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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, arus perkembangan informasi 

berjalan sangat pesat. Informasi bisa mengenai apa saja yang dapat menambah 

pengetahuan dan menjadikan pola pikir ke depan. Kini keinginan masyarakat 

untuk mendapatkan maupun menggali sebuah informasi tak hanya sebagai 

kebutuhan sekunder atau pun tertier, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. 

Saat ini dalam waktu yang sangat singkat seseorang dapat mengetahui berbagai 

informasi dari berbagai tempat di dunia melalui media massa. Salah satu media 

massa yang sangat dekat dengan masyarakat adalah televisi. Televisi bukan lagi 

menjadi barang mewah, bahkan sudah menjadi kebutuhan utama.  

Dibanding dengan media massa lainnya, televisi memiliki beberapa 

kelebihan. Kelebihan media elektronik ini antara lain terletak pada sifatnya yang 

audio visual. Informasi yang ditampilkan berupa gambar dan suara, sehingga 

lebih efektif dalam mempengaruhi dan mengubah pola pikir serta tindakan 

masyarakat. Televisi memiliki kemampuan untuk menghilangkan hambatan jarak, 

ruang dan waktu. Hanya dengan melihat televisi di rumah saja, kita dapat 

menyaksikan berbagai kejadian di belahan bumi lain yang jaraknya ribuan mil. 

Karena memiliki keunggulan teknis dengan menggunakan gelombang 

elektromagnetik, kabel dan serat fiber sehingga sebuah pesawat televisi dapat 

menerima siaran yang telah dipancarkan melalui satelit dengan sangat cepat. 

Dengan berbagai kelebihan media yang dimilikinya, televisi mampu menjangkau 
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khalayak lebih luas, mampu menghadirkan nilai aktualitas liputan yang tinggi dan 

kualitas pemberitaannya jelas memiliki keunggulan tersendiri dibanding media 

massa lainnya.  

Perkembangan teknologi televisi mempunyai pengaruh besar dalam 

penyampaian informasi yang dibutuhkan atau berhubungan dengan masyarakat 

sebagai pemirsa. Banyak bermunculannya stasiun televisi di Indonesia 

mengakibatkan kompetisi diantaranya semakin meningkat. TVRI stasiun D. I 

Yogyakarta sebagai salah satu stasiun televisi lokal  mencoba menawarkan paket 

yang lain yaitu lebih mengetengahkan budaya masyarakat lokal. Format acara 

beritanya pun untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat D.I 

Yogyakarta dan sekitarnya. TVRI stasiun D. I. Yogyakarta memiliki program 

berita unggulan dengan nama “Berita Jogja”. 

Agar lebih memiliki daya tarik dan menghindarkan penonton dari 

kejenuhan, maka TVRI stasiun D. I. Yogyakarta terus mengembangkan inovasi 

dalam bidang pemberitaan. Salah satu caranya adalah dengan  membuat variasi isi 

berita dan tampilan. Berita yang ditayangkan tidak hanya berupa hard news tetapi 

juga dalam bentuk feature. Produksi feature ini tidak berbeda dengan berita umum 

yang lain, tetapi tampilan feature bersifat berita mendalam, mengambil sisi lain 

dari suatu peristiwa, keadaan atau aspek kehidupan. Feature ini juga bersifat 

menghibur dan selalu mengandung human interest di dalamnya. Teknik 

pengambilan gambar pun berbeda dengan berita pada umumnya. Pengambilan 

gambar pada feature memperhatikan aspek artistiknya. Feature ini menjadikan 

penampilan Berita Jogja berbeda dengan berita yang diproduksi oleh stasiun lain. 
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Segmen feature mampu menampilkan Berita Jogja lebih menarik dan menjadi 

suguhan berita yang dapat diandalkan kualitasnya di wilayah D. I. Yogyakarta dan 

sekitarnya.  

Untuk dapat terus meningkatkan kualitas tayangan televisi, maka 

dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu. Meski lulusan sarjana 

komunikasi mencapai ribuan orang setiap tahunnya, tidak berarti dunia jurnalistik 

televisi memperoleh sumber daya manusia yang mencukupi. Beberapa faktor 

penyebabnya adalah penguasaan teori ilmu dasar dari tempat asal kuliah yang 

lemah ditambah dengan etos kerja yang rendah, belum lagi kemampuan aplikasi 

teori yang minim membuat sumber daya manusia yang tersedia masih belum 

dapat dikategorikan sebagi tenaga kerja profesional di bidang penyiaran. 

Sumber daya manusia yang mampu melahirkan televisi yang profesional 

hanyalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan pertelevisian dan telah 

mempraktikannya dalam periode yang cukup (Morissan, 2004:4). Maka untuk 

melengkapi teori-teori dasar yang telah diperoleh selama berada di bangku 

perkuliahan dan menjawab kebutuhan dunia penyiaran akan SDM yang bermutu, 

penulis mengikuti kuliah kerja media di stasiun TVRI stasiun D. I. Yogyakarta 

selama satu bulan. Dengan mengikuti kuliah kerja media tersebut diharapkan 

penulis mampu belajar dari fakta-fakta di lapangan guna membangun etos kerja, 

idealisme dan profesionalisme dalam profesi yang nantinya akan digeluti dalam 

dunia kerja yang sesungguhnya.  

Melihat inovasi yang dilakukan dalam Berita Jogja menjadikan penulis 

ingin lebih mendalami dan memahami komposisi materinya sehingga konsentrasi 
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kuliah kerja media penulis pada bidang pemberitaan. Feature dalam Berita Jogja 

merupakan salah satu variasi isi yang sangat menarik untuk dikaji. Karakteristik 

feature dalam Berita Jogja menimbulkan ketertarikan tersendiri bagi penulis.  

Memperhatikan dasar-dasar pemikiran di atas penulis mengetengahkan 

laporan mengenai bagaimanakah produksi feature dalam Berita Jogja dengan 

judul : PRODUKSI SEGMEN FEATURE DALAM BERITA JOGJA DI LPP 

TVRI YOGYAKARTA 

B. Identifikasi Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan dan 

pembahasan agar lebih mendalam, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengertian dan karakteristik segmen feature dalam Berita 

Jogja? 

2. Bagaimana mekanisme pra produksi segmen feature dalam Berita Jogja? 

3. Bagaimana mekanisme produksi segmen feature dalam Berita Jogja? 

4. Bagaimana mekanisme paska produksi segmen feature dalam Berita 

Jogja? 

C. Tujuan 

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penulisan laporan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengertian dan karakteristik 

segmen feature dalam Berita Jogja. 
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2. Untuk memahami dan mendapatkan pengalaman tentang proses produksi 

segmen feature dalam Berita Jogja yang meliputi pra produksi, produksi 

dan paska produksi. 

3. Untuk memaparkan keistimewaan feature dalam Berita Jogja. 

4. Untuk mengetahui kualitas berita yang disiarkan di TVRI stasiun D.I 

Yogyakarta. 

5. Untuk mengetahui sistem kerja reporter dalam peliputan berita. 

6. Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap 

penerapan teori-teori yang telah diterima selama menempuh kuliah ke 

dalam dunia kerja. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Karakteristik Media Televisi 

Televisi merupakan media audio visual. Tayangannya dalam bentuk 

gambar dan suara sehingga lebih kuat mempengaruhi pola pikir dan tindakan 

seseorang. Informasi yang diperoleh melalui siaran televisi dapat mengendap 

dalam daya ingatan manusia lebih lama. Hal tersebut karena paduan gambar 

bergerak dan narasi yang diterima dengan dua indera sekaligus pada saat yang 

bersamaan memiliki kemampuan untuk memperkuat daya ingat manusia. Alasan 

lainnya adalah gambar yang disajikan melalui siaran televisi merupakan 

pemindahan bentuk, warna, ornamen dan karakter yang sesungguhnya dari obyek 

yang divisualkan. 

 Isi pesan yang audio visual ini hanya dapat dilihat dan didengar sekilas 

sewaktu ada siaran, dan tidak dapat diulang. Distribusi siaran televisi melalui 

pemancaran atau transmisi sehingga memiliki daya jangkau siaran yang luas.  

Televisi mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi akal dan 

rasa khalayak. Televisi juga mampu membangun opini publik. Melalui media 

televisi, perubahan sosial dapat terjadi. Namun sebelum memobilisasi massa, 

televisi terlebih dahulu mempengaruhi sikap dan kepercayaan khalayak ( Redi 

Panuju, 2005:107-108). Pengaruh yang besar media televisi itu karena 

mempunyai beberapa kemampuan yakni: 

a. Menciptakan kesan (image) dan persepsi bahwa suatu muatan dalam layar 

kaca (visual maupun audio visual) menjadi lebih nyata dari realitasnya. 
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b. Media televisi mampu membuat “liputan apa yang terjadi” menjadi lebih 

nyata. 

c. Media televisi mampu merepresentasikan pandangan-pandangan yang dipakai 

masyarakatnya. 

d. Media televisi diyakini menjadi semacam kanal yang berfungsi mengalirkan 

emosi dan kecenderungan destruktif psikologis lainnya menjadi gejala internal 

(individu) yang wajar.  

Televisi sebagai media massa mempunyai tiga fungsi yang tergantung 

pada sistem negara dan pemerintahan (Onong U. Effendy,1993: 24). Fungsi 

tersebut adalah : 

a. Fungsi penerangan (the information function) 

Televisi melakukan fungsi penerangan dalam bentuk pemberitaan maupun 

paket acara yang lain. Sebagai media massa, televisi mampu menyiarkan 

informasi yang sangat memuaskan. Hal ini disebabkan karena televisi 

memiliki faktor immediacy dan realism. Immediacy mencakup pengertian 

langsung dan dekat, sedangkan realism bermakna kenyataan. Dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai sarana penerangan, stasiun televisi selain 

menyiarkan informasi dalam bentuk siaran pandangan mata, narasi yang 

dibacakan penyiar dilengkapi gambar-gambar faktual.  

b. Fungsi pendidikan (the educational function) 

Sebagai media komunikasi massa, televisi merupakan sarana yang ampuh 

untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu 

banyak. Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan 
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dan penalaran masyarakat, stasiun televisi, menyiarkan acara-acara pendidikan 

baik eksplisit maupun implisit seperti dalam film dan sinetron.  

c. Fungsi hiburan (the entertainment function) 

Di kebanyakan negara, fungsi hiburan pada televisi masih tampak dominan. 

Sebagian besar alokasi waktu masa siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Hal 

ini disebabkan karena pada layar televisi dapat ditampilkan gambar hidup 

beserta suara yang bagaikan kenyataan sehingga dapat dinikmati oleh 

masyarakat dari berbagai kalangan. 

B. Jurnalistik  

1. Jurnalisme televisi 

Jurnalistik adalah pengetahuan mengenai penyiaran catatan harian 

dengan segala aspeknya yang meliputi teknik meliput hal-hal atau peristiwa-

peristiwa yang terjadi di masyarakat, mengolahnya menjadi berita dan 

menyebarluaskan kepada khalayak (Onong U. Effendy, 1993:160).  

Jurnalistik media elektronik adalah pengetahuan mengenai cara 

memperoleh fakta atau opini atau kedua-duanya, cara mengumpulkannya serta 

cara mengolahnya, dan hasilnya berupa berita yang harus disebarluaskan dalam 

waktu yang secepat-cepatnya melalui media elektronik (radio-televisi). 

Karakteristik jurnalisme televisi adalah sepintas pandang dan dengar. 

Oleh karena itu agar pesan yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik 

oleh penonton maka image visual harus jelas, tayangan gambar runtut, dan narasi 

harus jelas. Berlaku rumus Easy Listening Formula. Karakter lain dari Jurnalistik 
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televisi adalah memiliki permanent off record yang rendah. Jurnalisme televisi 

bersifat selintas, obyektif, beretika, dan harus benar.  

Kelompok yang termasuk dalam bahasan jurnalistik siaran (broadcast 

journalism) adalah sebagai berikut : 

a. News/berita (straight, investigation) 

b. News interview/wawancara berita 

c. Feature/human interest 

d. Magazine/tabloid 

e. Ulasan/editorial 

f. Live reporting/siaran langsung/siaran pandangan mata (Deddy Iskandar Muda, 

2003:17) 

2. Berita 

a. Pengertian berita 

Menurut Dean M. Lyle Spencer dalam bukunya News Writings yang 

dikutip oleh Deddy Iskandar Muda (2003: 21) menyatakan bahwa Berita dapat 

didefinisikan sebagai setiap fakta yang akurat atau suatu ide yang dapat menarik 

perhatian bagi sejumlah besar pemirsa. 

Sedangkan Mitchel V. Charnley dalam bukunya Reporting edisi III, 

seperti yang dikutip Deddy Iskandar Muda ( 2003: 22) mengemukakan bahwa 

Berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki 

daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas. 
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Dari pendapat ahli jurnalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa Berita 

adalah suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta 

dianggap penting bagi sejumlah besar khalayak (Deddy Iskandar Muda, 2003:22). 

 Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur yang penting dalam suatu 

berita adalah: 

a. Merupakan suatu laporan atau keterangan  

b. Laporan itu berisi tentang suatu kejadian atau peristiwa 

c. Peristiwa itu bersifat terbaru (Imam Suhirman, 2005:1) 

Tujuan utama penyiaran berita adalah untuk menginformasikan peristiwa 

penting kepada khalayak. Berita harus obyektif, berimbang, menghindarkan opini, 

mengutamakan kepentingan umum dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Berita televisi lebih mempunyai daya tarik bagi khalayak daripada berita 

yang ditayangkan media lain, sebab televisi memiliki keunggulan tersendiri dalam 

penyampaian berita. Keunggulan tersebut yakni kemampuannya mendapatkan 

berita yang paling aktual. Hal ini ditunjang oleh penggunaan gelombang 

elektromagnetik, serat fiber dan kabel  sehingga pesawat televisi dapat menerima 

siaran yang telah dipancarkan melalui satelit dengan sangat cepat. Saat ini televisi 

dengan tayangan beritanya sudah menjadi bagian dari kehidupan. Dengan sifatnya 

yang immediaty, media televisi mampu mendekatkan peristiwa dan tempat 

kejadian dengan penontonnya (Askurifai Baksin, 2006:59).  

Keunggulan yang lain adalah sifatnya yang audio visual sehingga 

mampu mengemas berita dengan variasi yang lengkap, selain dapat dilihat juga 

dapat didengar dan sekaligus dapat ditunjang melalui teks (tulisan). Televisi 
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mampu memindahkan situasi apapun yang terjadi di suatu tempat secara faktual 

(Deddy Iskandar Muda, 2003:29).  

b. Ragam Berita 

Menurut Fred Wibowo, berita dapat digolongkan berdasarkan waktu 

penyiarannya (Fred Wibowo, 2007:135). Berita terbagi atas : 

a. Berita Harian 

Berita harian atau berita hangat adalah berita yang perlu segera disampaikan 

kepada khalayak. Berita ini merupakan berita yang memiliki keterikatan 

waktu (time concern) dan berisi materi yang menjadi topic of the day. 

b. Berita Berkala 

Berita berkala adalah berita yang tidak terikat waktu (timeless). Sehingga 

dalam penyajiannya berita dikupas lebih lengkap dan mendalam. Berita 

semacam ini dapat diolah lebih artistik. Format penyajian dari berita ini 

berupa program feature, dokumenter dan magazine (Fred Wibowo, 2007: 135) 

Berdasarkan sifat dan kekuatan materi, berita digolongkan menjadi : 

a. Hard News 

Hard news adalah berita tentang peristiwa aktual yang baru saja terjadi dan 

dianggap penting oleh masyarakat sebagai individu, kelompok maupun 

organisasi. Berita semacam ini mengandung konflik dan memberi sentuhan-

sentuhan emosional, serta melibatkan tokoh masyarakat atau orang 

termasyhur. Berita ini memiliki unsur high political tension, very unusual dan 

controversial. 

