

melaksanakan praktek kerja lapangan pada program acara  Mata Rantai, Telisik, 

dan Fakta divisi current affairs oleh karena itu, penulis dapat mengamati dan 

mempelajari mekanisme produksi acara-acara tersebut. 

Perencanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak. Untuk itu atas segala bantuannya penulis mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Drs. H. Supriyadi, SN. SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 

2. Drs. A. Eko Setyanto, M.Si selaku Ketua jurusan Program DIII 

Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Sebelas Maret Surakarta  

3. Drs. Haryanto, M.Lib selaku penguji Tugas Akhir 
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4. Drs. Surisno Satrio Utomo, M.Si selaku pembimbing Akademis 

5. Drs. Aryanto Budhi S, M.si selaku Pembimbing Tugas Akhir 

6. Bp. Anindya Bakrie selaku Presiden Direktur PT. Cakrawala Andalas 

Televisi (ANTV) 

7. Bp. H. Azkarmin Zaini sekalu Pimpinan Redaksi PT. Cakrawala Andalas 

Televisi (ANTV) 

8. Uni Lubis selaku Wakil Pimpinan Redaksi PT. Cakrawala Andalas 

Televisi (ANTV) 

9. Ivan Haris Prikurnia sekalu Manajer Currents Affairs PT. Cakrawala 

Andalas Televisi (ANTV) beserta seluruh staf 

Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan 

yang lebih dari Allah SWT, Amien. 

Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa laporan Kuliah Kerja Media 

(KKM) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat 

mengharap kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun untuk 

menyempurnakan laporan ini. 

Surakarta,  April 2008 

 

 

 Penulis 

10. DAFTAR ISI 
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BAB I 

PENDAHULUAN

 

- Latar Belakang 

 Wanted adalah program acara mingguan. Program acara ini 

mengungkap secara mendalam tentang berbagai macam kasus kriminal yang 

bersifat investigatif, terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pelaku 

dalam kasus kriminal melarikan diri atau masih dalam tahap pencarian polisi 

atau buron. Program acara Wanted memudahkan masyarakat dan pihak 

kepolisian khususnya dalam mengungkap kasus dan menangkap buronan, 

karena Wanted banyak sekali memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang bagaimana motif pelaku melakukan kejahatan, ciri-ciri pelaku, dan 

posisi terakhir pelaku melarikan diri sehingga pelaku dapat segera ditangkap. 

Acara ini berdurasi 30 menit dan bersifat taping/ recorded. Dalam setiap 

penayangannya, Wanted menyajikannya dalam tiga paket berita atau tiga 

kasus yang berbeda. Segmentasi atau pembagaian segment Wanted tidak 

bersifat baku dalam setiap tayangan. Pembagian segment sangat tergantug dari 

variasi yang diinginkan, aktualitas dan daya tarik/magnitude buronan, skala 

kejahatan, kekuatan gambar serta kekuatan narasumber. Sedangkan dalam 

proses produksinya, tim wanted yang terdiri dari produser, assisten prduser, 

periset, reporter, dan kamerawan untuk tim liputan. Kemudian crew di studio 

yang juga terdiri dari seorang program director, sound enginer, lighting, tata 

artistik studio, camareman studio, grafis, dsb. Untuk tahap awalnya, tim 

liputan melakukan riset yang kemudian dilakukan meeting untuk membahas 
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apa saja kasus yang harus diangkat dan strategi peliputan yang bagaimana 

yang harus dilakukan oleh tim peliput, yaitu kamerawan dan reporter. Setelah 

itu produser membuat wish list/ TOR dan story line untuk bekal reporter dan 

kamerawan di lapangan. Setelah selesai eksekusi di lapangan, kamerawan 

menyusun shot list dan reporter melakukan time coding dan membuat naskah 

yang kemudian di koreksi oleh produser. Selanjutnya dilakukan proses 

dubbing oleh narrator. Setelah selesai proses tersebut, mulailah dilakukan 

taping di studio. Kemudian editor menyunting gambar, dilakukan quality 

control, dan kemudian ditayangkan. Itulah bagaimana proses produksi salah 

satu acara mingguan, yaitu Wanted di stasiun televisi ANTV. 

Sejalan dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman dewasa ini, 

manusia semakin banyak bersaing untuk memperoleh hasil terbaik, 

diantaranya persaingan di dunia kerja yang berdampak luar biasa dalam 

kehidupan manusia di dunia. Sebuah instansi untuk bisa menerima para 

pelamar kerja pasti tidak mungkin sembarangan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

tenaga kerja yang cakap, membutuhkan sumber daya manusia yang terampil 

dan menguasai bidang kerjanya dengan baik serta mempunyai pengalaman 

yang cukup . Maka dari itu, untuk membentuk para mahasiswa sebagai 

praktisi-praktisi yang cakap, handal sekaligus siap kerja,  Program Diploma 

Tiga Jurusan Komunikasi Terapan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, mengadakan Kuliah Kerja Media 

(KKM) yang diwujudkan dalam bentuk kerja praktek lapangan atau magang 

pada suatu perusahaan, lembaga atau instansi. 

Kuliah Kerja Media (KKM) merupakan sarana untuk bisa belajar secara 
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langsung ke dalam dunia kerja suatu perusahaan, lembaga atau instansi yang 

menyelenggarakan dalam batas waktu tertentu. Kuliah Kerja Media dapat 

menjadikan pengalaman kepada mahasiswa dalam kerja nyata dan juga dapat 

membentuk mental mahasiswa sebagai mahasiswa yang terampil dan 

menguasai bidang kerjanya. 

 Dengan berbekal pelajaran ilmu pengetahuan tentang penyiaran yang 

telah di dapatkan di bangku kuliah, maka penulis melaksanakan Kuliah Kerja 

Media di P.T Cakrawala Andalas TV (ANTV). PT Cakrawala Andalas 

Televisi atau antv merupakan salah satu dari beberapa stasiun swasta di 

Indonesia yang berkembang selam kurang lebih 15 tahun masa siarannya. 

Dalam produksinya, ANTV membagi tim kerjanya dalam 3 bagian yaitu 

Program  Produksi, Sport, dan Berita (News). Program Produksi lebih 

memfokuskan diri pada acara-acara, talkshow, musik, dan sinetron. Program 

Sport  lebih memfokuskan diri pada acara pertandingan live dan berita 

olahraga, seperti acara Lensa Olah Raga. Sedangkan Program berita membagi 

lagi tim kerjanya menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah Daily News dengan 

nama program acara berita yaitu TOPIK. Kemudian yang kedua adalah News 

Current Affairs yang mempunyai empat program acara yaitu FAKTA, MATA 

RANTAI, TELISIK, dan WANTED. 

Pada stasiun televisi swasta inilah penulis melaksanakan Kuliah Kerja 

Media (KKM) dan mengambil subyek pada divisi News Current Affairs 

dengan alasan bahwa mahasiswa DIII Komunikasi Terapan (Penyiaran) FISIP 

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang secara formal telah berbekal dalam 

bidang Broadcast Jurnalism dan Televisi. Di sini, penulis mencoba 
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mengangkat tentang Proses Produksi Pada Divisi News Current Affairs 

Program Acara Wanted di PT Cakrawala Andalas Televisi karena penulis 

dapat mengetahui dan memahami secara jelas tentang proses produksi suatu 

program acara mingguan baik dari riset, rapat, menyusun wish list (TOR), 

membuat story line, shot list, eksekusi di lapangan, taping si studio, sampai 

pada proses editing dan Quality Control kemudian ditayangkan. 

 

- Tujuan Kuliah Kerja Media 

12. Untuk melengkapi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan kuliah dan 

mendapat sebutan Ahli Madya (A,Md) jurusan Penyiaran di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 

13. Untuk lebih memahami dan mengetahui secara jelas bagaimana suatu 

program acara berita diproduksi. 

14. Untuk memberikan pengalaman yang sangat berharga tentang suka duka 

bagaimana mendapatkan berita dan gambar suatu momen atau peristiwa 

atau fenomena tertentu. 

15. Untuk menerapkan ilmu, pengetahuan serta pengalaman di bidang 

penyiaran yang telah didapatkan bangku kuliah ke dalam dunia kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

 

 

E. Televisi  

15.  Pengertian Televisi 

Televisi secara harfiah adalah “melihat dari jauh”. Televisi 

merupakan temuan internasional, karena banyak ilmuwan-ilmuwan yang 

terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi ini. Tercatat dalam 

sejarah nama-nama tersebut diantaranya adalah Michael Faraday (ilmuwan 

inggris, 1791-1867) dan James Clerk Maxwell (ilmuwan Inggris, 1831-

1879) yang mendalami tantang gelombang elektromagnetik sebagai media 

untuk mengirim gambar, suara maupun kombinasi gambar-suara atau 

audio visual (televisi) untuk dipancarkan dari suatu tempat ketempat lain 

melalui udara. 

(Setyobudi, Ciptono.2005. Pengantar Teknik Broadcasting 

Televisi. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta, halaman : 2) 

Kata televisi terdiri dari kata tele yang berarti “jarak” dalam bahasa 

yunani dan kata visi yang berarti “citra atau gambar” dalam bahasa latin. 

Jadi, kata televisi berarti suatu sistem penyajian gambar berikut suaranya 

dari suatu tempat yang berjarak jauh. 