 

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



 51 

b. Soft News 

Soft News adalah berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun memiliki 

daya tarik bagi pemirsa. Sering berupa berita ringan, menyenangkan dan lebih 

menekankan aspek human interest. Sifat lunak dari berita ini dapat dilihat dari 

penyusunan materi visual dan pemilihan gambar serta penyusunan kalimat-

kalimat berita.  

c. Indepth News 

Indepth News adalah berita mendalam, menyajikan berita secara lebih lengkap 

(komprehensif) dan bersifat multilinear. Kejadian yang memiliki nilai berita, 

disajikan dengan mengetengahkan berbagai aspek, latar belakang, hubungan 

dengan konteks yang lebih luas, dan menempatkan kejadian atau fakta itu 

dalam kaitan dengan berbagai kemungkinan kejadian-kejadian lain.  

c. Materi Berita 

Agar menarik untuk ditonton, maka dalam memilih materi berita perlu 

memikirkan nilai berita. Suatu peristiwa yang menjadi berita memiliki nilai atau 

bobot yang berbeda antara satu dan lainnya. Nilai berita tersebut sangat 

bergantung pada pertimbangan sebagai berikut: 

a. Timeliness / tepat waktu 

Memilih berita yang akan disajikan harus sesuai dengan waktu yang 

dibutuhkan oleh pemirsa. Artinya, ketepatan dalam menyampaikan informasi 

tentang peristiwa yang sedang ditunggu oleh masyarakat dari segi waktu. 

Untuk itu berita harus disiarkan secepat mungkin sehingga faktor aktualitas 

sebuah berita merupakan dasar utama yang harus dipertimbangkan. 
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b. Proximity / kedekatan 

Kedekatan pemirsa dengan sebuah kejadian yang menjadi berita selalu 

dianggap berarti. kedekatan di sini memiliki makna yang bervariasi, yakni 

dapat berarti dekat dilihat dari segi lokasi, pertalian ras, profesi, kepercayaan, 

budaya, maupun kepentingan yang terkait lainnya. 

c. Prominence / tokoh publik 

Semakin seseorang itu terkenal maka akan semakin menjadi bahan berita yang 

menarik untuk diketahui khalayak. Tokoh itu bisa berasal dari berbagai 

kalangan seperti tokoh politik, agama, seniman atau militer. 

d. Consequence / akibat 

Segala tindakan atau kebijakan, peraturan, perundangan dan lain-lain yang 

dapat berakibat merugikan atau menyenangkan banyak orang merupakan 

bahan berita yang menarik. Kebijakan maupun tindakan pemerintah yang 

memiliki dampak bagi hajat hidup orang banyak, lebih-lebih bagi masyarakat 

kecil tentu akan menjadi daya tarik jika dijadikan bahan berita. 

e. Conflict / konflik 

Konflik memiliki nilai berita yang sangat tinggi karena konflik adalah bagian 

dalam kehidupan. Di sisi lain berita adalah sangat berhubungan dengan 

peristiwa kehidupan. Konflik yang terjadi antara perorangan, diantara 

organisasi, atau antar negara selalu mudah menarik perhatian penonton.  

 

 

 

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



 53 

f. Development / pembangunan 

Keinginan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan, 

pertumbuhan, dan hasil kemajuan sebuah negara menyebabkan berita sekitar 

pembangunan memiliki nilai.  

g. Disaster and crime / bencana dan kriminal 

Dua peristiwa berita ini pasti akan mendapatkan tempat tersendiri bagi para 

penonton. Secara psikologis, keselamatan menempati urutan pertama bagi 

kebutuhan dasar manusia, sehingga berita tersebut memiliki daya rangsang 

tinggi bagi penonton. Dengan kelebihannya sebagai media audio visual, 

televisi akan berpengaruh lebih kuat dibandingkan media cetak dalam 

menyiarkan berita semacam ini.  

h. Weather / cuaca 

Karena menyangkut kehidupan orang banyak, berita mengenai cuaca selalu 

dirasa penting. Apalagi apabila sudah menyangkut ancaman dan bahaya 

karena cuaca. 

i. Sport / olahraga 

Olahraga juga merupakan bagian hidup manusia yang menarik. Meski tidak 

semua orang tampil sebagai pelaku olahraga tetapi banyak orang bisa 

menikmati sajian olahraga sebagai tontonan dan hiburan. Informasi tentang 

olahraga bisa melarutkan emosi seseorang, oleh karena itu setiap stasiun 

televisi selalu menempatkan sebagian waktunya untuk menyiarkan berita-

berita olahraga. 
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j. Human interest / minat insani 

Human interest adalah berita-berita yang dapat menyentuh perasaan, pendapat 

dan pikiran manusia. Berita-berita yang diangkat dari peristiwa yang dapat 

menyentuh rasa kemanusiaan, membangkitkan emosi manusia seperti lucu, 

sedih, dramatis, aneh dan ironis merupakan peristiwa yang menarik dan 

bernilai untuk penonton. Obyeknya adalah manusia sendiri, hewan atau benda-

benda lain. 

Peristiwa yang akan menjadi materi berita harus dipertimbangkan yang 

menjadi ketertarikan penonton. Unsur – unsur daya tarik berita : 

· self interest / ketertarikan pribadi 

· money / uang 

· sex / seks 

· conflict / konflik 

· unusual / tidak biasa 

· herowarship and fame / perang dan kepahlawanan 

· suspense / ketegangan 

· human interest / minat insani 

· special event / peristiwa khusus 

· contest / perlombaan 

· discovery and opinion / penemuan dan pendapat 

· crime / kriminal 
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d. Sumber Berita 

Sumber berita bisa berasal dari bahan tertulis, perangkat elektronik 

maupun narasumber. Masing-masing sumber berita tersebut membutuhkan 

keterampilan yang berbeda dalam menggali data. Yang harus diperhatikan adalah 

sumber berita harus layak dipercaya. Sumber berita tersebut dapat diperoleh dari : 

a. Press release 

Press release dibuat oleh suatu instansi atau organisasi sebagai promosi 

sebuah kegiatan atau ide untuk publikasi. Press release memberikan informasi 

tentang berlangsungnya sebuah kegiatan dari pandangan kelompok yang 

sedang menyelenggarakan acara. 

b. Hubungan telepon rutin 

Para reporter harus melakukan hubungan telepon secara rutin kepada orang-

orang tertentu yang dianggap perlu. Hal ini dilakukan untuk menjaga 

perkembangan terbaru terhadap semua hal yang dinilai penting untuk pemirsa, 

terutama bagi reporter yang khusus meliput topik-topik tertentu. 

c. Observasi reporter 

Seorang reporter harus peka terhadap perubahan lingkungan. Ia harus selalu 

membuka mata dan telinga untuk melihat sesuatu yang mungkin dapat 

diangkat sebagai bahan berita. 

d. Informasi dari lokasi 

Sumber informasi yang paling baik untuk dihimpun oleh seorang reporter 

adalah data yang diperoleh dari mereka yang terlibat. Untuk itu reporter harus 
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berpikir teliti, apa yang ingin digali dan diketahui pada saat masih berada di 

lokasi kejadian. 

e.  Follow up 

Mengikuti berita-berita surat kabar dan radio merupakan salah satu cara yang 

akan memberikan ide tambahan bagi seorang reporter untuk memperoleh 

bahan berita. Dari berita yang sama akan dapat dikembangkan lebih jauh 

dengan mengambil sisi lain dari sebuah peristiwa yang lebih menarik. 

e. Bahasa Berita 

Bahasa yang digunakan dalam berita adalah bahasa yang singkat, padat, 

sederhana, jelas, lugas, dan menarik. Bahasa Indonesia di media massa haruslah 

bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa dan ejaan 

yang berlaku. Kalimat yang digunakan dalam berita merupakan kalimat yang 

dimengerti dan dipahami oleh khalayak umum.  

Siaran berita televisi bersifat sekilas atau disebut juga dengan istilah 

transitori, artinya informasi tersebut hanya dapat dilihat dengan sepintas saja, 

tidak dapat diulangi lagi. Oleh karena itu penulisan naskah berita televisi perlu 

didesain agar mudah dimengerti dan dipahami penontonnya yang terdiri dari 

berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Untuk 

memudahkan pengertian bagi penonton, penulisan naskah berita menggunakan 

Easy Listening Formula. Soren H. Munhoff mengetengahakan rumusan penulisan 

berita TV dalam formula five star approach to news writing dengan akronim 

ABC-SS yaitu singkatan dari Accuracy (tepat), Brevity ( singkat), Clarity (jelas), 

Simplicity (sederhana), Sincerity (jujur). 
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a. Accuracy  

Penulisan berita harus sesuai dengan konteks permasalahan. Pemilihan atau 

penempatan orang-orang yang akan diwawancarai sebagai narasumber harus 

sesuai dengan alur berita yang disajikan. Pemilihan materi yang akan 

diungkap pun harus sesuai dengan pokok bahasan. Jadi, semua data yang 

dihimpun sebagai bahan penulisan berita ketika di lapangan haruslah tepat. 

b. Brevity  

Karakteristik media televisi adalah penulisan beritanya dibatasi oleh detik, 

menit dan jam. Oleh karena itu penulisan berita di televisi cukup singkat saja. 

Pada umumnya berita berdurasi 1,5 hingga 3 menit dan sudah termasuk 

cuplikan wawancara dengan narasumber. Karena diperlukan penulisan berita 

yang pendek tetapi mengakumulasikan inti permasalahan, maka seorang 

reporter harus memiliki kemampuan menyaring semua data yang dikumpulkan 

dari lapangan.  

c. Clarity 

Penulisan berita harus jelas sehingga tidak membingungkan penonton. 

Kejelasan harus ditulis dalam penyebutan nama, istilah asing maupun 

pelafalannya. Bangunan kalimat juga harus jelas antara satu paragraf dengan 

paragraf lainnya, harus ada keterkaitan yang saling mendukung antar kalimat. 

Kontinuitas penulisan antara satu masalah dengan masalah yang lain pun 

harus diperhatikan agar tetap runtut dan mudah dipahami.  
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d. Simplicity  

Penonton televisi memiliki latar belakang yang berbeda-beda, untuk itu 

diperlukan penulisan sederhana agar mudah dimengerti oleh berbagai 

kalangan. Penggunaan bahasa tutur atau gaya bahasa yang biasa dipakai dalam 

percakapan sehari-hari untuk penulisan berita akan sangat menarik. Selain 

sederhana, juga tidak terlalu berat untuk dicerna.  

e. Sincerity 

Berita merupakan laporan kejadian sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Untuk 

itu dalam penulisan berita harus mengutamakan kejujuran. Informasi tentang 

peristiwa yang terjadi harus ditulis apa adanya atau obyektif, jangan sampai 

memasukkan opini pribadi. Informasi yang diberikan harus mengandung 

kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.  

C. Feature  

1. Pengertian Feature 

Feature adalah suatu program yang membahas suatu pokok bahasan, satu 

tema, diungkapkan lewat berbagai pandangan yang saling melengkapi, mengurai, 

menyoroti secara kritis dan disajikan dengan berbagai format (Fred Wibowo, 

2007:186). 

Feature yaitu berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun memiliki 

daya tarik daya tarik bagi pemirsanya (Deddy Iskandar Muda, 2003:41). 

Feature adalah uraian fakta yang bersifat khas atau unik. Fakta yang 

diuraikan secara terperinci dengan cara penyajian dan penyusunan naskah juga 

harus bersifat khas/unik (Askurifai Baksin, 2006:97). 
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Feature ialah a full length special news story. Feature adalah berita yang 

lebih khusus dan peliputannya lengkap (Soewardi Idris, 1987:70). 

Feature adalah artikel yang kreatif, kadang-kadang subyektif yang 

terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada 

pembaca tentang suatu kejadian, keadaan atau aspek kehidupan ( Imam Suhirman, 

2005:22). 

Dari beberapa pendapat para ahli jurnalistik dapat disimpulkan feature 

adalah suatu program berita yang membahas suatu pokok bahasan yang unik dan 

khas yang diuraikan secara lengkap sebagai hiburan dan tidak terikat dengan 

aktualitas.  

Tujuan utama dari penayangan feature adalah untuk menghibur 

penonton. The feature is primilary for entertainment, so the order in which the 

information is given becomes less importan (Andrew Boyd, 2001:73). Septiawan 

Santana K mengemukakan tujuan feature adalah: 

a. To entertains (hiburan) 

b. To informs (memberitahu) 

c. To teaches (mengajarkan sesuatu) 

2. Anatomi Feature 

Sebuah feature terdiri atas bagian pembukaan, uraian dan kesimpulan. 

Naskah feature disusun dengan tehnik piramida baku. Kisah yang biasanya 

singkat ini disusun secara kronologis mulai dari segi yang kurang penting 

meningkat ke tahap-tahap agak penting dan penting. Pemaparan informasi dari 

yang sederhana berkembang semakin rumit, dari yang ringan ke semakin berat. 
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3 

 
Piramida baku 

Keterangan : 

1. Pembuka, berupa teras atau lead yakni kalimat pertama yang menarik 

sehingga bisa membawa penonton hingga akhir tayangan. Lead pada feature 

tidak harus bagian yang sangat penting, lead bisa berupa hal kecil tetapi 

menarik. 

2. Uraian, merupakan pemaparan fakta-fakta atau informasi pokok bahasan 

materi. Uraian adalah ikat pemberat pokok cerita yang menjelujuri seluruh 

tubuh cerita. Sebelum masuk ke uraian, terdapat kalimat perangkai yang 

berfungsi untuk mengantarkan penonton berpindah dari satu bagian materi ke 

bagian materi yang lain. 

3. Bagian penutup, adalah bagian yang paling penting karena merupakan bagian 

klimaks dari materi yang dipaparkan. 

Pada dasarnya, penulis naskah feature adalah seseorang yang bercerita. 

Penulis tidak hanya melihat suatu kejadian apa adanya, akan tetapi dengan 

kreativitasnya menggambarkan sebuah kejadian dalam sebuah kisah. Untuk 

menyusun sebuah kisah, diperlukan keahlian khusus karena sejak permulaan 

sampai akhir harus tetap memikat (sustained interest).  
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Dalam sebuah paket feature biasanya terdapat : 

a. Gambar 

b. Narasi 

c. Suara alami (atmosfer) 

d. Kutipan langsung narasumber (statement) 

e. Grafis 

f. Laporan reporter di depan kamera 

3. Unsur-unsur feature 

a. Kreativitas 

Berbeda dengan penulisan biasa, penulis feature bisa menciptakan sebuah 

berita. Meskipun masih terikat etika bahwa tulisan tersebut harus akurat 

dan bersifat aktual. Penulis bisa mencari feature dalam pikirannya. 

b. Subjektivitas 

Feature bisa ditulis dalam bentuk “aku”, sehingga memungkinkan penulis 

memasukkan emosi dan pikirannya sendiri.  

c. Informatif 

Feature yang kurang nilai beritanya, bisa memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai situasi aspek kehidupan yang mungkin diabaikan 

dalam penulisan berita. Ada banyak feature yang enteng-enteng saja, tapi 

bila berada di tangan penulis yang baik, feature bisa menjadi alat yang 

ampuh. Feature bisa menggelitik hati sanubari manusia untuk menciptakan 

perubahan konstruktif. 
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d. Menghibur 

Feature memberikan variasi terhadap berita-berita rutin seperti 

pembunuhan, skandal, bencana dan pertentangan. Seorang reporter bisa 

menulis ''cerita berwarna-warni'' untuk menangkap perasaan dan suasana 

dari sebuah peristiwa. Dalam setiap kasus, sasaran utama adalah 

bagaimana menghibur khalayak dan memberikan kepadanya hal-hal yang 

baru dan segar. 

e. Awet 

Sebuah berita biasa mungkin saja akan dianggap basi seandainya terlambat 

disampaikan kepada khalayak. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut 

ditulis dalam bentuk feature, hasilnya tak akan dianggap terlambat atau 

basi.  

4. Jenis-jenis feature 

a. Feature Kepribadian (profil) 

Merupakan feature yang mengulas tentang manusia yang menarik. Obyek 

bisa berasal dari kalangan mana saja, mulai dari profil orang yang terkenal 

di mata publik sampai orang biasa yang memiliki keistimewaan. Misalnya, 

tentang seseorang yang secara dramatik, melalui berbagai liku-liku, 

kemudian mencapai karir yang istimewa dan sukses atau menjadi terkenal 

karena kepribadian mereka yang penuh warna. 

b. Feature Sejarah 

Feature sejarah memperingati tanggal-tanggal dari peristiwa penting, 

seperti proklamasi kemerdekaan, agresi militer Belanda, perjanjian 
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Linggajati atau pembunuhan jenderal-jenderal revolusi. Kisah feature 

sejarah bisa terikat pada peristiwa-peristiawa mutakhir yang 

membangkitkan minat dalam topik khalayak. Feature sejarah juga sering 

melukiskan landmark (monumen/gedung) terkenal, pionir, filosof, fasilitas 

hiburan dan medis, perubahan dalam komposisi rasial, pola perumahan, 

makanan, industri, agama dan kemakmuran. 

c. Feature petualangan 

Feature petualangan melukiskan pengalaman-pengalaman istimewa dan 

mencengangkan. Misalnya, pengalaman seseorang yang selamat dari 

sebuah kecelakaan pesawat terbang, mendaki gunung, berlayar keliling 

dunia, pengalaman ikut dalam peperangan.  

d. Feature musiman 

Feature musiman mengulas tentang musim dan liburan. Misalnya, paket 

feature mengenai musim kemarau atau hari raya suatu agama. 

e. Feature Interpretatif 

Feature dari jenis ini mencoba memberikan deskripsi dan penjelasan lebih 

detil terhadap topik-topik yang telah diberitakan. Feature interpretatif bisa 

menyajikan sebuah organisasi, aktifitas, trend atau gagasan tertentu. 

Misalnya, setelah kisah berita menggambarkan aksi terorisme, feature 

interpretatif mungkin mengkaji identitas, taktik dan tujuan terotisme. 

f. Feature kiat (how-to-do-it feature) 

Feature ini berkisah kepada pembacanya tentang bagaimana melakukan 

sesuatu. Misalnya tentang cara membuat kerajinan tangan, proses 
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pembuatan makanan atau minuman, bagaimana membeli rumah, 

menemukan pekerjaan, bertanam di kebun, mereparasi mobil atau 

mempererat tali perkawinan. 

5. Wawancara dan pengambilan gambar 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu bentuk dialog untuk menggali data 

yang kemudian diolah sebagai bahan pembuatan feature. Melalui wawancara akan 

dapat diperoleh informasi yang lebih detail dan memfokuskan sasaran. 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan fakta dari sebuah informasi. Hasil 

wawancara tersebut kemudian dipilih dan dicuplik sebagai bagian dari penulisan 

narasi berita. Cuplikan tersebut dinamakan dengan soundbite atau statement. 

Statement digunakan untuk memperkuat naskah dan menambah daya tarik. 

Jenis-jenis wawancara : 

a. Live interview 

Interview ini kebanyakan dilakukan di studio dengan mengundang orang yang 

akan diwawancarai. 

b. Interview by appointment 

Pewawancara melakukan wawancara di kediaman orang yang akan 

diwawancarai dengan terlebih dahulu melalui janji yang disepakati bersama.  

c.  Press conferences 

Wawancara ini dilakukan pada saat berlangsungnya suatu konferensi pers. 

d. On the spot interview  

Wawancara yang dilakukan di tempat kejadian peristiwa. 
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e. Telephone interview 

Adalah wawancara yang dilakukan melalui pesawat telepon. 

Yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara : 

a. Reporter harus benar-benar siap dengan fakta dan memiliki sederetan daftar 

pertanyaan yang siap untuk dilontarkan. 

b. Penanya juga harus mengetahui dengan benar nama orang yang diwawancarai 

tersebut. 

c. Reporter harus membuat agar orang yang diwawancarai merasa santai. 

d. Reporter juga perlu memberi tahu kepada interviewee mengenai maksud 

wawancara serta materi apa saja yang akan ditanyakan. 

e. Dalam melontarkan pertanyaan, bertanyalah dengan kalimat pendek tetapi 

mudah dipahami oleh interviewee.  

f. Reporter harus mengarahkan interviewee agar tetap fokus pada pertanyaan. 

Reporter bertugas membuat catatan-catatan atau wawancara dengan 

beberapa narasumber untuk memperoleh bahan-bahan yang lengkap. Semakin 

lengkap bahan yang diperoleh semakin mudah reporter menyusun narasi. Di 

lapangan, reporter juga bertugas sebagai produser. Reporter harus selalu 

mengingatkan kameramen bahwa diperlukan visualisasi untuk pernyataan-

pernyataan narasumber yang sudah diambil gambarnya. 

Seorang reporter harus seseorang yang memiliki keterampilan dan 

pengetahuan umum yang luas. Reporter yang memiliki pengetahuan luas, 

biasanya memiliki visi, sangat kritis dan kreatif. Seorang reporter juga harus peka 

terhadap keadaan di sekelilingnya. Untuk memudahkan dalam mendapatkan 
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informasi, seorang reporter harus menjalin persahabatan dengan berbagai 

kalangan, memiliki rasa ingin tahu yang besar, memiliki perpustakaan sendiri, dan 

menguasai minimal satu bahasa internasional. 

b. Pengambilan gambar 

Dalam meliput sebuah berita, reporter dan kameramen harus memiliki 

kesepakatan yang sama untuk memilih salah satu sudut dari peristiwa yang akan 

dijadikan berita. Antara reporter dan kameramen seharusnya merupakan partner 

yang saling memahami, memiliki persepsi yang lebih kurang sama dan tahu selera 

visual masing-masing. Seorang kameramen bertugas membuat liputan visual 

untuk menggambarkan peristiwa. Untuk itu selain kemampuan teknis, kameramen 

juga harus bisa mengembangkan daya imajinasinya dalam menerjemahkan sebuah 

peristiwa atau kejadian ke dalam gambar visual.  

Visual yang diambil kameramen berfungsi saling melengkapi dengan 

narasi yang dibuat reporter. Oleh karena itu kameramen sangat perlu menerima 

saran dan permintaan reporter. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan 

gambar adalah : 

a. Camera angle (sudut pengambilan gambar), yakni posisi kamera pada saat 

pengambilan gambar. Masing-masing angle memiliki makna tertentu. 

b. Frame size (ukuran gambar), yakni ukuran shot untuk memperlihatkan situasi 

obyek yang bersangkutan. 

c. Gerakan kamera, yakni posisi kamera bergerak sementara obyek bidikan 

diam. 

d. Gerakan obyek, yakni posisi kamera diam sementara obyek bidikan bergerak. 
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e. Komposisi, yakni seni menempatkan gambar pada posisi yang baik dan 

menarik untuk dilihat.  

6. Penulisan naskah  

Feature berbeda dengan berita biasa. Di dalam penulisan naskah feature 

faktor manusiawi lebih menonjol dibandingkan berita yang sifatnya lugas. Berita 

yang sudah terlambat tetapi layak diangkat lagi, bisa menjadi feature yang 

menarik.  Feature memberikan penekanan yang lebih besar pada fakta-fakta yang 

penting dan bisa merangsang emosi seperti menghibur atau memunculkan empati, 

disamping tetap tidak meninggalkan unsur informatifnya. Karena penekanan itu, 

feature sering disebut kisah human interest atau kisah yang berwarna (colourfull). 

Untuk menulis feature ada beberapa hal penting. 
 
a. Feature menekankan aspek penyajian yang menyentuh hati, bukan hanya 

informasi. Sebuah feature yang baik adalah laporan yang disusun berdasarkan 

konsep untuk memperkuat appeal terhadap penonton.  

b. Sajikan fakta-fakta yang kuat. Menulis naskah feature tidak hanya harus 

menyentuh tetapi juga mengemas fakta dalam konteks yang kuat. Feature akan 

memiliki nilai tinggi, meskipun dirangkum dalam dua kalimat.  

c. Selain menempatkan kasus dalam konteks lebih luas, feature juga sebaiknya 

penuh dengan warna. Percakapan, cerita dan penuturan yang mengalir 

merupakan kunci penting menuangkan sebuah karya jurnalistik dalam bentuk 

feature.  

d. Selain membuka dengan kalimat yang menyedot penonton masuk ke dalam, 

jalinlah ceritanya untuk tetap mendorong penontonnya mengikuti sampai 
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akhir. Pembuka yang kuat ditambah dengan tubuh feature yang berwarna 

disertai penutup yang mengguncangkan penontonnya akan memberikan daya 

tarik tersendiri.  

Feature yang baik adalah yang mampu mensinergikan gambar, narasi, 

dan audio (musik) sehingga mampu menyampaikan pesan yang diinginkan. 

Feature yang tidak berhenti sekadar memotret realitas, tetapi mencoba membedah 

lebih jauh tentang realitas di balik itu. Dalam menulis naskah feature ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan agar pesan bisa tersampaikan, antara lain: 

a. Alur Informasi 

Dalam menulis naskah, dibutuhkan ketelitian untuk mensinkronkan antara 

visual dengan narasi. Untuk memudahkan penulisan naskah, maka diperlukan 

sebuah shotlist (daftar gambar shot). Dalam shotlist terdapat cue, sound bite 

dan atmosfer. Alur sebuah naskah yang akan menghantarkan dalam sound bite 

harus berkaitan sehingga soundbite dapat memperkuat naskah. 

b. Durasi shot gambar 

Penonton televisi menggunakan dua indera untuk melihat dan mendengar. 

Terlalu banyak informasi yang diberikan dalam narasi maupun terlalu 

pendeknya shot gambar akan menyebabkan cepatnya pergantian satu shot 

gambar ke gambar lainnya sehingga dapat membingungkan penonton. Untuk 

itu buatlah narasi sesuai dengan sequence gambar yang disunting untuk 

memperjelas informasi.  
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c. Jeda/pauses 

Dalam menulis naskah, berilah waktu untuk berhenti sesaat di antara kalimat 

dan berhenti sedikit lebih lama untuk perpindahan antar sequence gambar. Jadi 

sequence gambar juga dapat menandai pergantian penyampaian informasi. 

Sebaiknya perpindahan sequence gambar diakhiri dengan jenis gambar 

bergerak dan bersuara (atmosfer). Gambar bergerak dengan close up akan 

memberikan daya tarik bagi penonton.  

d. Penggunaan waktu 

Berilah sedikit tambahan waktu dalam naskah yang ditulis agar dapat 

memberikan kesempatan berhenti sesaaat. Naskah yang tidak terlalu padat 

akan memberikan kesempatan kepada dubber untuk lebih santai sehingga bisa 

memberikan tekanan pada kata-kata tertentu yang dianggap penting.  

e. Lead 

Lead pada feature tidak harus sesuatu yang penting. Lead harus mermiliki 

daya tarik agar dapat menarik penonton sampai akhir tayangan.  

Dalam menulis naskah feature, terdapat tiga prinsip pokok, yaitu : 

a. Kesatuan (unity), baik uraiannya sendiri maupun antara bagian pembuka, 

uraian dan penutup. 

b. Adanya pertalian, hubungan (koherensi), dan ikatan di antara semua 

bagiannya.  

c. Adanya penekanan atau tekanan, perhatian (emphasis) pada setiap bagian 

maupun pada keseluruhan.  
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BAB III 
DESKRIPSI INSTANSI  

 

A. Televisi Republik Indonesia (TVRI) 

1. Latar belakang berdirinya TVRI 

Dalam rangka menyambut penyelenggaraan ASIAN GAMES IV tahun 

1961, maka pemerintah memutuskan untuk membangun stasiun televisi di Jakarta. 

Oleh karenanya dibentuklah panitia persiapan pembangunan stasiun televisi yang 

terdiri dari sembilan orang dimana R.M. Soenarto bertindak sebagai ketua. Pada 

tanggal 23 Oktober 1961 diambillah keputusan akhir mengenai pendirian stasiun 

televisi sekaligus digunakannya peralatan dari Nippon Electronica Corporation ( 

NEC ) Jepang.  

Siaran perdana sebagai siaran percobaan disiarkan pada tanggal 17 

Agustus 1962 berupa siaran khusus liputan tentang upacara peringatan detik-detik 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Disusul kemudian dengan 

penayangan pembukaan ASIAN GAMES IV pada tanggal 24 Agustus 1962 yang 

kemudian dilanjutkan siaran-siaran secara teratur dengan nama Biro Radio dan 

Television  Organizing Committee ASIAN GAMES IV, sekaligus merupakan hari 

jadi berdirinya Televisi Republik Indonesia ( TVRI ). 

Melalui Kepres RI No. 215 tahun 1963 maka dibentuklah yayasan 

tersendiri dengan nama Yayasan Televisi Republik Indonesia. Penyesuaian pada 

tahun 1968 dilantik Direktorat Jendral Radio, Televisi dan Film Departemen 

Penerangan RI. Perluasan jangkauan TVRI terus ditingkatkan hingga kini jumlah 

Stasiun TVRI di Indonesia mencapai 27 buah.  
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Semula TVRI berada di bawah Yayasan sejak tahun 1962, kemudian tahun 

1965 dibawah Direktorat Televisi Departemen Penerangan. Selanjutnya tahun 

1970 di bawah Direktorat Jendral Radio, Televisi, dan setelah dibubarkannya 

DEPPEN pada tanggal 16 Oktober 1999, maka pada tanggal 7 Juni 2000 melalui 

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2000 yang ditandatangani oleh Presiden 

Abdurrahman Wahid, TVRI telah resmi menjadi Perusahaan Jawatan ( Perjan ). 

Pada pemerintahaan Megawati melalui PP No. 9 Tahun 2002, tertanggal 

17 April 2002 Stasiun TVRI diubah menjadi Perseroan Terbatas ( PT ). Dengan 

beralihnya Stasiun TVRI menjadi PT berarti struktur organisasinya secara 

otomatis mengalami perubahan dengan menyesuaikan prinsip-prinsip operasional 

sebuah perusahan. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

Penyiaran nomor 32 tahun 2002 yang menempatkan TVRI sebagai Lembaga 

Penyiaran Publik, selanjutnya , melalui PP no. 13 tahun 2005, tertanggal 18 Maret 

2005, TVRI diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik dan sejak tanggal 24 

Agustus 2006 telah ditetapkan Jajaran Direksi LPP TVRI oleh Dewan Pengawas 

LPP TVRI.  

Adapun Dewan Pengawas  TVRI terdiri atas seorang ketua dan 4 orang 

anggota. Sedangkan Dewan Direksi LPP TVRI terdiri atas : Direktur Utama, 

Direktur Program dan Berita, Direktur Teknik, Direktur Keuangan, Direktur 

Umum, Direktur Pengembangan dan Usaha. 