(Sutrisno, PC. 1993. Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi 

dan Video. Penerbit PT Grasindo. Jakarta. Halaman : 1) 
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16. Program Siaran Televisi 

Suatu jaringan televisi merupakan satu sistem dengan komponen-

komponen yang cukup kompleks dan membutuhkan biaya yang besar. 

Adapun komponen-komponen pada TV tersebut antara lain : 

16. Studio pembuatan program 

17. Peralatan dan perlengkapan produksi program 

18. Stasiun penyiaran/transmisi 

19. Sistem satelit komunikasi 

20. Stasiun bumi 

21. Pesawat penerima televisi 

Sedangkan program televise sendiri adalah bahan yang telah disusun 

dalam suatu format sajian dengan unsure video yang ditunjang unsur radio 

yang secara teknis memenuhi persyaratan layak siar telah memenuhi 

standar estetik dan artistic yang berlaku. Jadi, setiap program televisi 

mempunyai sasaran yang jelas dan tujuan yang akan diacapai. 

Terdapat lima parameter yang harus diperhitungkan dalam program 

siaran televisi, yaitu : 

E. Landasan Filosofis (Pancasila dan UUD’45) yang mendasari tujuan 

semua program. 

F. Stretegi penyusunan program sebagai pola umum tujuan program. 

G. Sasaran program 

H. Pola produksi yang menyangkut garis besar isi program 
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I. Karakteristik intuisi dan manajemen sumber program untuk mencapai 

usaha yang optimum. 

(Sutrisno, PC. 1993. Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi 

dan Video. Penerbit PT Grasindo. Jakarta. Halaman : 8-9) 

Dalam suatu badan penyiaran televisi, selain fungsi operasional 

transmisi, fungsi-fungsi eksekutif dan operasional pengadaan program 

memerlukan penanganan dinamis dan berkesinambungan. Tanggung 

jawab antara fungsi eksekutif pemrograman (Producer) dan fungsi 

operasional pengadaan atau produksi program (Director) meskipun 

berbeda namun tetap berkaitan. Produser program adalah fungsi eksekutif 

yang berkaitan dengan pengadaan program mempunyai tanggung jawab 

sebagai berikut :  

11. Menyediakan Program Paket (Program Jadi) 

Pelaksanaan tanggung jawab ini mengacu kepada criteria dan pedoman 

yang telah digariskan, yaitu dapat dilakukan dengan cara membeli atau 

meminjam/sewa dari rumah produksi, jaringan penyiaran televisi. 

Industri rekaman, atau perusahaan film, baik dari dalam maupun dari 

luar negeri. Untuk memperoleh program paket yang diperlukan, 

kegiatan yang biasa dilakukan oleh seorang produser adalah sebagai 

berikut : 

G. Negoisasi dalam upaya meminjam, membeli, atau menyewa 

program. 
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H. Melakukan seleksi dengan mengacu sinopsis (ringkasan cerita) dan 

pedoman yang telah ditetapkan. 

I. Melakukan penyesuaian berupa dubbing, pengisian teks, atau 

sensor. 

12. Memproduksi Program Sendiri 

Dalam hal ini, eksekutif program bertanggung jawab dalam : 

a. Mengembangkan dan menciptaka ide/gagasan program. 

b. Mencari dan mendayagunakan pakar, konsultan, dan narasumber 

program 

c. Menyediakan scenario atau naskah yang siap produksi, termasuk 

hubungan industrial dengan penulis scenario, organisasi kelompok, 

budayawan, dan seniman. 

d. Menyediakan dana produksi. 

e. Mengurus publikasi dan jadwal program. 

(Sutrisno, PC. 1993. Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi 

dan Video. Penerbit PT Grasindo. Jakarta. Halaman : 13-15) 

 

Program acara pada stasiun televisi dibedakan menjadi dua, yaitu : 

Program Acara Siaran Tidak Langsung (Taping) 

Karena disebut sebagai siaran tidak langsung, maka program 

acara tersebut kejadiannya sudah dilakukan terlebih dahulu, baru 

kemudian dilakukan proses penyempurnaan, baik sistem audio 

melalui mixing atau dubbing dan sistem video melalui proses editing, 
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tiling, dan sebagainya. 

          Masukan program acara siaran tidak langsung diantaranya : 

a. Bagian Produksi Non-Drama 
Contohnya : program musik, kuis, talk show, komedi, dsb. 

b. Bagian Produksi Drama 
Bagian drama identik dengan program bernuansa cerita fiktif, 
seperti  sinetron, film, telenovela, dsb. 

c. News Departement 
Merupakan bagian yang mensuplai informasi atau berita. 

d. Studio Departement 
Studio merupakan fasilitator (facility) berlangsungnya sebuah 
program acara. 

e. Electronic Field Production (EFP). 
Adalah bagian penyangga utama sebuah produksi suatu program 
acara televisi, yang bersifat out door atau peliputan di luar studio, 
baik jenis drama maupun non drama. 

f. Post Production 
Disebut juga bagian editing, merupakan bagian yang men-sortir 
hasil-hasil shooting, baik drama atau non-drama. 

g. Tape Library 
Akan mencatat semua kaset (tape) yang masuk dan keluar, agar 
tetap termonitor keberadaannya, untuk keperluan bagian sendiri 
atau keperluan bagian orang lain. 

h. Production House (PH) 
Adalah penyedia program-program acara televisi baik berupa 
drama (sinetron dan film) maupun beripa program non-drama 
seperti kuis, infotaintment, humor, dan lain-lain. 
 

Program Acara Siaran Langsung (Live). 

Siaran langsung atau live event merupakan salah satu jenis 

program acara pada stasiun televisi broadcasting. Siaran langsung 

dibedakan dalam dua kategori, yaitu : 

a. Siaran Langsung dari Studio. 

b. Siaran Langsung dari Satelit dan microwave. 

 

(Sutrisno, PC. 1993. Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan 
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Video. Penerbit PT Grasindo. Jakarta. Halaman : 37-44) 

 

F. Jurnalistik 

1. Pengertian Jurnalistik 

Definisi jurnalistik sangat banyak. Namun pada hakekatnya sama, 

para tokoh komuniikasi atau tokoh jurnalistik mendefinisikan berbeda-

beda. Jurnalistik secara harfiah, jurnalistik (journalistic) artinya 

kewartawanan atau hal-ihwal pemberitaan. Kata dasarnya “jurnal” 

(journal), artinya laporan atau catatan, atau “jour” dalam bahasa Prancis 

yang berarti “hari” (day) atau “catatan harian” (diary). Dalam bahasa 

Belanda journalistiek artinya penyiaran catatan harian. 

Istilah jurnalistik erat kaitannya dengan istilah pers dan komunikasi 

massa. Jurnalistik adalah seperangkat atau suatu alat madia massa. 

Pengertian jurnalistik dari berbagai literature dapat dikaji definisi 

jurnalistik yang jumlahnya begitu banyak. Namun jurnalistik mempunyai 

fungsi sebagai pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak, 

mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat mengenai 

apa saja yang terjadi di dunia. Apapun yang terjadi baik peristiwa factual 

(fact) atau pendapat seseorang (opini), untuk menjadi sebuah berita kepada 

khalayak. 

Jurnalistik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

pencatatan atau pelaopran setiap hari. Jadi jurnalistik bukan pers, bukan 

media massa. Menurut kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk 
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menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar, majalah, atau berkala 

lainnya. 

Untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan jurnalistik, 

dibawah ini adalah definisi dari para tokoh tentang jurnalistik seperti yang 

di rangkum oleh Kasman dalam bukunya bahwa jurnalistik adalah: 

7. F. Fraser Bond dalam bukunya An Introduction to Journalism 

menyatakan: “Journalism ambraces all the forms in which and 

trough wich the news and moment on the news reach the public”. 

Jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan 

mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. 

8. M. Djen Amar, jurnalistik adalah usaha memproduksi kata-kata 

dan gambar-gambar yang dihubungkan dengan proses transfer ide 

atau gagasan dengan bentuk suara, inilah cikal bakal makna 

jurnalistik sederhana. Pengertian menurut Amar juga dijelaskan 

pada Sumadiria. Jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, 

mengolah, dan menyebarkan berita kepada khalayak seluas-

luasnya. 

9. M. Ridwan, adalah suatu kepandaian praktis mengumpulkan, 

mengedit berita untuki pemberitaan dalam surat kabar, majalah, 

atau terbitan terbitan berkala lainnya. Selain bersifat ketrampilan 

praktis, jurnalistik merupakan seni. 

10. Onong U. Effendi, jurnalistik adalah teknik mengelola berita sejak 

dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskannya 
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kepada khalayak. Pada mulanya jurnalistik hanya mengelola hal-

hal yang sifatnya informatif saja. 

11. Adinegoro, jurnalistik adalah semacam kepandaian karang-

mengarang yang pokoknya memberi perkabaran pada masyarakat 

dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Sedang 

menurut Summanang, mengutarakan lebih singkat lagi, jurnalistik 

adalah segala sesuatu yang menyangkut kewartawanan. 

12. Menurut Ensiklopedi Indonesia, jurnalistik adalah bidang profesi 

yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan atau 

kehidupan sehari-hari (pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, 

penafsiran dan pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan 

sarana-sarana penerbitan yang ada. 