Sehubungan dengan perubahaan status tersebut, TVRI semakin ditantang 

untuk mulai mandiri khususnya dalam memproduksi acara, mengingat sudah 

ditiadakannya anggaran negara untuk penyelenggaraan produksi siaran televisi. 
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2. Visi dan misi TVRI 

a. Visi 

  Terwujudnya TVRI sebagai media independen, profesional, terpercaya 

dan pilihan bangsa Indonesia, dalam keberagaman usaha dan program 

serta jaringan penyiaran berkualitas yang ditujukan untuk melayani    

kepentingan masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan nilai budaya 

bangsa,untuk memperkuat kesatuan nasional. 

b. Misi 

a. Mengembangkan TVRI menjadi media perekat sosial untuk 

persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang 

dinamis. 

b. Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi 

yang utama. 

c. Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran bangsa serta 

menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan 

kebudayaan daerah serta memperhatikan komunitas terabaikan. 

d. Memberdayakan TVRI menjadi media untuk membangun citra 

bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. 

c.  Tujuan Penyiaran TVRI 

Memperkukuh intergrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa 

yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat 
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yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan 

industri penyiaran Indonesia. (Pasal 3 UU No.32/Th.2002, tentang 

Penyiaran) . 

d. Tujuan dan sasaran 

a. Terciptanya program yang menarik. 

b. Terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan. 

c. Meningkatnya kualitas SDM khususnya pada penguasaan teknologi 

informasi. 

d. TVRI menjadi pusat sarana pembelajaran sekolah dan luar sekolah. 

e. Meningkatnya sistem dan prosedur pada TVRI.  

f. Meningkatnya kemampuan Stasiun Penyiaran Daerah. 

g. Terciptanya pemancar yang berkualitas dan Berteknologi tinggi.  

h. Meningkatnya jangkauan siaran. 

e. Tugas TVRI sebagai TV publik 

Memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, 

kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk 

kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan 

penyiaran televisi yang menjangkau seluruh Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. ( Pasal 4 PP. No.13 Th.2005) 
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3. Arti logo TVRI 

 

Makna 

 Secara simbolis, bentuk logo ini menggambarkan “ layanan public yang 

informatif, komunikatif, elegan dan dinamis “ dalam upaya mewujudkan visi dan 

misi TVRI sebagai TV Publik yaitu media yang memiliki fungsi control dan 

perekat sosial untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 

 Bentuk lengkung yang berawal pada huruf T dan berakhir pada huruf I 

dari huruf TVRI membentuk huruf ”P” yang mengandung 5 ( lima ) makna 

layanan informasi dan komunikasi menyeluruh, yaitu : 

1. P sebagai huruf awal dari kata PUBLIK yang berarti “ memberikan layanan 

informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan jangkauan nasional 

dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa” 

2. P sebagai huruf awal dari kata PERUBAHAN yang berarti ” membawa 

perubahan ke arah yang lebih sempurna ” 

3. P sebagai huruf awal dari kata PERINTIS yang berarti ” merupakan perintis 

atau cikal bakal pertelevisian Indonesia ” 
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4. P sebagai huruf awal dari kata PEMERSATU yang berarti ” merupakan 

lembaga penyiaran publik yang mempersatukan bangsa Indonesia yang 

tersebar di Bumi Nusantara yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau” 

5. P sebagai huruf awal dari kata PILIHAN yang berarti ” menjadi pilihan 

alternatif tontonan masyarakat Indonesia dari berbagai segmen dan lapisan 

masyarakat” 

Bentuk elips dengan ekor yang runcing dan dinamis melambangkan komet 

yang bergerak cepat dan terarah serta bermakna gerakan perubahan yang cepat 

dan terencana menuju televisi publik yang lebih sempurna. Bentuk tipografi TVRI 

memberi makna elegan dan dinamis, siap mengantisipasi perubahan dan 

perkembangan jaman serta tuntutan masyarakat.Warna biru mempunyai makna 

elegan, jernih, cerdas, arif, informatif dan komunikatif. Perubahan warna jingga 

ke warna merah melambangkan sinar atau cahaya yang membawa pencerahan 

untuk ikut bersama mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempunyai makna : 

semangat dan dinamika perubahan menuju ke arah yang lebih sempurna. 

Khusus untuk TVRI Stasiun D.I Yogyakarta, dibawah logo tersebut 

dicantumkan identitas lokal, yakni kata Jogja seperti yang tercantum dalam tulisan 

Jogja Never Ending Asia, yang berupa tulisan tangan Sri Sultan 

Hamengkubuwono X. Hal ini mengandung makna sebagai penghormatan terhadap 

Kraton Yogyakarta sebagai pusat budaya dan cikal bakal pengembangan wilayah 

DIY serta untuk turut mempromosikan icon wisata DIY baik di kancah regional, 

nasional dan internasional. Hal lain lagi, bahwa dengan pencantuman tulisan Jogja 

ini, diharapkan TVRI Stasiun D.I Yogyakarta mampu menjalankan visi dan 
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misinya selaku TV Publik yang mempunyai kepedulian dan keberpihakan 

terhadap  publik DIY. 

 

4. Program Kerja TVRI: 

a. Pembenahan Struktur Organisasi. 

b. Pembenahan citra TVRI dan budaya kerja organisasi. 

c. Reevaluasi menyeluruh terhadap acara berita maupun non berita. 

d. Peningkatan acara-acara baru menjadi tontonan yang menarik. 

e. Promosi program-program unggulan. 

f. Peningkatan pelayanan kepada mitra melalui promosi dan pemasaran. 

g. Peningkatan kualitas SDM di bidang teknik, marketing, program, berita,       

keuangan dan pelayanan. 

h. Kerjasama produksi dan penyiaran dengan berbagai Departemen / 

Lembaga Pemerintah dan non_Pemerintah. 

i. Peningkatan sistem dan prosedur tata kelola perusahaan. 

j. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran 

dana. 

k. Peningkatan daya pemancar. 
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l. Revitalisasi sarana dan prasarana yang ada terutama di daerah Perbatasan 

NKRI. 

m. Peningkatan kemampuan Stasiun Penyiaran daerah. 

B. TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta 

1. Sejarah TVRI stasiun D.I Yogyakarta 

TVRI Stasiun D.I Yogyakarta merupakan TVRI stasiun daerah pertama 

kali yang berdiri di tanah air, yakni tahun 1965. Pertama berdiri di Yogyakarta 

berlokasi di Jalan Hayam Wuruk, pada saat dipimpin oleh Kepala Stasiun yang 

pertama yakni IR. Dewabrata. Selanjutnya, di tahun 1970 menara pemancar TVRI 

D.I Yogyakarta menempati lokasi baru di Jalan Magelang Km. 4,5 Yogyakarta, 

seluas 4 hektar, sampai dengan saat ini.  

Siaran perdana TVRI Stasiun D.I Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 

1965 adalah menyiarkan acara pidato peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan 

RI ke-20 oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Paku 

Alam VIII. 

Pada awalnya TVRI Stasiun D.I Yogyakarta mengudara tiga kali dalam 

satu minggu yang masing-masing berdurasi dua jam. Pada saat itu jangkauan 

siaran masih terbatas pada area yang dapat dijangkau pemancar VHF berkekuatan 

10 Kw, begitu pula format siarannya masih hitam putih. Namun pada tahun 1973, 

TVRI Stasiun D.I Yogyakarta telah mulai melakukan siaran setiap hari. Siaran 

produksi lokal TVRI Stasiun D.I Yogyakarta tiap harinya mencapai 2,5 hingga 3 

jam, setelah dikumulasikan dengan penyiaran terpadu dari TVRI Pusat Jakarta.  
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Sejak didirikan, TVRI Stasiun D.I Yogyakarta sampai dengan saat ini 

telah dilakukan beberapa kali pergantian jabatan Kepala Stasiun. Saat ini jabatan 

Kepala Stasiun diduduki oleh Drs. Tribowo Kriswinarso.  

2. Visi dan Misi TVRI Stasiun D.I Yogyakarta 

a. Visi 

 Terwujudnya TVRI stasiun D.I Yogyakarta sebagai media Televisi 

Publik yang independen, profesional, terpercaya dan pilihan masyarakat 

DIY, dalam keberagaman usaha dan program yang ditujukan untuk 

melayani kepentingan masyarakat dalam upaya memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan 

melestarikan nilai budaya yang berkembang di DIY dalam rangka 

memperkuat kesatuan nasional melalui jejaring TVRI Nasional. 

 b. Misi 

a.  Mengembangkan TVRI stasiun D.I Yogyakarta menjadi media 

perekat sosial sekaligus media kontrol sosial yang dinamis. 

b. Mengembangkan TVRI stasiun D.I Yogyakarta menjadi pusat 

layanan informasi yang utama serta menyajikan hiburan yang sehat 

dengan mengoptimalkan potensi daerah dan kebudayaan yang 

tumbuh dan berkembang di  DIY. 

c. Memberdayakan TVRI stasiun D.I Yogyakarta menjadi pusat 

pembelajaran demokratisasi dan transparansi informasi dalam rangka 

mewujudkan masyarakat madani. 
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d.  Memberdayakan TVRI stasiun D.I Yogyakarta sebagai Televisi 

Publik yang bertumpu pada keseimbangan informasi dengan tetap 

memperhatikan komunitas terabaikan. 

e. Memberdayakan TVRI stasiun D.I Yogyakarta menjadi media untuk 

membangun citra positif DIY sebagai pusat budaya, pendidikan dan 

pariwisata ditingkat nasional, regional maupun di dunia internasional 

melalui jejaring TVRI Nasional.   

3. Prestasi TVRI stasiun D.I. Yogyakarta 

Beberapa penghargaan yang pernah di raih oleh TVRI D.I Yogyakarta 

diantaranya adalah : 

NO. THN 
NAMA 

PENGHARGAAN 
PRESTASI KATAGORI 

1. 1984 GATRA KENCANA JUARA II SIARAN PENDIDIKAN 

2. 1985 GATRA KENCANA JUARA III SIARAN PENDIDIKAN 

3. 1986 GATRA KENCANA JUARA III 
SIARAN KESENIAN 

TRADISIONAL 

4. 1986 GATRA KENCANA JUARA III SIARAN PENDIDIKAN 

5. 1987 GATRA KENCANA JUARA III 
SIARAN KESENIAN 

TRADISIONAL 

6. 1989 GATRA KENCANA JUARA III 
SIARAN SPOT 

PROGRAM 

7. 1990 

FESTIVAL 

SINETRON 

INDONESIA 

UNGGULAN 
MUSIK TRADISIONAL 

VIDEO NON CERITA 

8. 1990 
FESTIFAL FILM 

INDONESIA 
UNGGULAN SINEMA ELEKTRONIK 
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9. 1992 GATRA KENCANA JUARA III 
DOKUMENTER 

FEATURE 

10. 1992 GATRA KENCANA JUARA II 

SIARAN NEGERI 

TERCINTA 

NUSANTARA 

11. 1993 GATRA KENCANA JUARA II CERITA  ANAK 

12. 1995 FSI VIDIA WIDYA PENGHARGAAN 

SINETRON NON 

CERITA SEMI 

DOKUMENTER 

13. 1996 GATRA KENCANA JUARA II SIARAN PARIWISATA 

14. 1996 FSI VIDIA WIDYA PENGHARGAAN 

PRODUSER SINETRON 

NON CERITA 

BUDAYA TERBAIK 

15. 1996 FSI VIDIA WIDYA PENGHARGAAN 

PRODUSER SINETRON 

NON CERITA 

PARIWISATA 

TERBAIK 

16. 1996 FSI VIDIA WIDYA PENGHARGAAN 

PRODUSER SINETRON 

NON CERITA SEMI 

DOKUMENTER 

TERBAIK 

17. 1996 FSI VIDIA WIDYA PENGHARGAAN 

SUTRADARA 

SINETRON NON 

CERITA BUDAYA 

TERBAIK 

18. 1996 FSI VIDIA WIDYA PENGHARGAAN 

SUTRADARA 

SINETRON NON 

CERITA SEMI 

DOKUMENTER 

TERBAIK 
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19. 1996 FSI VIDIA WIDYA PENGHARGAAN 

SUTRADARA 

SINETRON NON 

CERITA PARIWISATA 

TERBAIK 

20. 1996 FSI VIDIA WIDYA PENGHARGAAN 

CAKRAWALA 

BUDAYA TENUN 

LURIK SINETRON 

NON CERITA 

21. 1996 GATRA KENCANA JUARA II 
SIARAN KARYA 

TEPAT GUNA 

22. 1996 GATRA KENCANA JUARA III 
CAKRAWALA 

BUDAYA 

23. 1998 GATRA KENCANA JUARA III SIARAN VIDEO KLIP 

24. 1998 GATRA KENCANA JUARA III ACARA PEDESAAN 

25. 1999 GATRA KENCANA PENGHARGAAN 

PENILAIAN 

ADMINISTRASI 

TERBAIK 

26. 2000 GATRA KENCANA JUARA II 
PAKET ACARA 

DRAMA 

27. 2002 

MUSEUM REKOR 

INDONESIA 

(MURI) 

PENGHARGAAN 

PENYELENGGARA 

BURSA INSIDENTAL 

MOBIL BEKAS 

DENGAN PESERTA 

TERBANYAK 

28. 2005 JAPAN PRIZE/ NHK NOMINE 

PAKET FEATURE 

DOKUMENTRY TTG 

TSUNAMI 

29. 2006 INDONESIA WOW JUARA I 
PAKET ACARA 

BUDAYA 
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30. 2007 
PENGHARGAAN 

GUBERNUR DIY 

PERAN SERTA 

DALAM 

PENANGANAN 

BENCANA ALAM 

GEMPA DIY 

SIARAN 

PENANGANAN 

BENCANA DAN 

RELAWAN BENCANA 

Prestasi yang baru saja diraih berkaitan dengan Riset AC Nielsen ini 

adalah bahwa pada bulan April 2006, TVRI stasiun D.I Yogyakarta memperoleh 

channel share terbaik  diantara Stasiun TVRI Se Indonesia yakni 4,9 point.  

4. Pola siaran TVRI stasiun D.I Yogyakarta 

Sejak awal dioperasikannya, TVRI Stasiun D.I Yogyakarta pola siaran 

yang mengacu pada pola siaran TVRI Nasional, di sebut pola acara terpadu. Hal 

ini dikarenakan TVRI dibawah salah satu manajemen penyiaran, sehingga stasiun 

TVRI daerah harus mengikuti pola acara terpadu dari Pusat. 

Acara yang diproduksi TVRI Stasiun D.I.Yogyakarta disebut pola acara 

harian. Pola acara harian disusun berdasarkan pola acara tahunan dari TVRI Pusat 

Jakarta. Setelah diterima oleh TVRI Stasiun D.I.Yogyakarta pola acara tersebut 

disebut pola acara tahunan. Hal  ini berarti pola acara tahunan TVRI Stasiun 

D.I.Yogyakarta merupakan hasil kombinasi antara pola acara Pusat dengan 

daerah. Karena sistematis ini wajib, maka siaran relay dari Pusat pasti selalu ada. 

Disamping itu apabila terjadi kekosongan produksi siaran, stasiun TVRI daerah 

bisa langsung merelay dari TVRI Nasional. 
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5. Acara-acara yang diproduksi 

  

 

 

OBROLAN ANGKRING 

Siaran : Hari Sabtu (Weekly) 

Pukul : 19.30 –20.00 

Jumlah tayang : 4 – 5 kali/ bulan 

Format acara : Dagelan  

Pengisi  :GrupAngkringan Yk 

Karakteristik  : Live on tape 

Sasaran : Dewasa/Umum 

Deskripsi: 

Paket acara Obrolan Angkring merupakan acara yang dikemas dalam format 

dagelan/lawakan dengan menggunakan bahasa daerah (Jawa) dengan setting 

seperangkat angkringan. Acara ini memberikan alternatif hiburan bagi masyarakat 

pinggiran-menengah serta menumbuhkan apresiasi terhadap permasalahan-

permasalahan atau persoalan-persoalan sosial yang ringan & aktual serta 

mengandung muatan moral disampaikan secara satire - diharapkan akan lebih 

mengena dan mudah dicerna oleh anggota masyarakat. 

Dengan konsep talkshow dagelan acara ini telah benar-benar dekat dihati 

masyarakat. Melalui lawakan para tokoh yang terlibat, seperti : Dalijo, Yu Beruk 

dan lain-lain terasa semakin diminati permirsa ditambah sering hadirnya para 

bintang tamu. Semisal pernah hadir Basuki, Gogon dll.  
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HARMONI 

Siaran   : Setiap hari  Sabtu  

Pukul    : 18.00 – 19.00  WIB 

Jumlah tayang : 4 – 5 kali/ bulan 

Format : Live interaktif 

Pengisi : Para pakar dibidangnya 

Karakteristik  : Live  

Sasaran  : Dewasa / umum 

Deskripsi: 

Harmoni merupakan acara live programme yang membahas tentang persoalan-

persoalan seputar psikologi, kesehatan, kewanitaan, etiket dan lain sebagainya 

seputar pemasalahan keluarga. Dengan konsep ruang dalam sebuah keluarga yang 

santai dan hangat diharapkan lebih mengena kepada masyarakat, disamping 

pemirsa juga dapat berinteraksi langsung dengan nara sumber melalui pesawat 

telepon.  

Keharmonisan dalam rumah tangga selalu menjadi harapan bagi setiap keluarga, 

bukan hanya pada penampilan fisik saja melainkan pada jiwa serta kesehatan 

seseorang. Sehingga dalam acara ini mencoba memberikan solusi kepada pemirsa 

tentang berbagai persoalan yang dihadapi dan untuk memberikan warna dalam 

acara ini juga dapat disajikan kuis seputar tema dalam pembicaraan sehingga akan 

mengikat pemirsa untuk tetap mengikuti program ini hingga akhir. 
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PLENGKUNG GADING 

Siaran             : Setiap hari Kamis (weekly) 

Pukul              : 19.30 – 21.00 WIB 

Jumlah tayang: 1 kali/ bulan 

Format            : Pergelaran infotainment 

Pengisi            : Kelompok Campursari di 

DIY dan sekitarnya 

Karakteristik : Live  

Sasaran : Dewasa Umum.  