2. Ruang Lingkup Jurnalistik 

Ruang lingkup jurnalistik sama saja dengan ruang lingkup pers. 

Dalam garis besar jurnalistik Palapah dan Syamsudin dalam diktat 

membagi ruang lingkup jurnalistik ke dalam dua bagian, yaitu : news dan 

views. 

(Diktat “Dasar-dasar Jurnalistik”). 

News dapat dibagi menjadi menjadi dua bagian besar, yaitu : 

 1. Stainght news, yang terdiri dari : 

  a. Matter of fact news 

  b. Interpretative report 

  c. Reportage 
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 2. Feature news, yang terdiri dari : 

  a. Human interest features 

  b. Historical features 

  c. Biographical and persomality features 

  d. Travel features 

  e. Scientifict features 

Views dapat dibagi kedalam beberapa bagian yaitu : 

 1. Editorial 

 2. Special article 

 3. Colomum 

 4. Feature article 

 

17.  Jenis-Jenis Jurnalistik 

Dalam meliput dan membuat berita (news dan views), bagian 

redaksi biasanya mempunyai acuan tertentu sebagai “Garis Besar Haluan 

Redaksi” (GBHR), yang terdiri dari visi dan misi. Dan visi dan misi 

tersebut mengacu pada jenis jurnalistik apa yang digarapnya. 

Jenis-jenis jurnalistik itu sendiri meliputi : 

· Jazz journalism. Jurnalistik yang mengacu pada pemberitahuan hal-hal 
yang sensaional, menggemparkan atau menggegerkan, seperti meramu 
gosip atau rumor.  
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· Adversary journalism. Jurnalistik yang membawa misi penentangan 
atau permusuhan, yakni beritanya sering menentang kebijakan 
pemerintah atau penguasa (oposisi).  

· Government-say-so-journalism. Jurnalistik yang memberitakan atau 
meliput apa saja yang disiarkan pemerintah layaknya koran 
pemerintah.  

· Checkbook journalism. Jurnalistik yang untuk memperoleh bahan 
berita harus memberi uang pada sumber berita.  

· Alcohol journalism. Jurnalistik liberal yang tidak menghargai urusan 
pribadi seseorang atau lembaga.  

· Crusade journalism. Jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai 
tertentu, misalnya demokrasi, sosialis, nilai-nilai Islam atau nilai-nilai 
kebenaran.  

Dalam kamus jurnalistik ditemukan pula istilah-istilah atau jenis-jenis 

jurnalistik seperti berikut : 

· Electronic journalisme (jurnalistik elektronik), yakni pengetahuan 
tentang berita-berita yang disiarkan melalui media massa modern 
seperti film, televisi, radio kaset, dan sebagainya.  

· Junket journalism (jurnalistik foya-foya), yaitu praktek jurnalistik yang 
tercela, yakni wartawan yang mengadakan perjalanan jurnalistik atas 
biaya dan perjalanan yang berlebihan diongkosi si pengundang.  

· Gutter journalism (jurnalistik got), yaitu teknik jurnalistik yang lebih 
menonjolkan pemberitaan tentang seks dan kejahatan.  

· Gossip journalism (jurnalistik kasak-kusuk), yaitu jurnalistik yang 
lebih menekankan pada berita kasak-kusuk dan isu yang kebenarannya 
masih diragukan (“koran gosip”).  

· Development journalism (juranlistik pembangunan), atau dalam istilah 
kita “pers pembangunan”, yaitu jurnalistik yang mengutamakan 
peranan pers dalam rangka pembangunan nasional negara dan 
bangsanya.  

 

 

 

 

 

G. Berita Secara Umum 

H. Arti Penting Suatu Berita 
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Masyarakat membutuhkan berita untuk mendapatkan informasi 

tentang peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. 

Masyarakat diberdayakan dengan informasi yang disampaikan. 

Masyarakat menjadi lebih paham dalam menangani masalah kehidupan, 

apabila mereka mendapatkan informasi tentang perubahan-perubahan 

dalam masyarakat. Pengetahuan itu penting bagi demokrasi, sebab 

pengetahuan membantu para pemberi suara menentukan pilihannya selama 

masa pemilihan. Jurnalisme yang kuat dapat membantu mengekang 

korupsi sedemikian rupa, dengan mendorong para politisi bertindak 

dengan penuh tanggung jawab, jika mereka ingin mendapatkan 

kepercayaan dari para pemilih suara. Kredibilitas stasiun televisi sebagian 

besar ditentukan oleh kualitas berita yang ditampilkan. Berita-berita akurat 

pasti mendapat kepercayaan dari pemirsa TV. Pemirsa akan menyimak 

saluran televisi tersebut untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya 

terjadi.para pemasang iklan akan berlomba-lomba mengiklankan produk 

mereka dalam tayangan berita. Jadi penayangan berita yang bagus, berarti 

pemasukan uang bagi stasiun TV swasta tersebut. 

I. Pengertian Berita 

Semua berita adalah informasi, tetapi tidak semua informasi adalah 

berita. Karena berita adalah informasi yang mengandung nilai berita yang 

telah diolah sesuai dengan kaidah-kaidah pada ilmu jurnalistik dan 

disajikan kepada khalayak baik cetak maupun elektronik. 

Beberapa orang yang ahli di bidangnya juga memberikan definisi 
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tentang berita, diantaranya adalah : 

1. Menurut Prof. Mitchel V. Charnley 

Berita adalah uraian hangat mengenai fakta dan opini yang 

penting atau menarik atau kedua-duanya bagi sebagian besar orang. 

2.  Menurut J.B. Wahyudi 

Berita adalah uraian tentang peristiwa fakta dan atau pendapat 

yang mengandung nilai berita dan yang sudah disajikan melalui media 

massa periodik. 

3. Menurut Hikmat Kusumaningrat 

Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opni 

yang menarik perhatian. ( Hikmat Kusmaningrat, Jurnalistik Teori dan 

Praktik, 2006: 40 ) 

 

J. Nilai berita 

Suatu berita harus mempunyai nilai berita agar berita lebih menjadi 

berbobot. Nilai berita adalah ukuran-ukuran yang harus dipenuhi atau 

suatu kejadian agar kejadian itu dapat dimuat dalam lembaga pers atau 

media massa. Nilai berita tersebut tergantung  pada berbagai pertimbangan 

seperti berikut :  

- Aktualitas (Timeless) : Memilih berita yang disajikan harus sesuai 
dengan waktu yang dibutuhkan masyarakat pemirsa atau pembaca. 

- Kedekatan (Proximity) : Kedekatan disini maknamya bervariasi, yakni 
dapat dilihat dari segi kebudayaan, lokasi, pertalian ras, profesi, 
kepercayaan, kebudayaan, maupun kepentingan yang terkait lainnya. 

- Terkenal (Prominence) : Semakin seseorang itu terkenal, maka 
semakin menjadi bahan berita yang menarik pula. 
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- Konsekuensi atau akibat (Consequence): Segala tindakan atau 
kebijakan, peraturan, perundang-undangan dan lain-lain yang dapat 
berakibat merugikan atau menyenangkan orang banyak merupakan 
bahan berita.  

- Konflik (Conflict) :  Konflik adalah bagian dari kehidupan, konflik 
bisa terjadi antara oarang perorangan, diantara organisasi, di partai, 
atau bisa terjadi di suatu negara. 

- Pembangunan (Development) : Merupakan materi berita yang menarik. 
Jika reporter yang bersangkutan mampu mengulas dengan baik, 
masalah pembangunan tentu menyangkut keberhasilan pembangunan 
dan kegagalan pembangunan. 

- Bencana dan Kriminal (Dissaster and Crimes) : Berita yang 
menyangkut keselamatan manusia, seperti : berita semacam gempa 
bumi, tanah longsor, kebakaran, berita kriminal. 

- Cuaca (Weather) : Di Indonesia atau negara-negara disepanjang garis 
khatulistiwa memang tidak banyak terganggu akan masalah cuaca, 
namun di negara Amerika atau Australia, Eropa,dll. Cuaca di negara 
tersebut  mempengarui kegiatan hari-hari masyarakat, sehingga berita 
cuaca mendapat tempat tersendiri.   

- Olah Raga (Sport) : Negara yang maju biasanya akan memajukan pula 
prestasi olah raganya. Di negara maju, prestasi olah raga identik 
dengan kekayaan. Artinya semakin berprestasi  seseorang di negara 
tersebut, semakin kaya pula orang tersebut.  

- Manusiawi (Human Intersest): Suatu kejadian yang menyentuh 
perasaan manusia. 

 

K. Sumber-sumber Berita 

Wartawan harus selalu sigap terhadap peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di masyarakat. Hal ini penting terutama jika seorang reporter 

mempunyai laporan berita yang ringkas, sperti kejahatan, kesehatan dan 

pendidikan. Kontak merupakan milik berharga seorang wartawan. Hanya 

dengan memelihara hubungan dengan orang-orang pada lembaga-lembaga 

utama, seorang wartawan akan sanggup memperoleh berita-berita hangat. 

Orang-orang yang demikian dikenal sebagai KONTAK PRIBADI karena 

nomor-nomor telepon mereka tidak dengan bebas diberikan pada semua 

kantor berita. Beberapa kontak akan memberikan informasi “secara 
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rahasia”. Ini berarti kontak tersebut diidentifikasikan sebagai sumber 

informasi dan sewaktu-waktu dapat diminta berbicara di depan kamera. 

Meskipun demikian, ada beberapa kontak yang menawarkan informasi 

hanya jika identitas mereka dirahasiakan.  

Sebuah stasiun televisi bisa mendapatkan berita yang akan 

disiarkan dari sumber-sumber berikut: 

13. Figur-figur Kunci atau Kontak Publik. 
Figur-figur Kunci tersebut dapat digunakan untuk memberikan opini 
professional mereka mengenai berita yang mempengaruhi organisasi 
profesi mereka. Data rinci kontak tersebut hendaknya disimpan dalam 
buku alamat diruang berita agar dapat diakses oleh semua jurnalis. 
Kontak-kontak demikian dapat berasal dari organisasi non pemerintah, 
serikat buruh, kelompok-kelompok penekan atau universitas. 

14. Jurnalis Paruh Waktu 
Berspesialisasi pada pemberian petunjuk dan “bocoran”. Informasi 
semacam itu penting bagi stasiun TV, sebab kamerawan sangat 
diperlukan untuk segera berada di lokasi secepat mungkin. 

15. Pemirsa 
Dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi petunjuk, tetapi periksa 
dan periksa ulanglah informasi mereka. Sebab pemirsa bukanlah 
jurnalis professional dan mungkin salah menafsirkan suatu peristiwa. 

16. Kantor Berita 
Kantor Berita berlangganan untuk mendapatkan berita-berita dari 
badan-badan seperti Antara, kantor berita tersebut mempunyai reporter 
di seluruh negeri yang meliput berita, dimana stasiun TV itu sendiri 
mungkin tidak mempunyai akses. Reporter tersebut juga 
menterjemahkan berita yang datang dari kantor berita asing, seperti 
Reuters, Associated Press (AP), dan Agence Fance Presse (AFP). 
Beberapa kantor berita juga menyediakan foto dan television footage. 

17. Internet 
Internet telah merevolusi tugas jurnalis TV. Teknologi search engine 
pada internet yang ampuh tersebut memberikan akses instant pada 
database di seluruh dunia. Beberapa situs web dot-com menyediakan 
layanan berita, dan beberapa perusahaan maupun lembaga, 
mendaftarkan informasi data lembaga yang bias menjadi perangkat 
penelitian yang berharga. Situs Internews (www.internews.or.id) 
mempunyai link dengan agen-agen local serta sumber-sumber 
internasional yang berguna seperti BBC dan CNN. 

18. Siaran Pers (Press Releases) yang melimpah di kantor media. 
Siaran Pers dikirimkan oleh kantor-kantor asingm kelompok-kelompok 
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penekan, pejabat setempat, pihak pemerintah, dan lembaga-lembaga 
non pemerintah. Gambar berita, atau bahkan kaset video digunakan 
untuk menyesuaikan pesan pada pemberitaan TV. 
Meskipun gambar dan keset video tersebut merupakan sumber berita 
yang berguna, maka harus berhati-hati untuk memisahkan antara fakta 
dan opini. Perusahaan-perusahaan tidak akan berhenti memberikan 
berita yang menguntungkan mereka. 

19. Konferensi Pers 
Seperti juga siaran pers, biasanya mempunyai satu tujuan, yaitu 
menyampaikan pesan yang menguntungkan lembaga yang 
mengeluarkannya. Adakalanya, konferensi pers memang tidak dapat 
dihindarkan. Misalnya setelah peristiwa jatuhnya pesawat terbang, 
konferensi pers seringkali diadakan untuk memberikan media akses 
pemberitaan pada tokoh-tokoh yang terlibat, seperti pihak manajemen 
pesawat terbang. Tetapi diluar pengecualian kondisi tersebut, jurnalis 
hendaknya sangat selektif dalam meilih konferensi pers mana yang 
akan diliput. Apabila tidak ada berita yang bagus diliput dalam suatu 
konferensi pers, yang mempunyai dampak bagi pemirsa, janganlah 
diliput. Pastikan bahwa menggali fakta pada saat prensenter 
menyajikan dalam konferensi pers. 

20. News Diary (Buku Harian Pemberitaan). 
Reporter seringkali menerima “bocoran” atau siaran pers tentang 
peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa mendatang. Reporter juga 
harus mencatatnya dalam News Diary sehingga redaksi tetap akan 
mengetahui peristiwa tersebut meskipun reporter tersebut sedang cuti. 
Tanggal-tanggal penting atau hari-hari peringatan juga harus ditulis 
secara rinci di dalam News Diary. 

21. Media Lainnya. 
Tim kerja bagian pemberitaan hendaknya terus menerus memonitor 
pesaing media lainnya dalam mengambil berita yang mungkin luput 
dari liputan. 

22. Arsip. 
Membuat arsip yang berisi guntingan-guntingan surat kabar dan 
naskah-naskah berita. Arsip tersebut memberikan latar belakang materi 
yang vital untuk berita-berita yang harus anda kembalikan di masa 
mendatang. Arsip yang demikian terutama berguna untuk berita duka 
cita, ketika seorang tokoh meninggal, masyarakat mengharapkan 
stasiun TV untun mengingatkan mereka akan prestasi-prestasi yang 
diraih oleh tokoh tersebut selama hidupnya. 
 

23. Periksa Ulang 
Beberapa sumber lebih dapat dipercaya Dari pada sumber lainnya. 
Aturan yang baik adalah memiliki sedikitnya dua sumber.  

24. Atribusi 
Kita perlu memberi penjelasan kepada siapa yang mengatakan sesuatu. 
Sebagai contoh, bila sebuah bom meledak, maka seringkali terdapat 
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perdebatan berapa orang yang tewas atau terluka. Maka harus 
mengatakan siapa yang memberikan informasi, misalnya : “Polisi 
mengatakan 10 orang tewas malam ini dalam suatu peledakan bom di 
pusat kota Bandung.” Bila seorang sumber resmi lainnya memberikan 
angka jauh lebih tinggi, maka sebagai reporter akan mengatakan : 
“Walaupun demikian, petugas ambulans mengatakan sejumlah 20 
orang tewas.” 

25. Dengan atau Tanpa Nama. 
Jika mempunyai nama seorang narasumber, maka harus 
menyatakannya. Dengan demikian akan membantu pemirsa TV 
memutuskan seberapa pentingnya informasi tersebut bagi mereka dan 
kira-kira seberapa akurat berita tersebut. Sebagai contoh, akan jauh 
lebih baik jika mengucapkan Duta Besar Kerajaan Inggris dari pada 
mengatakan “Diplomat dari Inggris mengatakan…” 

26. Para Saksi Mata 
Para Saksi Mata dapat menjadi sumber informasi yang sangat baik. 
Sebab saksi mata dapat memberikan keterangan dengan cepat dan 
menambah kredibilitas. Meskipun demikian para saksi mata mungkin 
berada dalam kondisi terguncang dan seringkali tidak bias diandalkan 
sepanjang menyangkut fakta yang sesungguhnya. Sekali lagi, harus 
menjelaskan bahwa telah mengutip dari saksi mata, dan jika 
memungkinkan, katakanlah seberapa dekat saksi mata tersebut dengan 
peristiwa yang terjadi. 
 

L. Jenis Berita 

Berita pada umumnya dapat dikategorikan menjadi bagian yaitu 

hard news (berita berat), soft news (berita ringan) dan investigative news 

(laporan penyelidikan). Perbedaan terhadap tiga kategori tersebut di 

dasarkan pada jenis peristiwa dan cara-cara penggalian data.  

Secara garis besar berita dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:  

1. Hard news (berita berat): berita tentang peristiwa yang dianggap 

penting bagi masyarakat baik sebagai individu, kelompok maupun 

organisasi. Berita tersebut misalnya tentang mulai di berlakukanya 

suatu kebijakan baru pemerintah, ini tentu menyakut hajat orang bayak 

sehingga orang ingin mengetahuinya. 
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2.  Soft news (berita ringan): Sering juga di sebut Feature yaitu berita yang 

tidak terikat dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi 

pemirsanya.  

Pengertian tentang Soft News 

Berita Ringan (Soft News) lebih menitik beratkan pada hal-hal 

yang menakjubkan atau mengherankan. Berita ringan tidak 

mengutamakan unsur penting yang hendak diberitakan, melainkan 

sesuatu yang menarik. Berita ini biasa ditemukan sebagai kejadian 

yang menusiawi dalam kejadian penting. Kejadian yang penting 

tersebut dituliskan sebagai berita langsung, sedang yang menyangkut 

unsur manusiawi ditulis sebagai berita ringan. Berdasarkan 

kejadiannya, berita ringan dibedakan atas dua jenis, yaitu : 

1. Berita ringan yang kejadiannya merupakan sampiran dari peristiwa 

penting yang diberitakan lewat berita langsung (Disebut side bar).  

2. Berita ringan yang kejadiannya berdiri sendiri, jadi tidak terkait 

dengan suatu peritiwa penting yang bisa dituliskan sebagai berita 

langsung. Berita ringan jenis kedua dapat “bertahan” lebih lama, tidak 

terikat pada aktualitas. Jenis berita ini memberikan ganjaran psikologis 

langsung bagi pembacanya, misalnya keterharuan, kegembiraan, dan 

sebagainya. Bahan yang ditulis sebagai berita ringan adalah kejadian 

pada permukaan saja, tidak perlu melacak latar belakangnya. 