Deskripsi: 

Campursari merupakan kesenian yang lahir dari Yogyakarta ini merupakan 

sebuah produk  warisan leluhur yang saat ini masih sangat digemari oleh 

masyarakat. Karena dapat memainkan berbagai jenis lagu/musik yang dibawakan 

dengan penuh humor dan jauh dari kesan serius. Plengkung Gading diambil dari 

sebuah tempat bersejarah di salah satu sudut Kota Yogyakarta. Acara ini juga 

diselingi dialog budaya  mengupas segala permasalahan yang perlu diketengahkan 

& menarik untuk diperbincangkan. 

Acara ini juga dimaksudkan memberikan apresiasi budaya secara implisit dengan 

kemasan entertainment yang ringan tetapi sarat dengan muatan budaya.        
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BERITA JOGJA 

Siaran : Setiap hari  (daily) 

Pukul  : 18.00 – 18.30 WIB 

Format : News 

Materi : Berita DIY dsk. 

Karakteristisk : Live   

Sasaran : Umum 

Deskripsi: 

Program Berita harian ini menampilkan kejadian-kejadian aktual yang terjadi di 

Yogyakarta dan sekitarnya yang mempunyai nilai jurnalistik yang mana didalam 

penyajian berita ini dilengkapi dengan beberapa rubrik menarik misal Gagasan, 

Pedesaan, Wisata serta peristiwa aktual lain. 

 

 

 

 

YOGYAWARTA 

Siaran  : Setiap hari  (daily) 

Pukul   : 16.30 -17.00 WIB 

Jumlah tayang: Setiap hari 

Format            : News 

Pengisi           : Berita-berita aktual di 

DIY dsk. berbahasa  Jawa 

Karakteristik : Live 

Sasaran : Umum 
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Deskripsi:  

Program Yogyawarta, menyajikan kejadian-kejadian aktual yang terjadi di 

Yogyakarta dan sekitarnya yang mempunyai nilai jurnalistik yang disampaikan 

dengan pengantar bahasa Jawa. Hal ini dimaksudkan selain memberikan 

informasi aktual seputar Jogja & sekitarnya, juga dimaksudkan agar bahasa Jawa 

tetap lestari dikalangan pemirsa khususnya para generasi penerus. Disamping itu, 

pemirsa juga dapat memberikan masukan terhadap kondisi phisik atau 

menginformasikan fasilitas umum yang perlu segera ditangani oleh pihak terkait 

dalam segmen Dialog Warga melalui telpon/surat. 

CEPLAS CEPLOS 

Siaran   : Setiap hari Minggu  (weekly) 

Pukul    : 17.00 – 18.00 WIB 

Jumlah tayang : 4 - 5 kali/bulan  

Format : Talkshow interaktif 

Pengisi : Para pakar dan dibidangnya 

Karakteristik  : Live 

Sasaran  : Umum 

Deskripsi: 

Ajang dialog santai yang mengangkat berbagai permasalahan sehari-hari yang 

berkembang disekitar kehidupan masyarakat menengah kebawah, baik sosial, 
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ekonomi, budaya, kesehatan, pariwisata, pendidikan, lingkungan hidup dan 

sebagainya. 

 

MBANGUN DESO 

Siaran   : Produksi apabila ada penyandang dana  

Jumlah tayang : 1 kali / bulan 

Format : Fragmen 

Pengisi : Den Baguse Ngarso, Sronto, Kuriman dkk 

Karakteristik  : Taping 

Sasaran  : Dewasa dan umum 

Deskripsi:  

Satu acara yang diformat dalam bentuk fragmen berbahasa Jawa dengan setting 

pedesaan ini sudah melekat dihati pemirsa di DIY dan sekitarnya, melalui 

karakter para pemeran yang sudah sangat populer seperti : Den Baguse Ngarso, 

Sronto, Pak Bina dan kawan-kawan. Penyampaian materi atau cerita yang kental 

dengan budaya Jawa menjadikan acara ini selalu dinanti oleh pemirsa yang bukan 

berasal dari Jawa sekali pun. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri karena para 

pemeran mampu memberikan hiburan khas kepada masyarakat yang dibumbui 

dengan masalah-masalah yang sedang berkembang dimasyarakat. 

RESONANSI 

Siaran : Setiap hari Senin dan Kamis (weekly) 

Pukul  : 18.00 – 19.00 WIB 

Jumlah tayang : 8 – 10 kali/bulan 
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Format : Talkshow interaktif 

Pengisi Acara : Berbagai lembaga, pemerintah ataupun swasta 

Sasaran : Dewasa/ Umum 

Karakteristik : Live 

Deskripsi: 

Acara ini merupakan program siaran langsung (live) dari studio II TVRI 

Yogyakarta dengan format talkshow/dialog, dipandu oleh seorang presenter yang 

mengetengahkan sebuah tema untuk di dialogkan dengan audience ataupun 

penonton di rumah secara interaktif melalui telpon. 

Tema ataupun Narasumber dimungkinkan berasal dari instansi/lembaga yang 

menjadi sponsor acara tersebut, bisa juga dari para ahli yang berkompeten yang 

ditunjuk oleh instansi/lembaga sponsor. 

COFFEE BREAK 

Siaran   : Setiap hari Sabtu (weekly) 

Pukul    : 20.00 – 21.00 WIB 

Jumlah tayang : 4 – 5 kali/bulan 

Format : Talkshow interaktif 

Pengisi Acara : Berbagai lembaga, pemerintah ataupun swasta 

Sasaran      : Dewasa, Umum 

Karakteristik  : Live 

Deskripsi: 

Acara ini merupakan program siaran langsung (live) dari studio I TVRI 

Yogyakarta  dengan format talkshow, dipandu oleh seorang presenter serta 
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selingan musik (live) untuk memberi kesan agar lebih familiar, santai, tanpa 

mengganggu pentingnya materi dialog yang akan diketengahkan dalam acara 

tersebut.   

Materi pembahasan biasanya berkisar seputar dunia usaha dan untuk menggali 

potensi agar dapt lebih berkembang. Pembahasan diharapkan akan memberikan 

kedalaman informasi & wacana. Di tengah acara ataupun di awal acara seringkali 

disisipi dengan liputan-liputan hangat sehingga dialog yang terjalin akan lebih 

komprehensif dan mengarah. 

Pemilihan tema ataupun Narasumber bisa berasal dari instansi/lembaga yang 

menjadi sponsor acara tersebut, bisa juga dari para ahli yang berkompeten yang 

ditunjuk oleh instansi/lembaga sponsor. 

PANGKUR JENGGLENG 

Siaran   : Setiap hari Senin (weekly) 

Pukul    : 20.00 – 21.00 WIB 

Jumlah tayang : 4 - 5 kali/ bulan 

Format : Pergelaran 

Pengisi : Kelompok Pangkur Jenggleng (Ngabdul, dkk) 

Karakteristik  : Live on tape 

Sasaran  : Dewasa Umum.  

Deskripsi: 

Sebuah acara yang diformat sebagai sebuah guyonan yang dulunya pernah ngetop 

dikalangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Dagelan Mataram 

yang dikomandani Basiyo, dkk. Bersama Ngabdul, Anik Sunyahni, Melko dll 
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pemirsa diajak untuk tertawa menyaksikan guyonan-guyonan khas Yogyakarta 

sekaligus mengapresiasi kesenian tradisional yang masih mempunyai daya tarik 

dengan iringan karawitan. 

CILUBA 

Siaran   : Setiap hari Jum`at (weekly) 

Pukul    : 17.00 – 17.30 WIB 

Jumlah tayang : 4 kali/ bulan 

Format : Variety show 

Pengisi : Anak Anak TK dan SD di DIY 

Karakteristisk : Live on tape 

Sasaran  : Anak-anak usia TK & SD.  

Deskripsi: 

Paket acara Anak Ceria merupakan acara yang dikemas dalam format dolanan 

anak (variety show) yang tujuannya untuk mengembangkan imajinasi, kreativitas 

dan aktivitas positif  bagi anak-anak. Menampilkan anak-anak SD yang 

berprestasi baik Nasional  maupun Internasional, serta menggali potensi pada diri 

anak-anak untuk meningkatkan kepercayaan yang ada pada dirinya. 

Acara ini sekaligus akan memberikan hiburan, informasi namun sisi pendidikan 

bagi anak-anak lebih ditekankan. Anak Ceria dilaksanakan dengan konsep 

panggung hiburan sehingga suasana hangat bagi setiap anak akan selalu 

mengikuti atau berkeinginan tampil dalam acara ini. 

KOES PLUS KEMBALI 

Siaran   : Setiap Rabu (weekly) 
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Pukul    : 20.00 – 21.00 WIB  

Jumlah tayang  : 4 -5 kali/ bulan 

Format : Pergelaran 

Pengisi : Grup Band Ala Koes Plus DIY dsk 

Karakteristik   : Live , Studio I 

Sasaran  : Dewasa Umum 

Deskripsi  

Dengan mengusung ketenaran dan kelegendaan Grup Musik Koes Plus serta 

mendendangkan lagu–lagunya maka Penonton di Studio dan pemirsa di rumah 

akan terbawa ke alam 70-an. Lagu–lagu yang dibawakan seakan membawa 

kembali ke Jaman Keemasan Koes Plus. Band–band yang tampil akan disuport 

oleh Komunitas–komunitas Penggemar Koes Plus yang ada di DIY dsk. Meski 

tampil hanya dalam waktu 1 jam, lagu–lagu ini dapat menjadi obat rindu bagi 

penggemar Koes Plus. Bagi Penggemar yang ingin menyaksikan secara langsung 

di Studio di sediakan tempat yang representatif untuk bisa bergoyang sembari 

mendengarkan alunan lagu Koes Plus. 

PIONIR 

Siaran   : Setiap hari Rabu (weekly) 

Pukul    : 18.30 – 19.00 WIB 

Jumlah tayang : 4 kali/ bulan 

Format : Majalah udara 

Pengisi : SMP, SMU, Siswa /remaja berprestasi di DIY 

Karakteristisk : Taping 
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Sasaran  : Pelajar SMP, SMU & Sederajat 

 

 

Deskripsi: 

Sebuah program yang mewadahi aktivitas para pelajar/remaja berprestasi dalam 

mengembangkan kreativitasnya baik secara formal maupun non formal dengan 

kesuksesannya agar prestasi yang diraihnya tersebut dapat menjadi contoh 

pelajar/remaja yang lain. Menjadi spirit & motivasi dalam memacu potensi yang 

dimiliki oleh setiap generasi muda kita. 

KUIS CERDAS 

Siaran   : Setiap Jumat (weekly)      

Pukul    : 18.30 – 19.00 WIB 

Jumlah tayang : 4 kali/ bulan 

Format : Game 

Pengisi : Pemirsa / penelpon 

Karakteristisk : Taping 

Sasaran  : SD s-d SMA 

Deskripsi: 

Untuk menguji kemampuan dari perwakilan sekolah dengan model pertanyaan 

berantai. Dibagi dalam tiga sesi yaitu pertanyaan wajib, berantai dan rebutan. 

Sistem kompetisi dengan model setiap pemenang akan di pertemukan dengan 

pemenang dari kelompok yang lain.   
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Dengan mengikuti Kuis Cerdas, maka bagi pemenang akan mengharumkan nama 

sekolah. Sementara bagi sekolah akan menjadi tolok ukur keberhasilan dari 

metode pembelajaran yang dilakukan selama ini. 

 

KERONCONG REQUEST 

Siaran   : Setiap Minggu (weekly) 

Pukul    : 20.00 – 21.00 WIB 

Jumlah tayang : 4-5 kali/ bulan 

Format : Pergelaran 

Pengisi : Grup Orkes Keroncong di DIY 

Karakteristisk : Live 

Sasaran  : Dewasa/Umum 

Deskripsi: 

Keroncong merupakan salah satu jenis musik yang lahir di Indonesia & masih 

banyak masyarakat yang melantunkan lagu pop/dangdut dalam irama keroncong. 

Hal ini karena jenis musik keroncong enak untuk dibawakan dengan santai, disisi 

lain pendengarnya juga akan terbuai. Dengan kemasan modern, jenis musik ini 

diharapkan akan mampu bertahan & bahkan mampu untuk mereformasi seperti 

jenis musik dangdut. Sehingga, dalam acara ini akan lebih dinamis karena unsur-

unsur yang membatasi musik tersebut lebih disesuaikan dengan situasi saat ini, 

terlebih dari segi perfomance. 

WAWASAN MITRA TANI 

Siaran   : Setiap Senin (weekly) 

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



 57 

Pukul    : 19.30 – 20.00 WIB 

Jumlah tayang : 2-3 kali/ bulan 

Format : Features 

Pengisi : Para petani, pihak terkait 

Karakteristisk : Taping 

Sasaran  : Para petani 

Deskripsi: 

Petani, adalah sosok yang patut kita teladani. Karena dari kerja keras merekalah 

masyarakat kota juga dapat menikmati hasilnya untuk kelangsungan hidupnya. 

Kesuksesan tidak hanya milik masyarakat kota, tetapi para petani pun banyak 

yang sukses dengan kerja kerasnya dalam menerapkan teknologi modern. Acara 

ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi petani-petani lain agar mereka juga 

mendapatkan informasi untuk mengembangan  usaha pertaniannya. 

SENTUHAN QALBU 

Siaran   : Setiap Jum`at (weekly) 

Pukul    : 19.30 – 20.00 WIB 

Jumlah tayang : 4-5 kali/ bulan 

Format : Monolog  

Pengisi : Para Da`i  DIY dsk 

Karakteristisk : Live Interaktif 

Sasaran  : Umat Muslim 

Deskripsi: 
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Acara yang menampilkan juru ceramah, ustadz ataupun tokoh agama untuk 

memberikan pencerahan terhadap permasalahan agama Islam dan disiarkan secara 

langsung dari Studio II. Acara ini bisa menjadi ajang curhat bagi penonton yang 

mempunyai problematika masalah yang mempunyai hubungan vertikal dengan 

Sang Khaliq. Dengan nasehat – nasehat dari para narasumber diharapkan 

penonton akan tersentuh hatinya untuk bisa kembali ke jalan yang lurus. Atau 

barangkali butuh pencerahan karena selama ini belum tahu atau belum paham 

masalah yang telah, sedang atau akan dihadapi. 

TAMAN GABUSAN 

Siaran   : Setiap Selasa (weekly) 

Pukul    : 19.30 – 21.00 WIB 

Jumlah tayang : 4-5 kali/ bulan 

Format : Talk Show Interaktif 

Pengisi : Para petani, pihak terkait 

Karakteristisk : Siaran Langsung / Live 

Sasaran  : Masyarakat Bantul Dewasa 

Deskripsi: 

Untuk menjalin kedekatan dengan masyarakatnya, maka Pemkab Bantul 

merancang acara ini. Segala permasalahan yang terjadi karena adanya birokrasi 

dan program dari Pemkab diurai di acara ini. Dengan mengambil topik – topik 

yang sedang hangat di masyarakat, maka Pemkab Bantul berusaha memotivasi 

dan menampung keluhan masyarakat. Acara ini menghadirkan Pakar – pakar yang 

ahli dan berkompeten di bidang masing – masing, sehingga bahasannya akan 
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tuntas. Masyarakat juga bisa menyampaikan saran, usul dan keluhannya lewat 

telepon langsung ke Narasumber yang berada di Studio I TVRI Stasiun D.I 

Yogyakarta. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk bangkit dari bencana 

gempa diapresiasikan pada acara ini, sehingga acara ini di relay oleh TA TV, 

Jogja TV dan RB TV, sehingga bisa ditonton oleh masyarakat Bantul atau orang 

yang peduli dengan kemajuan Bantul dari segala penjuru. 