Unsur menarik yang dapat dijadikan materi untuk penulisan 

berita   ringan adalah sesuatu yang penting dan berdampak langsung 
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kepada kehidupan pembaca, semata-mata hanya memberi sentuhan 

emosional bagi pembaca. Hal-hal semacam itu terdapat dalam 

kejadian-kejadian yang mencerminkan kekonyolan (komedi), dramatis, 

kontroversial, tragis, atau unik (di luar kebiasaan, atau jarang 

terjadi).Misalnya berita tentang lahirnya hewan langka di kebun 

binatang, anjing menggigit majikanya. 

Soft News Dilaporkan Secara Mendalam 

Laporan mendalam digunakan untuk menuliskan permasalahan 

secara lebih lengkap, mendalam, dan analitis. Cara penulisan seperti 

ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi agar pemirsa lebih 

memahami duduk perkara suatu masalah. 

Dalam kehidupan sehari-hari, sering muncul peristiwa yang 

cukup rumit. Kerumitan masalah dalam peristiwa itu menyebabkan 

pemirsa belum dapat memahami duduk perkara sebenarnya jika hanya 

diungkapkan melalui berita langsung. Pembaca belum tentu juga dapat 

mengerti jika masalah dijelaskan dengan menggunakan hanya satu 

sudut pandang. Kompleksitas permasalahan menyebabkan peristiwa 

itu perlu disoroti lewat sejumlah sudut pandang agar pembaca 

memperoleh pemahaman lebih baik, lengkap dan menyeluruh. 

Dengan laporan mendalam, ke arah mana suatu peristiwa 

berkembang akan lebih mudah dipaparkan. Begitu pula kaitan yang 

lebih jelas antara sebab akibat, apa saja kepentingan sejumlah pihak di 

dalam perkembangan persoalan tersebut, bagaimana kepentingn itu 
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mempengaruhi arah perkembangan persoalan, termasuk apa saja yang 

mungkin timbul, menjadi sorotan dalam laporan mendalam.  

Sering kaitan sebab-akibat, begitu pula kepentingan sejumlah 

pihak, tidak tampak jelas di permukaan. Sejumlah fakta harus 

dikumpulkan juah ke belakang, sebelum peristiwa muncul. Semua 

fakta itu harus ditelusuri keterkaitannya satu demi satu terhadap 

perkembangan yang muncul kemudian. 

Laporan ditulis berdasarkan hasil liputan terencana, dan sering 

memerlukan waktu lama. Cara peliputan seperti peliputan interpretatif 

atau investigasi, antara lain dilakukan ketika mengumpulkan fakta 

yang diperlukan untuk menyusun tulisan. Peliputan interpretatif 

dilakukan apabila unuk menggambarkan duduk perkara dari masalah 

yang diliput, diperlukan kemampuan interpretasi dalam melihat 

keterkaitan logis antarsejumlah fakta. Adapun peliputan investigatif 

dilakukan apabila ada sejumlah pihak untuk menutupi kejadian 

sebenarnya, atau menyembunyikan sejumlah fakta. 

 

 

 

 

 

Struktur Soft News 
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(Sumber: Ditjen Pendidikan Tinggi Dep P dan K, 1978: 14 ) 

     Keterangan :  

l Struktur (1) memperlihatkan bahwa semua bagian berita sama 

pentingnya. Struktur ini sering menyertakan sub judul pada 

bagian body. Struktur(1) juga cocok untuk menyajikan berita 

secara kronologis. 

l Sedangkan struktur (2) memperlihatkan body, yang semakin ke 

bawah semakin berkurang bobotnya. 

Struktur-struktur berita di atas bisa dipandang sebagai kerangka 

berita, yang akan diisi dengan fakta. Dalam mengisi kerangka berita, 

satu hal yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan ide yang dikandung 

satu alinea dengan ide yang dikandung alinea berikutnya. Kalau 

keterkaitan itu tidak ada, maka ceritanya akan tersendat-sendat, tidak 

mengalir. Karena kebanyakan hanya berita yang terasa mengalir saja 

yang disenangi oleh khalayak. 

3. Investigative news (laporan penyelidikan): adalah jenis berita yang     

eksklusif. Datanya tidak diperoleh dipermukaan, tetepi harus 

dilakukan berdasarkan penyelidikan. Sehingga penyajian beritanya 

membutuhkan waktu lama dan tentu akan menghabisakan energi 

reporter. 

 

M. Penulisan Naskah Berita Televisi 

Naskah merupakan suatu ungkapan dari suatu gagasan yang 
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dituangkan dalam bentuk tulisan. Semua rencana produksi acara siaran 

televisi dalam bentuk yang paling sederhana pun harus ditulis dalam 

bentuk naskah. Naskah adalah pedoman dasar untuk kelancaran jalannya 

produksi. 

Pada media cetak, kita mengenal rumus 5W + 1H. Rumusan 

tersebut juga digunakan dalam penulisan media elektronik, namun perlu 

ditambah lagi dengan suatu formula lain agar memudahkan pengertian 

bagi pemirsa televisi. Pendekatan tersebut disebut juga dengan easy 

listening formula. 

Formula untuk menuju easy listening formula tersebut bermacam-

macam, namun salah satunya yang mudah diingat adalah dan diaplikasikan 

adalah formula yang diketengahkan oleh Soren H. Munhoff dalam Five 

Star Approuch To News Writing dengan akronim ABC-SS Yang 

singkatanya dari : (Dedy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi, 2003 : 40) 

 

5.  Accuracy (tepat,akurat) 

Penulisan berita harus sesuai dengan konteks permasalahan. 

6. Brevity (singkat) 

Penulisan cukup singkat saja, tidak perlu panjang-panjang.  

7. Clabrity (jelas) 

Informasi tersebut jangan membingungkan pemirsanya. 

8. Simplicity (sederhana) 

Penggunaan bahasa yang popular dan komunikatif, tidak perlu bahasa 
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ilmiah, istilah-istilah asing. 

9. Sincerity (tulus, jujur) 

Penulisan yang objektif, fair atau netral dan beritanya apa adanya. 

 

C.  Proses Tahapan Produksi 

Setiap kegiatan penyiaran dan produksi pasti menggunakan prosedur 

kerja.  Prosedur tersebut berupa tahapan-tahapan produksi yang sering disebut 

Standart Operational Procedure (SOP). 

Alan Wurtzel menyatakan bahwa tahapan-tahapan dalam proses 

produksi meliputi empat tahapan (Darwanto Sastro Subroto, 1995:  123), 

yaitu: 

1.  Pre Production Planning 

Tahap ini diawali dengan munculnya ide/gagasan.  Ide bisa berasal 

dari mana saja, tak selalu datang dari produser.  Setelah itu dituangkan 

dalam penulisan naskah dasar dan segera merangkai berbagai data-data 

serta fakta untuk dikembangkan menjadi bentuk naskah dengan format, 

durasi yang telah ditentukan.  Kemudian diadakan planning meeting 

yang melibatkan beberapa staf produksi, diantaranya produser, pengarah 

acara, penulis naskah, pengarah teknik, pengarah dekorasi, teknisi audio, 

penata cahaya, dan kameraman.  Pada intinya, tujuan planing meeting 

adalah mendiskusikan rencana produksi dan mendiskusikan rencana 

produser. 

2.  Set Up dan Rehearsal 
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Merupakan tahapan yang bersiafat teknis, dilakukan oleh kru inti 

dan bersama kerabat kerja, mempersiapkan peralatan, penataan dekorasi, 

denah untuk setting lampu, tata suara, dan melakukan uji coba/latihan 

sarana dan prasarana pendukung produksi.  Latihan ini tidak saja untuk 

artis pendukung, tapi juga untuk kerabat kerja yang terlibat dalam 

produksi, semisal switcher, floor director, audioman, cameraman, dan 

sebagainya. 

3.  Production 

Pelaksanaan produksi yang sebenarnya sesuai dengan tuntutan 

naskah dan merubah naskah tersebut menjadi sebuah tayangan audio 

visual.  Karakter produksi ditentukan menurut lokasinya, produksi di 

dalam studio (indoor), di luar studio (outdoor) dan produksi gabungan.  

Sedangkan kamera yang digunakan dapat satu kamera, multi kamera 

(lebih dari satu kamera), atau keduanya.  Sifat tayangannya berupa 

siaran langsung maupun rekaman. 

4.  Post Production 

Tahap ini merupakan penyelesaian akhir atau penyempurnaan 

sebuah produksi.  Bagian-bagian dari tahap ini meliputi: 

melakukan editing, baik suara maupun gambar, pengisian grafis, 

pengisian narasi, pembuatan efek khusus, dan evaluasi hasil akhir 

produksi. 
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BAB III 

DESKRIPSI PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) 

 

- Riwayat Pendirian 

PT. Cakrawala Andalas Televisi atau lebih dikenal dengan ANTV. 

Lahir dari keinginan beberapa orang, yaitu HR. Agung Laksono, Teuku 

Syahrul, Anton A. Nangoy dari PT Hasmuda dan Nirwana D. Bakrie dari 

Bakrie Investindo. 

PT. Cakrawala Andalas Televisi berkantor pusat di Jakarta yang 

bergerak di bidang Jasa Penyiaran Televisi Swasta Nasional dan didirikan 

dengan Akta Notaris Chufran Hamal, SH, No. 136 tanggal 25 Oktober 1990 

dengan cabang-cabang di wilayah Indonesia. Alamat PT. Cakrawala Andalas 

bertempat di Gedung Sentra Mulia Lt. 19, Jl HR. Rasuna Said Kav. X-6 No.8, 

Jakarta Selatan. 

ANTV hadir membawa cakrawala baru dunia pertelevisian Indonesia. 
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Berdiri sejak tanggal 1 Januari 1993 ANTV tampil dengan beragam kreasi dan 

inovasi tayangan televisi yang memikat. Mulanya ANTV adalah stasiun 

televisi lokal yang siaran di wilayah Lampung dan sekitarnya. Dengan izin 

siaran lokal itu ANTV mengudara selama lima jam sehari. Tanggal 18 Januari 

1993 ANTV mendapat izin siaran nasional melalui Keputusan Menteri 

Penerangan RI No. 04A/1993. Sepuluh hari setelah izin tersebut keluar ANTV 

mengudara secara nasional. Studio ANTV yang semula berada di Lampung 

dipindahkan ke  Jakarta. 

Tepat tanggal 1 Maret 1993, ANTV untuk pertama kalinya 

memproduksi program sendiri berupa liputan berita aktual jalannya Sidang 

Umum DPR/MPR. Saat itu ANTV berhasil melakukan siaran langsung 

meliput jalannya kegiatan penting kenegaraan. Momen istimewa itu yang kini 

dijadikan sebagai hari jadi ANTV. 

Secara bertahap, dalam kurun waktu dua tahun sejak berdirinya, 

ANTV berkembang dengan mendirikan stasiun relay yang berada di beberapa 

kota besar di Indonesia seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, 

Makassar, Denpasar, Batam, dan Yogyakarta untuk melengkapi stasiun relay 

sebelumnya, yaitu di Lampung dan Jakarta. Dan hingga tahun ini, ANTV telah 

memiliki 23 stasiun relay yang tersebar di beberapa daerah potensial. ANTV 

mampu menjangkau 154 kota dan dapat dinikmati oleh lebih dari 129 juta 

pemirsa. Dengan demikian ANTV menjadi stasiun televisi ke-empat yang 

memiliki daya jangkau siaran terluas, dan dapat diterima dengan baik  oleh 

pemirsa Indonesia. 
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Dalam perjalanan usahanya, ANTV banyak mengalami perkembangan. 

Pada 30 September 2005 ANTV berhasil menjalin kerjasama  strategis dengan 

jaringan televisi dunia, STAR. Kerjasama ini ditandai dengan masuknya 20% 

saham STAR ke ANTV. Tentunya dengan kerjasama tersebut, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Dengan bergabungnya STAR, mengantarkan ANTV 

tampil sebagai salah satu stasiun televisi nasional yang mempunyai jaringan 

terluas di tingkat dunia. 

Berkat kerja keras seluruh karyawan ANTV yang berpengalaman di 

dunia penyiaran dan juga sistem menejemen modern ANTV berhasil meraih 

beberapa penghargaan tingkat nasional maupun internasional. Tingkat 

nasional, ANTV berhasil meraih sejumlah penghargaan dari Panasonic 

Award, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Award, Festival Sinetron Indonesia 

(FSI), Museum Rekor Indonesia (MURI), KPI Award dan lain-lain. 

Adapun penghargaan tingkat internasional yang pernah diraih ANTV 

di antaranya tiga penghargaan dari Asian Television Award untuk kategori 

Best Sport Program dan Best News Program.  

 

Tujuan Pendirian ANTV 

Menciptakan jaringan siaran televisi yang mampu berkomunikasi 

dengan masyarakat secara efektif, efisien, dan menguntungkan secara 

komersial. Sedangkan cita-cita dari ANTV sendiri adalah membentuk 

masyarkat Indonesia yang berwawasan luas, bermoral tinggi, dan sarat akan 

informasi, pengetahuan serta teknologi. Maka dalam setiap siarannya, ANTV 
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berusaha menyajikan program-program acara yang menarik, bervariasi dan 

mendukung cita-cita tersebut. 

 

Visi dan Misi ANTV 

Menjadi stasiun TV yang berkelas dunia yang dibuat untuk Indonesia, 

oleh Indonesia, memberikan kepada stakeholder pelayanan terbaik dari segi 

kualitas, kreatifitas dan berbeda dengan stasiun TV lainnya. 

- Program Acara ANTV 

Sejak April 2002 antv melebarkan sasaran pemirsa. Semula  target 

utama program-program antv ditujukan untuk anak-anak remaja (teenager), 

kini  antv membidik keluarga sebagai target utama pemirsanya. 

1.  Program Acara Berita (News Program) : 

a.  Berita Harian (News Dayli): 

22. TOPIK PAGI 

23. TOPIK SIANG 

24. TOPIK PETANG 

25. TOPIK MALAM 

b.  Berita Mingguan (News Current Affairs): 

1.   TELISIK 

2.   MATA RANTAI 

3.   FAKTA 

4.   WANTED 

2.  Program Acara Hiburan : 

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



40 
 

40 
 

13. Musik : Class on Campus 

14. Sinetron : Elang, Kasmaran, Rindu 

15. Reality Show : Demian, Silat Lidah 

16. Kartun Anak-anak : Transformer, Fantastic Four 

3.  Program Acara Olah Raga (Sport Program) 

 

 

- Stasiun Pemancar ANTV 

No. Lokasi Frekuensi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Medan 

Lampung 

Jakarta 

Bandung 

Semarang 

Yogyakarta 

Surabaya 

Malang 

Denpasar 

Makasar 

Pelembang 

Pekanbaru  

Padang 

Magetan 

Kediri 

Purwokerto 

Cirebon 

Garut 

Manado 

29 UHF 

30 UHF 

47 UHF 

58 UHF 

25 UHF 

30 UHF 

24 UHF 

44 UHF 

25 UHF 

25 UHF 

26 UHF 

44 UHF 

45 UHF 

36 UHF 

55 UHF 

37 UHF 

42 UHF 

22 UHF 

40 UHF 
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20. 

21. 

22. 

23. 

Banjarmasin 

Jambi 

Pontianak 

Batam 

40 UHF 

25 UHF 

41 UHF 

53 UHF 

 

 

 

 

 

Jangkauan siaran ANTV lebih luas lagi karena dapat dinikmati melalui 

parabola digital melalui jaringan Kabelvision. 

 

- Filosofi Logo ANTV 

Logo ANTV merupakan kombinasi dari dua kekuatan yang saling 

melengkapi, yaitu STAR dengan pengalaman internasionalnya dan ANTV 

dengan pengetahuan dan keahlian lokalnya.  Perpaduan logo STAR dengan 

kotak channel dan logo ANTV yang sudah ada kedalam bentuk dan format 

yang unik.  Pancaran yang tebal dan berwarna merah menggambarkan 

kekuatan dan kepercayaan diri kami menuju masa depan yang gemilang, yang 

memperlihatkan ANTV dipersembahkan sebagai kebanggaan Indonesia.  

Warna putih melambangkan tekad ANTV menjalankan usaha ini 

berdasarkan azas ketentuan yang berlaku dilandasi nilai-nilai kejujuran, 

ketulusan, serta menjunjung tinggi integritas bangsa. 

 

- Organisasi ANTV 
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Jajaran Komisaris : 

Presiden Komisaris : Paul Francis Aiello 

Komisaris : Sanjay Das 

  : Omar Lutfi Anwar 

  : Haji Azkarmin Zaini  

  : Nalinkant Amratlal Rathod  

         

Jajaran Direksi :                                 

President Director : Anindya N. Bakrie  

Director : Rajan Puri  

  : Robertus Bismarka Kurniawan  

  : Sukarni Ilyas  

  : Daniel G. Resowijoyo 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN MAGANG 
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26. FOCUS OF INTEREST 
 
         Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di PT. Cakrawala 

Andalas Televisi (ANTV) pada Divisi News Current Affairs, tepatnya di 

Program Acara Berita Mingguan yaitu “Wanted”. Dimulai pada tanggal 4 

Februari- 4 April 2008. Banyak sekali pekerjaan dan kegiataan yang 

penulis lakukan selama menjalankan tugas di ANTV. Namun penulis 

memfokuskan diri pada satu program acara yaitu Wanted dalam hal proses 

produksinya. Penulis banyak sekali belajar tentang bagaimana proses 

produksi program acara wanted. Mulai dari pra produksi, produksi, hingga 

pasca produksi. Dan pada proses produksi Wanted itulah pertama kalinya 

penulis diberikan tugas untuk meriset suatu kasus kriminal dan kemudian 

membantu menyusun wish list, story line. 

 
Deskripsi Program Acara WANTED 
Judul Acara : WANTED 

Format : Talk Show Live Interactive 

Durasi : 30 menit 

Presenting             : Host (presenter wanita) dan co-host (polisi 

atau mantan polisi) 

Tema : Mengangkat profil buronan dan perburuan 

polisi atau kejaksaan terhadap buronan 

tersebut. 