6. Ruang Lingkup 

a. Jangkauan Siaran 

Jangkauan siaran TVRI stasiun D.I.Y meliputi seluruh propinsi DIY dan 

sebagian wilayah propinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Magelang, kota 

Magelang, Temanggung, Wonosobo, sebagian Klaten, sebagian 

Purworejo, sebagian Karanganyar. 

b. Target Audiens 

Acara-acara stasiun televisi ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat 

propinsi DIY dan sebagian masyarakat Jawa Tengah yang tercakup dalam 

jangkauan siaran TVRI Stasiun D.I Yogyakarta. Oleh karenanya desain 

program TVRI Stasiun D.I Yogyakarta tidak mengenal istilah Prime Time, 

sebab dari realita di lapangan, kapanpun suatu acara ditayangkan, asalkan 

bagus dan berkualitas, ia akan tetap mendapat tempat dihati pemirsa. 

Sehingga kenyataan ini mematahkan anggapan bahwa pukul 7 hingga 9 

malam adalah waktu prime time penayangan acara unggulan suatu acara 

Televisi. Bulan Juli 2007, Tim Universitas Kristen Duta Wacana 

Yogyakarta melakukan penelitian kecil dengan menyebar angket secara 
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acak pada 100 warga di DIY. Dari angket ini diperoleh hasil bahwa 64 

orang atau 64 prosen warga DIY masih melihat TVRI Jogja. Meski 

penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lain yang lebih 

kompresensif, karena pada realitanya masih banyak warga DIY yang 

menyukai tayangan TVRI Stasiun D.I Yogyakarta. 

7. FUNGSI PUBLIK  

Sebagai stasiun televisi yang bervisikan budaya, pendidikan dan kerakyatan, 

maka  TVRI Stasiun D.I Yogyakarta berusaha untuk ikut lebur bersama 

dinamika kehidupan masyarakat. Untuk itu, selain melalui acara-acara 

talkshow yang memberi ruang luas bagi pemirsa untuk ikut menyuarakan 

aspirasinya, kita juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

memanfaatkan fasilitas di TVRI Stasiun D.I Yogyakarta untuk kegiatan 

pendidikan, seni budaya, serta kegiatan ekonomis.   

a. Otobursa TVRI 

Kegiatan jual beli mobil bekas ini dilaksanakn di halaman TVRI Stasiun 

D.I Yogyakarta, Jl. Magelang Km.4,5 Yogyakarta setiap hari Minggu. 

Kegiatan ini diawali bulan Maret 2002, saat itu hanya diikuti oleh 21 

mobil. Minggu selanjutnya naik menjadi 41 mobil Dan saat ini, dengan 

fasilitas parkir hampir 3 hektar, mampu menampung 900 mobil, dan 

bulan november 2004 masuk Museum Rekor Indonesia sebagai 

penyelenggara insidental Jual beli mobil bekas terbesar. 

 

b. Kuliah Praktek Kerja Lapangan dan Skripsi 

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



 61 

Melaksanakan visinya di dunia pendidikan, TVRI Stasiun D.I 

Yogyakarta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para 

mahasiswa, utamanya yang menggeluti dunia broadcasting untuk 

melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) dan skripsi, 

kegiatan ini dikoordinir oleh bagian Humas, tentu saja tidak setiap 

pelamar PKL langsung bisa diterima. Hal ini mengingat formasi dan 

kapasitas pembimbing di TVRI Yogyakarta  

c. Website WWW.tvrijogja.co.id (dalam proses perbaikan) 

Mulai Januari 2005 TVRI Yogyakarta melaunching website dengan 

domain www.tvrijogja.co.id,  (dalam proses perbaikan) dari web ini bisa 

diketahui berbagai acara TVRI Stasiun D.I Yogyakarta serta profilnya. 

8. Kendala  : 

a. Dana operasional yang berasal dari APBN sangat minim. 

b. Kendaraan sudah tua. 

c. SDM yang berusia di atas 40 tahun mempengaruhi produktivitas. 

d. Belum tertatanya inventarisasi aset atas dasar standar baku. 

e. Belum adanya pedoman pengembangan SDM, pola karir, penilaian kinerja 

dan pola pengembangan kompentensi SDM sebagai wujud realisasi 

terhadap kesejahteraan karyawan TVRI. 

9. Harapan : 

a. Peningkatan pendapatan dari APBN. 

b. Tambahan SDM yang mempunyai kompetensi sesuai bidang yang 

dibutuhkan. 
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c. Pendidikan bagi karyawan sesuai bidang masing – masing 

d. Memotivasi karyawan yang memiliki dedikasi, pengabdian dan prestasi. 
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BAB IV 
PELAKSANAAN MAGANG 

A. Focus of Interest 

1. Pemberitaan di LPP TVRI Yogyakarta 

Sebagai stasiun televisi lokal, TVRI D. I. Yogyakarta mementingkan 

local content. Program beritanya pun berorientasi pada kebutuhan masyarakat 

lokal.  Hal ini merupakan pilihan alternatif untuk masyarakat Yogyakarta dari 

maraknya program berita yang ditayangkan televisi swasta yang lebih bersifat 

nasional. Peran TVRI sebagai televisi publik merupakan jembatan komunikasi 

antara pemerintah dan rakyat. TVRI merupakan media yang efektif dalam 

menyampaikan informasi dari pemerintah untuk menyeret suatu masyarakat ke 

arah yang dikehendaki. Untuk menyampaikan perkembangan informasi di sekitar 

DIY setiap harinya, TVRI memiliki dua program berita harian yang masing – 

masing program berita memiliki karakter tersendiri.  

a. Berita Jogja 

Merupakan program berita harian yang menampilkan kejadian-kejadian 

aktual yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya. Berita dengan informasi yang 

bersifat aktual dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan pengantar 

bahasa Indonesia dan materi berita pilihan dari bidang politik, ekonomi, sosial, 

budaya, hukum, iptek, dan olahraga, Berita Jogja adalah program berita unggulan 

TVRI D. I. Yogyakarta.  

Berita Jogja ditayangkan setiap hari pukul 16.30 – 17.30 WIB. Dengan 

durasi 60 menit, Berita Jogja terbagi atas dua segmen, yakni rangkaian berita dan 
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dialog interaktif.  Untuk memperbaiki kualitas acara dan mengetahui keinginan 

audience, Berita Jogja menerima saran dan kritik melalui e mail.    

1) Rangkaian Berita 

Berita Jogja menyajikan paket informasi daerah yang berhubungan 

dengan peristiwa–peristiwa lokal dan berkaitan langsung pada pemirsa D. I . 

Yogyakarta. Selama 30 menit pertama rangkaian Berita Jogja diisi dengan 

kumpulan berita harian. Komposisi berita bervariasi dari berbagai bidang, dengan 

masing-masing item berdurasi sekitar 1.5 menit. Secara garis besar kumpulan 

berita dapat digolongkan menjadi 3 yaitu : 

a. Kelompok berita yang menjadi topic of the day 

Merupakan liputan suatu topik yang sedang menjadi isu hangat yang tengah 

mengemuka dan menarik bagi masyarakat. Berita yang ditampilkan bersifat 

hard news. 

b. Kelompok Berita Umum 

Merupakan kompilasi liputan peristiwa lokal yang bersifat umum, yang 

meliputi pantauan terhadap keadaan umum Yogyakarta atau follow up dari 

suatu kejadian.  

c. Kelompok Berita Olahraga 

Merupakan kompilasi liputan peristiwa olahraga yang terjadi di Yogyakarta 

dan sekitarnya. 

2) Dialog Interaktif 

Berita Jogja juga dilengkapi dengan dialog interaktif yang bernama 

Fokus Jogja. Segmen ini ditayangkan hari Senin – Jumat selama 30 menit. Fokus 
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Jogja membahas suatu isu hangat yang sedang berkembang di masyarakat lokal 

dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten ke studio. Sifat siarannya 

live sehingga penonton juga dapat berpartisipasi langsung melalui line telepon.  

b. Yogyawarta 

Merupakan program berita harian yang menampilkan kejadian-kejadian 

aktual yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya. Bahasa pengantarnya adalah 

bahasa Jawa yang dimaksudkan untuk melestarikan budaya Jawa. Content 

acaranya pun menyesuaikan dengan format program. Materi berita berasal dari 

bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Secara keseluruhan isi acara 

program ini lebih mengutamakan human interest dan lebih banyak membahas 

tema budaya. Setiap minggunya, terdapat segmen khusus yang membahas budaya 

Jawa dengan menghadirkan narasumber ke studio. Adapun segmen tersebut 

adalah: 

a. Wulang Wuruk 

Merupakan segmen dalam Yogyawarta yang membahas budi pekerti dan 

ditayangkan setiap hari Senin dengan menghadirkan narasumber ke studio.  

b. Pawukon 

Merupakan segmen dalam Yogyawarta yang membahas tentang hari-hari 

pasaran Jawa (Pon, Wage, Kliwon) dan ditayangkan setiap hari Rabu.        

c. Pakeliran 

Merupakan segmen dalam Yogyawarta yang membahas mengenai sifat-sifat 

wayang dan ditayangkan setiap hari Jumat. 
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d. Kaca Benggala 

Merupakan segmen dalam Yogyawarta yang membahas masalah-masalah 

umum yang menjadi isu hangat yang terjadi di Yogyakarta, dan ditayangkan 

setiap hari Minggu. Sifat siaran bisa live maupun taping. 

2. Proses Produksi Feature dalam program Berita Jogja 

Untuk menarik audience agar tidak mengalami kejenuhan dalam 

menyaksikan acara Berita Jogja, maka berita tidak hanya berbentuk hard news 

tetapi juga soft news dalam bentuk feature. Feature merupakan liputan tentang 

berbagai hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat, menarik, bersifat ringan 

dan menghibur. Mini feature yang ditayangkan dalam Berita Jogja berdurasi 2 – 3 

menit, namun pada hari Minggu bisa berdurasi hingga 5 menit. Mini feature ini 

ditayangkan minimal 4 kali seminggu.  

Sebagai tayangan yang bersifat menghibur, feature tidak memperhatikan 

unsur aktual maupun timeless. Adapun ciri khas dari feature dalam Berita Jogja 

antara lain :  

a. Materi yang ditampilkan mengundang minat insani atau human interest. 

b. Menggunakan bahasa yang ringan, dengan gaya bahasa mendayu-dayu, 

cenderung memainkan kata dan tidak lugas. 

c. Visual yang ditampilkan memperhatikan tata artistik, tidak seperti 

pengambilan gambar untuk berita. 

d. Untuk menarik penonton, feature dilengkapi dengan sound effect atau illustrasi 

musik sebagai pendukung suasana, biasanya digunakan irama tanpa kata.  
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e. Terdapat sisipan berupa interview atau statement dari narasumber sebagai 

penguat narasi.  

f. Apabila diperlukan terdapat sisipan berupa on screen dari reporter. 

a. Pra Produksi 

1) Materi 

Materi adalah topik atau tema yang akan dijadikan bahan pembuatan 

feature. Materi feature telah ditentukan oleh Kepala Seksi Pemberitaan sebagai 

penanggung jawab pembuat plan pelaksanaan liputan. Plan pelaksanaan liputan 

meliputi materi, lokasi, waktu, kru dan transportasi. Materi bisa juga berasal dari 

kreatifitas reporter. Dasar pemilihan materi untuk paket mini feature ini adalah : 

a. Mengandung unsur human interest yang tinggi. 

b. Materi bersifat ringan, unik dan menghibur. 

c. Mengangkat masalah faktual dan realistis. 

d. Memenuhi keingintahuan masyrakat. 

Materi yang dapat diangkat untuk menjadi tema feature antara lain : 

a. Profil 

b. Budaya  

c. Kuliner 

d. Pariwisata  

e. Proses produksi kerajinan, makanan dan minuman. 

2) Hunting 

Hunting dilakukan untuk melihat lokasi pengambilan gambar sehingga 

memudahkan kru dalam penyuntingan gambar dan penggalian informasi. Hunting 
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tidak dilakukan pada setiap liputan. Hunting dilakukan apabila materi feature 

berasal dari reporter. Biasanya hunting dilakukan secara non formal oleh reporter 

dan kameramen. Lokasi pengambilan gambar di sekitar Yogyakarta meliputi 

kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Magelang, Purworejo, Temanggung 

dan Klaten. Selain hunting lokasi, kameramen dan reporter juga hunting informasi 

mengenai materi yang akan diliput. 

b. Produksi 

1) Shooting 

Shooting adalah kegiatan peliputan yang dilakukan oleh kru. Kru liputan 

terdiri atas reporter, kameramen, dan kadang-kadang seorang pengemudi. 

Sebelum melakukan shooting, kru datang ke kantor untuk melakukan persiapan. 

Reporter mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam liputan seperti buku 

catatan, pulpen dan hand record. Sedangkan kameramen menyiapkan kamera, 

kaset video dan microphone. Setelah itu kameramen dan reporter berkoordinasi 

mengenai apa saja yang akan mereka gali untuk liputan saat itu.  

Selesai berkoordinasi, kru berangkat ke lokasi untuk menjalankan 

tugasnya masing – masing. Tugas masing-masing kru adalah sebagai berikut : 

a. Reporter 

1) Mencari dan mengumpulkan informasi serta data – data yang dibutuhkan 

untuk membuat naskah.  

Informasi dan data bisa diperoleh dari wawancara dengan narasumber 

maupun pengamatan langsung reporter saat di lapangan. 
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2) Melakukan wawancara untuk pengambilan statement dari narasumber 

guna memperkuat naskah.  

Dalam melakukan wawancara, reporter harus bisa menggali informasi 

sebanyak-banyaknya dari narasumber dengan pertanyaan yang memancing 

dan suasana yang menyenangkan sehingga narasumber tidak merasa 

diinterogasi. Sebelumnya reporter harus menyiapkan pertanyaan yang 

sistematis. Pertanyaan yang dilontarkan dengan singkat dan spesifik.  

3) Pada saat di lapangan reporter juga bertugas sebagai produser.  

Reporter menentukan gambar apa saja yang dibutuhkan serta statement 

yang digunakan untuk memperkuat narasi.  

Untuk mendukung pelaksanaan liputan agar berjalan lancar, maka 

sebelum melaksanakan shooting, reporter harus mempelajari materi yang akan 

diliput sehingga mengetahui informasi yang luas tentang tema yang diangkat. 

Untuk menjadi wartawan yang baik, maka reporter dan kameramen harus 

memiliki wawasan yang luas, bersikap netral dan menjunjung tinggi kode etik 

jurnalistik. 

b. Kameramen  

1) Mengambil gambar yang sesuai dengan materi, gambar yang dibutuhkan 

oleh reporter untuk menyusun naskah.  

2) Mengambil gambar lebih banyak untuk stock shoot apabila diperlukan. 

3) Menjaga kualitas gambar dengan melakukan white balance dan black 

balance sebelum mengambil gambar. 

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



 70 

Salah satu ciri dari mini feature dalam Berita Jogja adalah gambar yang 

artistik. Untuk itu kameramen harus memperhatikan komposisi, gerakan kamera 

dan angle gambar untuk mendapatkan gambar yang bervariasi dan tidak 

membosankan. Agar tidak monoton, framing dalam pengambilan gambar lebih 

banyak close up. 

Apabila diperlukan, untuk menambah variasi gambar reporter bisa 

tampil on screen. Reporter bisa on screen sebagai opening, closing maupun di 

tengah visual dengan menuturkan kalimat yang menarik mengenai isi materi.  

2) Penulisan Naskah 

Proses penulisan naskah dilakukan oleh reporter paska liputan. Naskah 

feature berupa rangkaian informasi dan data yang merupakan pemaparan suatu 

materi yang diulas secara terinci dari latar belakang hingga kesimpulan dari materi 

yang disajikan. 

Karakteristik penulisan naskah feature dalam Berita Jogja adalah : 

a. Menggunakan bahasa yang ringan (soft), dan santai bukan bahasa straight. 

b. Menggunakan gaya bahasa mendayu-dayu, dan bermain kata. 

c. Teknik penulisan bebas, tidak harus menggunakan teknik piramida terbalik. 

Lead berita bisa berupa hal kecil yang tidak penting. 

Sedangkan yang harus diperhatikan dalam membuat naskah feature 

adalah : 

a. Kelengkapan data.  

Apabila data dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dirasa kurang, 

reporter bisa mengambil data dari sumber lain seperti koran dan internet. 
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b. Kesesuaian antara visual dengan narasi.  