Segmentasi : 3 Segment dengan pembagian segment 

  bervariasi dalam setiap tayangan 

Isi Tayangan : Dialog, wawancara narasumber, interaksi 

dengan pemirsa, dan paket pengantar (berisi 

narasi, wawancara, visual, grafik 
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backgrund, musik, sound effect, dan special 

effect). 

Target Audience : Umum (semua umur) 

Tujuan                       : Memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang bagaimana pelaku melakukan 

kejahatan, cirri-ciri pelaku agar pelaku yang 

masih buron cepat tertangkap. 

Frekuensi : 1 minggu satu kali siar  

 (Senin petang pukul 17.00 WIB) 

Sifat siaran : Record (rekaman)/ Taping 

 

Wanted adalah program acara mingguan. Program acara ini 

mengungkap secara mendalam tentang berbagai macam kasus kriminal yang 

bersifat investigatif, terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pelaku 

dalam kasus kriminal melarikan diri atau masih dalam tahap pencarian polisi 

atau buron. Program acara Wanted memudahkan masyarakat dan pihak 

kepolisian khususnya dalam mengungkap kasus dan menangkap buronan, 

karena Wanted banyak sekali memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang bagaimana motif pelaku melakukan kejahatan, ciri-ciri pelaku, dan 

posisi terakhir pelaku melarikan diri sehingga pelaku dapat segera ditangkap. 

Acara ini berdurasi 30 menit dan bersifat taping/ recorded. Dalam setiap 

penayangannya, Wanted menyajikannya dalam tiga paket berita atau tiga 

kasus yang berbeda. Segmentasi atau pembagaian segment Wanted tidak 
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bersifat baku dalam setiap tayangan. Pembagian segment sangat tergantug dari 

variasi yang diinginkan, aktualitas dan daya tarik/magnitude buronan, skala 

kejahatan, kekuatan gambar serta kekuatan narasumber.  

 

27. KEGIATAN KULIAH KERJA MEDIA DI ANTV 
 

Pada tanggal 4 Februari sampai dengan 4 April 2008, penulis 

melakukan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) di PT. Cakrawala Andalas 

Televisi ( ANTV ). Penulis melaksanakan KKM bersamaan dengan dua rekan 

mahasiswa yang sama- sama dari D3 Penyiaran FISIP UNS. Kami bertiga di 

tempatkan di Divisi Current Affairs, yang menaungi berita mingguan seperti 

Wanted, Mata Rantai, Telisik, dan Fakta. 

Penulis ketika pertama kalinya ditugaskan yaitu membantu produser 

program acara Wanted. Penulis mendapat tugas untuk meriset kasus, 

kemudian setelah ada suatu kasus yang diangkat, penulis mendampingi 

produser untuk membuat wish list, story line, time coding dan mengikuti 

taping di studio. Untuk pertama kalinya mengikuti taping, penulis dipercaya 

untuk megoperasikan komputer untuk grafis telop dan credit title. Karena 

penulis tertarik pada tugas-tugas itu, maka penulis memperdalam tugas yang 

diberikan, yaitu penulis ingin mengetahui, mempelajari, serta ikut tentang 

bagaimana proses produksi program acara Wanted di ANTV.  

Pada tugas selanjutnya, penulis juga dipercaya untuk meriset kasus-

kasus yang akan diangkat, kemudian riset yang penulis dapatkan dikoreksi 

oleh produser dan setelah itu membuat wish list yang berisi daftar-daftar 
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pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, tempat-tempat yang akan 

dilakukan peliputan, dan membuat story line kejadian. Semua itu sebagai 

bekal yang harus dibawa reporter dan kamerawan sebelum berangkat meliput. 

Penulis juga dipercaya untuk ikut dalam liputan kasus pembunuhan, dan 

membantu tugas reporter. 

Dalam taping Wanted selanjutnya, penulis dipercaya kembali untuk 

membantu di komputer grafis dan telepon interaktif, dari situlah penulis mulai 

belajar berinteraksi dengan crew di studio dan mulai banyak mengenal tentang 

alat-alat produksi di studio dan bagaimana proses produksi di dalam studio. 

Kemudian untuk selanjutnya, penulis selalu diberikan kepercayaan untuk 

meriset dan membantu produser dalam mengangkat kasus-kasus dan 

membantu proses peliputan. Proses produksi Wanted harus memerlukan 

waktu yang cukup, terutama untuk taping di studio yang dilakukan setiap dua 

minggu sekali. Dalam prosesnya produser harus mempersiapkan materi yang 

akan di tayangkan, yaitu hasil kasus-kasus yang telah selesai diliput, grafis, 

bumper, co-host, daftar nama, dan nomer telepon orang-orang yang akan 

ditelepon secara interaktif, property, seperti kaset mini DV, dan VHS untuk 

hasil recordnya, setting studio, wardrobe, lighting, dan persiapan audio. 

Ketika dalam pelaksanaan taping,  yang bertanggungjawab sepenuhnya 

terhadap jalannya proses produksi adalah Program Director, dan Produser. 

Kemudian setelah selesai dilakukannya taping, barulah hasil rekaman itu 

diserahkan oleh editor. Oleh editor, hasil taping tadi akan digabung dengan 

VT (Video Tape) yang didapat dari liputan, dan hasil dubbing. Setelah diedit, 
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hasilnya akan di print out ke dalam kaset betacam dan kemudian di serahkan 

ke ruangan Quality Control yang akan meneliti hasilnya, apakah ada gambar 

yang kurang atau bahkan tidak layak dipertontonkan. Setelah semuanya lolos, 

barulah on air. 

Selama mengikuti Kuliah Kerja Media (KKM) di ANTV, Penulis juga 

diberi kesempatan untuk praktik belajar dan mengamati di program acara lain, 

yaitu Fakta, Mata Rantai, dan Telisik. Masing-masing program acara 

mempunyai karakter dan kemasan yang berbeda. Ketika penulis di program 

acara Fakta, penulis dipercaya dalam proses pembuatan ilustrasi dalam 

episode “Bayi-ku dalam Bak Mandi” dan Fakta episode “Bocah 12.000 dolar.” 

Dari situlah penulis paham bagaimana proses pembuatan ilustrasi reka ulang 

peristiwa, dari segi pengambilan gambar, penentuan lokasi, penentuan 

pemeran, dan bagaimana teknik sinematografi sangat dibutuhkan dalam setiap 

proses pembuatan. Kemudian di program acara Mata Rantai, penulis juga 

dipercaya menjadi second reporter ketika mengangkat topik tentang Petugas 

Bapas, pada saat itu penulis diminta untuk membantu mencari voxpop 

masyarakat. Kemudian mewawancarainya. Penulis juga dipercaya dalam 

proses pembuatan ilustrasi Mata Rantai, ketika itu dalam episode 

“Kekerasan”, “Valentine”, “Petugas Bapas” dan “Kejamnya Trantib.” 

Kemudian pada program acara Telisik, penulis pernah satu kali dipercaya 

menjadi kamerawan, ketika mewawancarai Wakil Ketua KOMNAS-HAM 

tentang pembunuhan pemimpin aliran sesat, Imam Madi. 

Namun dari empat program acara tersebut, penulis tertarik dengan 
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program acara Wanted, dikarenakan dari segi proses produksinya, Wanted 

lebih kompleks, terdiri dari liputan dan taping di studio. Maka dari itu penulis 

mengambil judul tentang Proses Produksi Program Acara Wanted di PT. 

Cakrawala Andalas Televisi (ANTV). 

 

28. PROSES PRODUKSI 
 

Dari hasil pengamatan penulis selama kegiatan Kuliah Kerja Media 

(KKM), tahapan produksi berita di ANTV adalah sebagai berikut: 

N. Perencanaan 

Perencanaan yang matang sangat penting dilakukan sebagai acuan 

atau panduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu 

perencanaan dimaksudkan sebagai alat koordinasi dan pengawasan. 

Dengan demikian diharapkan dapat seoptimal mungkin. 

Semua rencana kerja produksi yang telah disusun penting untuk 

diinformasikan secara lengkap kepada crew. Hal ini untuk menghindari 

adanya overlapping antar crew maupun miss communication. Tahap 

perencanaan dimulai dengan penentuan materi berita. Kemudian dilakukan 

perencanaan liputan yang menyangkut masalah kerabat kerjanya, 

peralatan, transportasi, biaya perjalanan, dsb. 

 

Berita yang direncanakan dapat bersumber dari: 
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J. Berita Hunting: sumber berita yang diperoleh dari pengamatan di 

lapangan, biasanya dari isu berkembang di masyarakat maupun 

kalender event. 

K. Press Release dari suatu lembaga/perusahaan. 

L. Konferensi pers. 

M. Hasil monitoring media lain, sumber berita yang diperoleh dari surat 

kabar, radio, bulletin, internet, kantor berita dalam maupun luar negeri. 

N. Informasi pihak lain, sumber berita diperoleh dari masyarakat umum 

maupun orang-orang penting. 

O. Informasi dari kontributor daerah. 

P. Dokumentasi atau footage dari berita yang telah terjadi dan masih 

disimpan dalam library. 

Q. Berita Inisiatif, sumber berita diperoleh dari apa saja yang didengar, 

diamati dan dialami (tanpa adanya perencanaan terlebih 

dahulu/mendadak). 