Agar informasi dapat tersampaikan dengan baik, maka visual dan narasi harus 

saling melengkapi. Keselaran antara keduanya juga dibutuhkan agar penonton 

dapat dengan mudah menangkap pesan dan mengikuti jalan cerita dari feature 

tersebut. Visual dan narasi yang pertama kali ditayangkan dipilih yang 

menarik, sehingga bisa membawa penonton hingga akhir tayangan.  

c. Panjang naskah disesuaikan dengan durasi waktu.  

Untuk itu digunakan kata-kata yang tidak lugas, cenderung basa basi. Bahasa 

yang digunakan akrab di telinga masyarakat akan tetapi masih memperhatikan 

kaidah penggunaan bahasa yang benar. 

d. Kejelasan CUE.  

Agar tidak membingungkan editor, reporter harus jelas menuliskan visual dan 

statement apa yang akan ditampilkan untuk mendukung narasi. Reporter juga 

harus jelas dalam pemberian tanda baca sehingga tidak mengubah makna 

kalimat dan dubber tidak mengalami kesulitan saat melakukan dubbing.  

e. Lead berita yang menarik.  

Lead atau kepala berita nantinya akan dibacakan langsung oleh penyiar. Oleh 

karena itu dibuat semenarik mungkin, sehingga bisa membawa penonton 

hingga akhir tayangan. Berbeda dengan hard news, lead pada feature tidak 

harus suatu hal yang sangat penting. Dalam membuat lead, reporter harus 

memperhatikan rumus easy listening formula. 
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f. Tuntas dan komprehensif. 

Feature merupakan pemaparan suatu kejadian, keadaan atau aspek kehidupan, 

oleh karena itu cerita harus lengkap mulai dari latar belakang yang mengalir 

ke arah konklusi. 

g. Pada setiap penulisan naskah, seluruh narasi diketik menggunakan huruf 

kapital. Jika di tengah narasi menyebutkan nama orang, sebaiknya dibedakan 

dengan menggunakan cetak tebal agar dubber tidak bingung. 

Bentuk Penulisan Naskah Feature dalam Berita Jogja : 

a) Penulisan Kop Naskah 

1)  Penulisan kop naskah 

a. ACARA yaitu program berita dimana naskah tersebut akan ditayangkan. 

Contoh : BERITA JOGJA atau YOGYAWARTA 

b. TANGGAL yaitu waktu ditayangkannya feature. 

c. POKOK yaitu inti dari naskah yang ditayangkan. 

d. KODE yaitu nama reporter dan kemeramen yang melaksanakan liputan. 

Reporter ditulis di depan dan kameramen di belakang.  

Contoh : AYU – ANDHANG.  
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b) Penulisan naskah 

VIDEO AUDIO 

PENYIAR 

VTR. START 

SI/ CH 

VIS 

PENGANTAR PENYIAR 

ILUSTRASI UP 

STATEMENT UP 

CUE IN 

CUE OUT 

ATMO 

REPORTER ON SCREEN 

 

 (1) VIDEO merupakan gambar yang akan muncul pada saat penayangan, antara 

lain:  

a. PENYIAR yaitu visual penyiar berita yang bertugas di studio. 

b. VTR START yaitu keterangan dimana gambar mulai dion-airkan. 

c. SI/ CH yaitu character generator mengenai keterangan nama, jabatan atau 

profesi nara sumber yang diwawancarai. Di awal naskah, SI/ CH juga 

berisi  lokasi kejadian dan judul naskah.  

d. VIS yaitu keterangan gambar yang akan dipakai untuk mendukung naskah. 

(2) AUDIO merupakan suara pendukung gambar yang meliputi : 

a. PENGANTAR PENYIAR yaitu lead berita atau paragraf naskah yang 

akan dibacakan secara langsung oleh penyiar sebagai pengantar audience 

dalam menyaksikan feature. 
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b. ILUSTRASI  yaitu masuknya musik di tengah-tengah naskah yang sengaja 

dibuat sebagai backsound paket feature tersebut, biasanya dipakai irama 

tanpa kata. 

c. STATEMENT UP yaitu cuplikan kata-kata nara sumber hasil interview 

untuk penguatan naskah. 

d. CUE IN yaitu kode untuk editor dimana statement mulai ditayangkan. 

e. CUE OUT yaitu kode untuk editor dimana statement selesai ditayangkan. 

f. ATMO yaitu tanda untuk editor agar memasukan suara asli dari lokasi 

syuting. 

g. REPORTER ON SCREEN yaitu tanda untuk editor dimana reporter 

melakukan on screen.  

Selama pelaksanaan KKM, penulis terlibat langsung sebagai reporter. 

Penulis melakukan on screen dan membuat naskah yang diliput untuk disiarkan. 

Naskah yang diproduksi terdapat dalam lampiran.  

3) Koreksi 

Naskah yang telah dibuat oleh reporter selanjutnya diedit oleh seorang 

Editor In Chief (EIC). Seorang EIC harus memiliki pengetahuan yang luas dan 

mengetahui perkembangan informasi sehingga dapat menyempurnakan apabila 

naskah yang dikoreksi kekurangan data. Tugas seorang EIC adalah mengawasi 

semua persiapan kerja baik pembuatan naskah, penyusunan materi dan 

penyuntingan film. EIC juga mempunyai kewenangan untuk membatalkan materi 

berita dan menambahkan materi berita yang sangat aktual. Yang harus 

diperhatikan EIC dalam melakukan koreksi antara lain : 
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a. Memperhatikan tulisan tanpa merusak atau mengganti cara penulis dalam 

menyampaikan informasi. 

b. Kelengkapan dan keakuratan data. 

c. Harus tegas dalam penggunaan tanda baca, ejaan dan tata bahasa. 

Tahapan dalam melakukan koreksi : 

1) Sebelum mengedit, EIC membaca keseluruhan naskah agar mendapat 

informasi secara utuh.  

2) Mencari dan memperbaiki kesalahan-kesalahan faktual maupun teknis.  

3) Memadatkan tulisan dan menjadikan satu kalimat yang menyatakan fakta-

fakta dalam satu paragraf. 

4) EIC bertugas untuk menjaga naskah agar berimbang, jangan terjadi 

kontradiksi, penghinaan, bermakna ganda dan mencegah masuknya iklan. 

Naskah yang telah dikoreksi selanjutnya dicetak menjadi 7 lembar, 

masing-masing untuk dubber, penyiar, floor director, program director, switcher, 

telecine dan audio.  

4) Dubbing 

Dubbing adalah pengisian suara (voice over) yang dilakukan oleh 

seorang dubber dengan membacakan naskah yang telah diedit untuk mendukung 

visual yang ditampilkan.  

Agar pesan yang ingin disampaikan lewat naskah dapat diterima dengan 

baik oleh penonton, maka seorang dubber harus bisa membawakan naskah sesuai 

dengan karakter naskah. Sebelum melakukan dubbing, dubber hendaknya berlatih 

dahulu sehingga mendapat mood yang sesuai dengan naskah. Selain itu, dubber 
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juga tidak berhak mengubah naskah. Apabila terdapat kata atau kalimat yang tidak 

pas dan salah, maka dubber bisa menanyakannya pada redaktur.  

Yang harus diperhatikan dubber adalah :  

a. Sebelum merekam suara, dubber harus membaca keseluruhan naskah. Hal ini 

untuk mengantisipasi apabila terdapat kata-kata yang sulit dapat ditanyakan 

kepada redaktur. Selain itu juga untuk mengetahui jeda dalam naskah. 

b. Memperhatikan tempo, dan intonasi dalam membaca naskah. 

c. Memperhatikan emosi untuk mendukung pembacaan naskah. 

d. Mengatur suara agar tidak terlalu tegas seperti membaca berita hard news. 

e. Pada saat akan merekam suara, dubber harus memeriksa peralatan dubbing 

lalu memastikan pintu tertutup rapat sehingga suara dari luar tidak ikut 

terekam.  

f. Selesai merekam suara, dubber memeriksa kembali hasil rekaman untuk 

menghindari pembacaan naskah yang terlewat.  

Apabila hasil rekaman dianggap belum memuaskan, dubber bisa 

mengulangi merekam suara hingga didapatkan rekaman yang bagus. Dubber juga 

harus mengedit sendiri hasil rekamannya, sehingga pada saat diserahkan kepada 

editor sudah merupakan hasil jadi yang bisa langsung digabungkan dengan visual.  

Syarat untuk menjadi dubber feature adalah :  

a. Mempunyai suara yang enak didengar. 

b. Mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

c. Mampu mengucapkan kata dengan jelas. 

d. Mampu melafalkan huruf dengan benar. 
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e. Mampu memenggal kalimat dengan baik dan benar. 

f. Mampu membaca dengan intonasi yang baik. 

g. Mampu memainkan kata atau melakukan penekanan-penekanan kata pada 

kalimat dengan baik. 

Tahapan dalam melakukan dubbing : 

1) Memeriksa peralatan dubbing.  

Dubber harus mengatur jarak antara mulut dengan microphone agar suara 

tidak terlalu kecil maupun terlalu besar. Selain itu, dubber juga harus 

memastikan pintu ruang dubbing tertutup rapat, agar suara dari luar tidak ikut 

terekam.  

2) Membaca naskah dengan power, intonasi dan emosi yang tepat dengan 

memperhatikan volume dan ritme untuk memberi tekanan pada makna. 

3) Memeriksa kembali suara hasil rekaman untuk mengetahui kualitas dubbing 

dan menghindari pembacaan naskah yang terlewat. 

4) Mengedit hasil rekaman apabila terdapat kesalahan. 

5) Menuliskan judul naskah dan tanggal tayang pada naskah yang telah selesai 

dibaca. 

6) Menyimpan hasil rekaman pada folder dimana naskah akan ditayangkan. 

Contoh : folder Berita Jogja atau Yogyawarta.  

5) Editing 

Setelah melakukan liputan, kameramen kembali ke kantor lalu 

mengcapture gambar yang telah direkam, selanjutnya tugas editor untuk mengedit 

gambar. Editing yaitu proses mengatur dan menyusun gambar dari awal sampai 
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akhir sehingga membentuk suatu cerita yang utuh sesuai dengan naskah. Tujuan 

dari suatu proses editing adalah menceritakan sesuatu dengan jelas kepada 

penonton melalui kesinambungan gambar dan suara. Selain itu editing dibutuhkan 

untuk membuat paket lebih menarik dengan menambahkan efek-efek tertentu 

sehingga tidak menimbulkan kejenuhan bagi penonton.  

Editing meliputi penyambungan, penataan, pemotongan, 

penyempurnaan, pengisian suara, seleksi gambar dan pemaduan gambar. Syarat 

untuk menjadi editor adalah : 

a. Memiliki kemampuan menyeleksi gambar. 

b. Dapat memadukan gambar yang berkesinambungan. 

c. Mengerti tentang transisi gambar yang baik.  

Yang harus diperhatikan dalam proses editing antara lain : 

a. Mengetahui tema dasar dan plot/alur cerita sesuai naskah. 

b. Kesinambungan gambar.  

c. Kesesuaian antara visual dan narasi. 

d. Pesan dan perasaan apa yang akan disampaikan pada penonton. 

e. Memperhatikan durasi waktu yang disediakan untuk segmen feature. 

f. Membuat paket menjadi lebih menarik, hidup dan bervariasi dengan tambahan 

special efek tertentu.  

Tahapan dalam pelaksaan editing : 

1) Sebelum melaksanakan proses editing, seorang editor membaca keseluruhan 

naskah terlebih dahulu untuk mengetahui alur cerita sebagai dasar pengurutan 

gambar yang akan diedit. 
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2) Memotong gambar yang telah dicapture oleh kameramen. 

3) Menyempurnakan gambar apabila terjadi under exposed, over exposed atau 

kesalahan-kesalahan lain yang terjadi di saat pengambilan gambar. 

4) Memasukkan narasi yang telah didubbing (mixing). 

5) Menyusun gambar sesuai dengan narasi. 

6) Memasukkan statement hasil wawancara dengan nara sumber. 

7) Memasukkan illustrasi musik atau atmosfer ke dalam gambar yang telah diisi 

dengan narasi. 

8) Memperbaiki warna suara dan menghilangkan noise. 

9) Memeriksa hasil paket yang telah diedit dan siap disiarkan. 

c. Pasca Produksi 

Evaluasi  

Merupakan suatu tindakan untuk mengetahui perbandingan antara 

rencana dengan hasil dari penayangan paket feature. Evaluasi bertujuan untuk 

meninjau kembali terhadap aspek yang berhubungan dengan materi yang 

ditayangkan. Evaluasi ini bersifat non formal dilakukan oleh para kru liputan dan 

redaktur. Evalusi ini membahas tentang : 

a. Liputan lapangan  

b. Visual yang diambil 

c. Keseluruhan isi materi 

d. Penulisan naskah 

e. Dubbing 

f. Hasil editing dan mixing 
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B. Pelaksanaan Magang 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) periode Februari sampai Maret 

2008 dilaksanakan penulis bersama dua mahasiswa yang lain di LPP TVRI D. I 

Yogyakarta. Konsentrasi pelaksanaan KKM, penulis memilih bidang pemberitaan. 

Selama pelaksanaan KKM penulis dibimbing oleh Editor In Chief berita TVRI D. 

I Yogyakarta. Bimbingan yang didapat mencakup produksi berita yaitu mulai dari 

perencanaan produksi, liputan, penulisan naskah, penyiaran, paska siaran dan 

berbagai hal yang berhubungan dengan pemberitaan di TVRI D. I. Yogyakarta. 

Jadwal KKM mulai hari Senin hingga Sabtu. Namun apabila hendak menambah 

waktu observasi, penulis diperbolehkan masuk pada hari Minggu, karena bidang 

pemberitaan tidak mengenal kata libur. 

Selama pelaksanaan KKM penulis diperkenankan untuk terlibat secara 

langsung dalam proses produksi berita baik di redaksi maupun peliputan di luar. 

1. Redaksi  

Satu minggu pertama penulis berkonsentrasi untuk kegiatan di redaksi. 

Di sini, penulis mengamati proses produksi yang terjadi di ruang redaksi.          

Dalam minggu pertama ini, penulis masih beradaptasi dengan kegiatan di ruang 

redaksi dan melakukan pendekatan dengan para kru. Setelah beberapa hari, 

penulis sudah dilibatkan dalam diskusi – diskusi kecil tentang dunia penyiaran di 

Indonesia khususnya TVRI D. I. Yogyakarta, sehingga membuka wacana baru 

dalam menyikapi fakta – fakta dunia penyiaran.  

Berikut adalah kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan 

KKM di LPP TVRI D. I. Yogyakarta minggu pertama : 
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a. Minggu pertama ( 4 – 9 Februari 2008 ) 

1) Pengenalan tempat magang 

Hari pertama kegiatan KKM, dipandu oleh bagian humas, penulis 

diperkenalkan dengan lingkungan TVRI, khususnya redaksi. Penulis mulai 

berkenalan dengan para kru dan beradaptasi dengan lingkungan ini.  

2) Mengamati proses pembuatan berita di ruang redaksi 

Penulis mulai mengamati proses pembuatan berita di ruang redaksi. Pagi 

hari, reporter datang ke kantor untuk melihat jadwal liputan, dimana, topik apa, 

dan siapa kameramen partnernya. Materi berita sudah dijadwal oleh Kepala Seksi 

Pemberitaan, atau inisiatif dari reporter. Tidak semua reporter meliput bersama 

kameramen. Saat ini di TVRI sedang digalakkan one man show, yang berarti 

reporter juga bertindak sebagai kameramen. Untuk liputan di daerah luar DIY, 

biasanya reporter didampingi seorang kameramen. Setelah itu reporter melakukan 

persiapan dengan mengambil peralatan liputan, seperti kamera, microphone dan 

hand record. Selama reporter melakukan liputan di lapangan, di redaksi, redaktur 

Yogyawarta menerjemahkan naskah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Jawa. 

Ini dikarenakan sebagian materi Yogyawarta diambil dari Berita Jogja edisi hari 

sebelumnya. Setelah pulang dari meliput berita, reporter kembali ke redaksi untuk 

menyusun naskah berita sedangkan kameramen mengcapture gambar yang 

diperlukan di ruang editing. Naskah yang sudah dibuat reporter kemudian 

diperiksa oleh seorang Editor In Chief, lalu reporter mendubing naskah yang 

sudah diedit tersebut. Selanjutnya tugas editor untuk menggabungkan antara 

gambar dan suara.  
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3) Mengamati proses pembuatan naskah berita 

Penulis mengamati proses penulisan naskah berita baik yang berupa 

straight news maupun feature. Selama melakukan pengamatan, penulis juga diajak 

berdiskusi dengan para reporter. 