O. Peliputan 

Liputan berita merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan dari 

perencanaan. Dalam hal ini yang berperan penting adalah reporter dan 

kamerawan. Reporter dituntut unutuk mengumpulkan kebenaran informasi 

di lapangan untuk disampaikan ke audience. Kamerawan mendampingi 

reporter dalam mencari visual yang nantinya akan digunakan sebagai 

pendukung naskah berita. Tahap peliputan membutuhkan kerjasama yang 

solid dan saling mendukung atas kerabat kerja peliputan itu sendiri. 
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Reporter dan Kamerawan sebelum melakukan liputan harus 

melakukan persiapan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar 

menghasilkan materi berita yang berkualitas. Persiapan yang dilakukan 

antara lain: 

Mempelajari materi atau wish list yang akan diliput. 

Mengumpulkan data/fakta/referansi yang terkait dengan permasalahan 

yang akan diliput. 

Mempermudah untuk mencari dan menghubungi narasumber yang 

berkompeten dengan materi liputan. 

Mempersiapkan peralatan liputan yang dibutuhkan. 

Kemudian team liputan akan mencari berita berupa liputan 

wawancara dengan narasumber dan liputan gambar. Reporter melakukan 

wawancara terlebih dahulu dengan narasumber tanpa direkam oleh 

kamerawan. Biasanya reporter hanya akan menulis point-point penting 

dari wawancara dengan narasumber. Sedangkan kamerawan melakukan 

tugasnya merekam gambar dan membuat SUSS (Set Up Sequence Shot) di 

tempat peliputan tersebut yang kiranya menunjang materi berita. Setelah 

semua selesai, tahap berikutnya adalah perekaman keterangan atau 

pernyataan narasumber yang dinilai penting dan akan dijadikan insert 

nantinya. 

Setelah mendapatkan data-data dari fakta dan opini yang tepat dari 

sebuah berita, team liputan kembali menuju kantor stasiun televisi dan 

mulai mengolah berita, yaitu reporter akan melakukan time coding dan 
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membuat script berita. Kamerawan juga akan membuat shot list, yaitu data  

pengambilan gambar yang telah dia dapatkan selama peliputan. 

P. Penulisan naskah berita 

Dalam proses penulisan naskah berita, diperlukan adanya 

koordinasi yang baik antara reporter dan redaktur. Setelah reporter 

memperoleh data-data, kemudian reporter membuat berita mentah yaitu 

masih dalam proses dan ditulis sendiri oleh reporter sebelum diberikan 

redaktur untuk dikoreksi. Reporter harus memperhatikan metode penulisan 

naskah berita yang baik. Standar penggunaan teknik berita yaitu Easy 

Listening Formula (ELF) dan piramida terbalik. 

Berita mentah itu kemudian diserahkan ke redaktur untuk dikoreksi 

dan diedit hingga menjadi sebuah naskah berita siap untuk disiarkan.  

Q. Dubbing 

Dubbing adalah proses pengisian suara. Setelah penulisan naskah 

selesai, selanjutnya melakukan pengisian suara untuk berita.. Proses 

pengisiaan suara dilakukan dengan membaca naskah yang telah dibuat 

reporter. Setelah pengisian suara selesai kemudian baru menyatukan antara 

gambar yang telah disunting dengan suara (pada waktu editing). 

 

 

R. Taping 

Proses pengambilan gambar di studio yang menghadirkan 

narasumber dan bukan bersifat live dan disebut sebagai siaran tidak 
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langsung, maka program acara tersebut kejadiannya sudah dilakukan 

terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan proses penyempurnaan, baik 

sistem audio melalui mixing atau dubbing dan sistem video melalui proses 

editing, tiling, dan sebagainya. 

S. Editing 

Proses selanjutnya adalah editing, reporter dan produser dapat 

menemani editor untuk memudahkan pemilihan gambar agar sesuai 

dengan script yang telah dibuat. Sebenarnya, penyunting gambar dapat 

bekerja sendiri tanpa didampingi reporter. Alasanya, penyunting gambar 

sudah mendapatkan catatan dari reporter dan hasil taping sebagai prosedur 

tentang berapa durasi yang harus dibuat dan gambar-gambar apa saja yang 

harus dipilih. Namun demikian reporter tidak puas dengan gambar yang 

telah dipilih penyunting gambar, selain itu perlunya reporter mendampingi 

penyuntung gambar adalah terutama penentuan soundbite yang akan 

digunakan sebagai cuplikan hasil wawancara yang direkam dalam liputan. 

Setelah penyuntingan gambar selesai baru proses Dubbing.  

T. Penyiaran atau On Air 

   Menjadi penentu berhasil atau tidaknya seluruh 

rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh kerabat kerja. Terkadang tidak 

semua berita yang telah direncanakan sebelumnya ditayangkan. Hal ini 

biasa disebut dengan istilah Drop, yaitu batalnya penayangan item berita. 

Penyebab drop-nya sebuah berita bermacam-macam, misalnya terlalu 

banyak item berita sehingga durasi acara kurang mencukupi atau bisa juga 
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dikarenakan kegagalan editing. Maka biasanya setelah proses 

editing,dilakukan Quality Control. 

Sebelum on air, maka penyajian berita televisi disinkronisasi dulu. 

Untuk itu penyajian televisi harus mengingat : 

17. Faktor sinkronisasi itu sendiri 

18. Sifat media televisi itu sendiri 

19. Rumus Easy Listening formula, artinya mudah dimengerti pada 

awalnya. Hal ini sangat erat hubungannya dalam memilih kata-

kata yang mudah dimengerti dan didengar dn cara 

menyampaikannya juga harus baik. 

20. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

 

(JB Wahyudi, Jurnalistik televisi, Tentang dan Sekitar Siaran Berita 

TVRI, Bandung, 1985: 6) 
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Skema Proses Produksi dalam Program Acara Wanted di ANTV 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                BAB V 
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PENUTUP
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- Kesimpulan 

Wanted adalah program acara mingguan. Program acara ini mengungkap 

secara mendalam tentang berbagai macam kasus kriminal yang bersifat 

investigatif, terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pelaku dalam 

kasus kriminal melarikan diri atau masih dalam tahap pencarian polisi atau buron. 

Program acara Wanted memudahkan masyarakat dan pihak kepolisian khususnya 

dalam mengungkap kasus dan menangkap buronan, karena Wanted banyak sekali 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana motif pelaku 

melakukan kejahatan, ciri-ciri pelaku, dan posisi terakhir pelaku melarikan diri 

sehingga pelaku dapat segera ditangkap.  

Soft News adalah berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun 

memiliki daya tarik bagi pemirsanya. Sedangkan Wanted mempunyai tujuan yaitu 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pelaku melakukan 

kejahatan, cirri-ciri pelaku agar pelaku yang masih buron cepat tertangkap. Maka 

dari pernyataan tersebut dpat disimpulkan bahwa Program Acara Wanted di 

ANTV merupakan jenis berita ringan (soft news). 

Dalam tahap produksinya, Wanted meliputi :  

29. Perencanaan 

30. Peliputan, Peliputan sendiri meliputi : 

31. Mempelajari materi yang akan diliput 
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32. Mengumpulkan data/fakta/referansi yang terkait dengan permasalahan 

yang akan diliput 

33. Mempermudah untuk mencari dan menghubungi narasumber yang 

berkompeten dengan materi liputan 

34. Mempersiapkan peralatan liputan yang dibutuhkan 

35. Penulisan naskah berita 

36. Taping 

37. Editing 

38. Dubbing 

39. Penyiaran atau On Air. 

 

- Saran  

21. Bagi D3 Komunikasi Terapan FISIP UNS 

Program Kuliah Kerja Media (KKM) yang telah ditetepkan oleh D3 

Komunikasi Terapan FISIP UNS sangatlah memberikan pengalaman kepada 

mahasiswa/I dan dapat menjembatani antara dunia akademis dengan dunia 

kerja. 

Selain itu di dalam suatu mata kuliah praktek yang diberikan, kadang 

terbentur dengan terbatasnya atau kurang lengkapnya peralatan dan 

penjadwalan laboraturium yang kurang teratur dari Dosen pengajar mata 

kuliah praktek dan pengelola laboraturium. 
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22. Bagi ANTV 

Mengingat ANTV adalah stasiun televisi berskala Nasional dan 

mempunyai banyak sekali program-program acara unggulan, dan mempunyai 

Divisi Current Affairs yang selalu menyajikan contain  berita yang sangat 

dibutuhkan masyarakat, maka penulis menyarankan : 

Untuk mempertahankan kualitas program acara yang sudah melekat di hati 

masyarakat, hendaknya ANTV mengemas suatu program acara yang 

menjadi selalu lebih menarik dan inovatif. 

PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) hendaknya lebih terbuka terhadap 

ide-ide baru yang inovatif sehingga program-program acara di ANTV 

tidak terkesan  menjiplak konsep acara stasiun TV lain. 

Untuk waktu mendatang hendaknya pelaksanaan Kuliah Kerja Media di 

ANTV lebih diintensifkan agar mencapai hasil yang diinginkan, selain itu 

pembagian tugas hendaknya diperjelas sehingga tidak ada perangkapan 

tugas dan fungsi 
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