4) Menerjemahkan naskah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Jawa. 

 Selain mengamati reporter membuat naskah berita, penulis  

berkesempatan menerjemahkan naskah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa 

Jawa. Naskah yang penulis terjemahkan mengenai tingginya angka kelahiran di 

DIY. 

5) Membuat naskah berita dari press release 

 Penulis juga belajar membuat naskah berita dari press release. Sumber 

berita berasal dari Badan Informasi Daerah ( BID ) DIY mengenai anjungan 

pelayanan langsung pembayaran pajak kendaraan bermotor pemerintah kota DIY 

di sekaten, pelantikan dan serah terima jabatan PJS PT Jamsostek Persero DIY, 

dan unjuk rasa warga Kulon Progo untuk menyatakan dukungan pelaksanaan pilot 

project penambangan pasir besi.  

6) Membuat rekapitulasi berita Jogja dan Yogyawarta 

Setelah naskah berita selesai dibuat, lalu dibuat rekapitulasi berita 

sebagai dokumentasi naskah siaran. Penulis pun diberi kesempatan untuk 

membuat rekapitulasi berita.  

7) Mengamati proses on air Berita Jogja 

Setelah naskah dibuat dan di dubbing, maka pekerjaan di redaksi sudah 

selesai. Penulis lalu mengamati proses on air Berita Jogja di studio 3 atau disebut 
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juga News Center. Di sini penulis bisa mengamati langsung bagaimana kerja 

penyiar berita, pengarah acara, dan kameramen. 

2. liputan Lapangan 

Memasuki minggu kedua penulis berkonsentrasi mengikuti liputan di 

lapangan. Penulis diperkenankan mengikuti kegiatan peliputan sesuai dengan 

materi berita yang menjadi ketertarikan penulis. Kesediaan para reporter membagi 

pengalaman dan memberi kesempatan mengikuti berbagai peliputan berita sangat 

membantu penulis dalam pelaksanaan KKM.  

Dalam setiap peliputan, penulis terlibat langsung sebagai reporter. 

Penulis bertugas mencari data, mewawancarai narasumber, membuat naskah 

berita dan dubbing. Bahkan dalam pembuatan feature “Kerajinan Enceng 

Gondok” penulis berkesempatan on screen sebagai reporter.  

Berikut adalah kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan 

KKM di LPP TVRI D. I. Yogyakarta : 

b. Minggu kedua (11 – 16 Februari 2008) 

1) Membuat naskah berita dari press release  

Di minggu kedua ini, penulis masih belajar menulis naskah dari press 

release. Adapun naskah yang pernah penulis buat berjudul Tindak Lanjut Kasus 

Perusakan Kantor Los dengan sumber berita dari BID. 

2) Liputan ke BLK DIY 

Hari pertama mengikuti kegiatan peliputan di lapangan, penulis masih 

bingung apa yang harus dilakukan namun beruntung reporter mau membimbing 

sehingga penulis bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dalam liputan ini, penulis 
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berperan sebagai reporter. Penulis benar – benar bertugas layaknya reporter, 

kameramen mencari gambar sendiri dan penulis dibiarkan mencari data dan 

melakukan wawancara dengan narasumber sendiri. Penulis juga membuat naskah 

dengan judul Efektifitas Pelatihan di BLK DIY. 

3) Liputan untuk feature Kerajinan Enceng Gondok 

Hari kedua mengikuti liputan, penulis diajak membuat paket mini 

feature. Penulis masih bertugas sebagai reporter. Tidak hanya mencari data dan 

melakukan wawancara, penulis juga berkesempatan untuk on screen sebagai 

closing dari mini feature tersebut. Penulis terlibat langsung dalam pembuatan 

naskah dan dubbing. Mini feature ini merupakan program pengisi untuk Berita 

Jogja, Jogja Weekend dan Yogyawarta, sehingga penulis melakukan on screen 

menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Untuk 

dubbingnya pun penulis mengisi suara dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa. Feature ini menceritakan tentang pembuatan kerajinan dari enceng 

gondok. Dengan dilengkapi profil dan statement seorang pengrajin enceng gondok 

yang masih eksis, feature ini juga berisi latar belakang pembuatan dan pemasaran 

produknya.   

4) Liputan ke Keraton Kasultanan Yogyakarta  

Dalam liputan kali ini, penulis dan dua rekan magang mengikuti reporter 

dan kameramen meliput 3 berita, yakni liputan mengenai seminar pondok 

pesantren, pantauan kunjungan keraton dan pembuatan feature kerak telor. Penulis 

bertugas sebagai reporter pada liputan pantauan kunjungan keraton. Penulis 

menulis naskah dengan judul Kunjungan ke Keraton Meningkat.  
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5) Liputan ke Sekaten untuk pembuatan feature kerak telor 

Selain terlibat langsung sebagai reporter, penulis juga mengamati 

pembuatan feature mengenai kerak telor. Akan tetapi dalam feature ini, penulis 

tidak menulis naskah melainkan hanya membantu melakukan wawancara dengan 

narasumber. Dengan melakukan pengamatan pembuatan feature ini, penulis 

menjadi semakin tahu langkah – langkah dalam pembuatan feature.  

c. Minggu ketiga (18 – 23 Februari 2008) 

1) Liputan ke Dinas Pendidikan  

Minggu ketiga ini penulis masih berkonsentrasi melakukan liputan ke 

lapangan. Bersama dengan 4 rekan magang dan 2 reporter, penulis melakukan 

liputan ke 2 tempat yakni ke Dinas Pendidikan dan ke Kali Code. Liputan ke 

Dinas Pendidikan mengenai Kesiapan Diknas Menghadapi UNAS. Di sini, 

penulis bekerja sama dengan seorang rekan magang untuk mencari data, 

melakukan wawancara dan membuat naskah. 

2) Liputan ke Kali Code 

Selain mengikuti liputan ke Dinas Pendidikan, penulis juga mengikuti 

liputan ke Kali Code mengenai antisipasi banjir. Penulis tidak terlibat langsung 

melainkan hanya mengamati bagaimana cara kerja reporter dan kameramen.   

3) Liputan Komisi C coba bus patas 

Bersamaan dengan kegiatan KKM yang penulis ikuti, local issue yang 

paling marak di Jogja adalah peluncuran sarana transportasi massa Bus Patas 

Transjogja. Penulis berkesempatan meliput anggota Komisi C DPRD DIY yang 

mencoba kelayakan transportasi publik yang baru ini. Dalam liputan ini penulis 
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menjadi reporter, sehingga bertugas mencari data, melakukan wawancara dan 

membuat naskah. Dari liputan ini penulis membuat 2 naskah berita. Hasil 

wawancara dengan anggota Komisi C dan direktur PT. Jogja Tugu Trans penulis 

membuat naskah mengenai hasil tinjauan dari uji coba kelayakan yang dilakukan 

Komisi C dengan judul naskah Komisi C Coba Bus Patas. Sedangkan dari 

statement seorang anggota Komisi C, penulis membuat naskah dengan judul Batas 

Promosi Harga Bus Patas. Naskah ini berisi tentang batas waktu sebaiknya uji 

coba bus patas agar tidak mengganggu tranportasi publik yang lain. 

4) Liputan ke pasar bunga Sekar Manunggal 

Di hari yang sama, sebelum mengikuti Komisi C mencoba bus patas, 

penulis melakukan liputan ke pasar bunga Sekar Manunggal. Liputan ini bersifat 

soft news mengenai pantauan pengunjung pasar bunga. Penulis melakukan 

wawancara, mencari data lalu menulis naskah dengan judul Pasar Bunga Sepi. 

5) Liputan ke Pasar Kranggan 

Bersama dengan seorang rekan magang, penulis mengikuti reporter dan 

kameramen liputan ke pasar Kranggan mengenai pantauan harga sembako. Kali 

ini penulis bekerja sama dengan reporter membuat naskah berita setelah 

sebelumnya penulis melakukan wawancara dengan pedagang sembako. 

6) Liputan ke Gamping 

Penulis bersama dengan seorang kameramen melakukan liputan ke 

gamping untuk membuat feature tentang upacara adat Saparan Bekakak. Selama 5 

jam upacara berlangsung, hujan turun deras. Namun demikian penulis dan 

kameramen tetap meliput walau dengan keadaan basah kuyup. Pengalaman ini 
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benar – benar membuat penulis merasakan tantangan menjadi seorang reporter. 

Kali ini penulis tidak melakukan on screen karena kondisi cuaca yang tidak 

memungkinkan. Karena keterbatasan waktu maka penulis membuat naskah pada 

hari berikutnya. 

7) Dubbing untuk Berita Jogja 

Selama tidak melakukan liputan di lapangan, penulis membantu dubbing 

untuk Berita Jogja.  

8) Mengamati proses editing 

Di samping melakukan dubbing, apabila tidak mengikuti liputan di 

lapangan, penulis mengamati proses editing di ruang editing. Penulis melihat 

langsung proses editing Berita Jogja dan Yogyawarta. Mulai dari kameramen 

mengcapture gambar, lalu editor memotong – motong gambar, mengedit dan 

terakhir penggabungan antara visual dan narasi. 

d. Minggu keempat (25 Februari – 4 Maret 2008) 

1) Liputan ke gedung DPRD DIY 

Hari ini penulis mengikuti reporter dan kameramen liputan ke gedung 

DPRD DIY mengenai demo yang dilakukan oleh paguyuban dukuh dan lurah 

desa Sleman untuk mendukung keistimewaan DIY. Dalam peliputan ini dibuat 2 

berita dengan judul Demo Keistimewaan DIY dan Anggota Dewan Tanggapi 

Keistimewaan DIY.  
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2) Liputan ke Kompas Gramedia 

Di hari yang sama penulis juga mengamati peliputan di Kompas 

Gramedia mengenai diskusi mencari alternatif sensor film. Penulis mengamati 

cara kerja reporter dan kameramen dalam mencari data – data yang dibutuhkan. 

3) Liputan ke STTP  

Hari berikutnya penulis mengikuti liputan ke STTP untuk mengambil 

statement menteri pertanian. Berita yang dibuat dari statement tersebut mengenai 

ketahanan pangan nasional. 

4) Liputan ke Pura Pakualaman 

Menjelang akhir masa KKM bersamaan dengan diadakannya Tingalan 

Jumenengan Paku Alam. Penulis berkesempatan mengikuti konferensi pers 

mengenai kegiatan menyambut Tingalan Jumenengan. 

5) Mengamati Proses siaran berita di ruang VTR dan master control 

Hari terakhir mengikuti kegiatan KKM, penulis mengamati proses yang 

terjadi di ruang VTR dan master control selama berita dion-airkan. 

6) Dubbing untuk Berita Jogja 

Hari–hari akhir masa KKM penulis pergunakan untuk melengkapi data–

data yang dibutuhkan untuk melengkapi laporan tugas akhir. Namun penulis juga 

masih membantu dubbing untuk Berita Jogja. 
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3. Faktor Keuntungan 

Selama pelaksanaan KKM penulis mendapatkan beberapa manfaat, 

antara lain : 

a. Terciptanya sikap mental dalam menghadapi dan menangani berbagai macam 

karakter manusia sehingga penulis dipacu untuk cepat dan tanggap untuk 

mengenali tiap individu. 

b. Dapat mengukur kemampuan pribadi ketika menghadapi dunia kerja. 

c. Meningkatnya aplikasi teori bidang pemberitaan. 

d. Lebih mengerti dan memahami penerapan teori seputar produksi feature di 

lapangan kerja yang sesungguhnya. 

e. Menemukan pengalaman baru dalam mencari solusi masalah–masalah yang 

mungkin timbul dalam dunia kerja nantinya. 

f. Mengenal lebih dekat tim berita atau redaksi di TVRI stasiun D.I. Yogyakarta.   

g. Memahami struktur dalam sebuah organisasi kerja. 

4. Faktor Hambatan 

Selama mengikuti KKM di TVRI stasiun D. I. Yogyakarta penulis 

menemui kendala teknis maupun non teknis antara lain :  

a. Menerjemahkan naskah dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa membutuhkan 

penerjemahan yang lebih halus dalam bahasa Jawa sehingga sedikit 

mempersulit penulis. 

b. Ketidakpastian masalah waktu dalam pelaksanaan KKM. 

c. Ketidakjelasan batasan pekerjaan yang boleh dilakukan peserta KKM.  
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Pengamatan feature dalam Berita Jogja 

Mini feature yang lebih menekankan aspek human interest telah 

membuat paket Berita Jogja lebih menarik dan tidak membosankan. Pemilihan 

materi, dan pengemasan paket yang ringan merupakan daya tarik bagi program 

ini. Selain bertujuan untuk menghibur, dalam paket ini juga berisi pesan yang 

ingin disampaikan oleh penulis naskah.   

Dalam produksi mini feature, diperlukan kerja tim yang baik sehingga 

bisa dihasilkan paket secara maksimal. Akan tetapi kunci keberhasilan pembuatan 

feature tergantung pada reporter dan kameramen. Kepiawaian reporter dalam 

mencari dan mengolah data serta keahlian kameramen dalam menerjemahkan 

peristiwa dalam gambar merupakan penentu sukses tidaknya paket tersebut. 

Proses produksi paket feature terdiri atas pra produksi yang meliputi pemilihan 

materi dan hunting, produksi sendiri meliputi shooting, penulisan naskah, koreksi, 

dubbing dan editing, serta paska produksi dengan evaluasi.  

B. Kesimpulan 
 

Setelah kurang lebih satu bulan penulis mengikuti kuliah kerja media di 

TVRI stasiun D.I Yogyakarta dan terlibat langsung di dalam aktifitas produksi 

pemberitaan, penulis berusaha menarik kesimpulan antara lain : 

1. Segmen feature dalam Berita Jogja berupa liputan tentang berbagai hal yang 

menarik, bersifat ringan dan menghibur serta menekankan aspek human 

interest.  
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2. Kunci kesuksesan produksi feature yang meliputi pra produksi, produksi dan 

paska produksi adalah kerja tim yang solid sesuai dengan tugasnya masing-

masing. 

3. Produksi mini feature dalam Berita Jogja yang bersifat ringan dan menghibur 

telah membuat tampilan paket berita ini lebih menarik. 

4. Berita-berita media cetak menjadi acuan utama dalam penentuan materi 

peliputan berita, hal ini menyebabkan berkurangnya nilai aktualitas dan 

timeless sebuah materi berita. 

5. Kurang pahamnya seorang reporter dalam merekonstruksi suatu peristiwa 

dalam sebuah naskah berita berdampak pada berkurangnya nilai-nilai 

informasi yang terkandung dalam sebuah materi berita (berkaitan dengan 

struktur easy listening formula dan 5W+1H). 

6. Teori – teori yang didapat selama mengikuti perkuliahan ternyata memiliki 

peranan penting sebagai landasan dasar untuk menghadapi situasi kerja yang 

sesungguhnya.  

C. Saran 

1. Saran untuk TVRI stasiun DI Yogayakarta  

Untuk dapat eksis dalam dunia penyiaran dan dapat meningkatkan 

materi penyiaran baik secara kualitas maupun kuantitas maka TVRI stasiun DI 

Yogyakarta membutuhkan pembenahan dalam beberapa hal: 

a. Peningkatan kualitas SDM 

- kesejahteraan SDM yang hendaknya lebih diperhatikan. 

b. Pembenahan infra struktur 
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- berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi khususnya di bidang 

pertelevisian. 

- peningkatan perawatan alat-alat produksi. 

c. Kualitas program berita  

- peningkatan aktualitas materi-materi berita. 

- lebih diperhatikan pengemasan program-program agar lebih memiliki daya 

tarik bagi audience maupun stake holder dan pengiklan yang terkait. 

- perlunya mengingat factor timeless dan news value saat melakukan siaran 

berita. 

2. Saran untuk DIII Broadcast FISIP UNS 

Demi meningkatnya kualitas out put mahasiswa Broadcast FISIP UNS 

maka penulis memberi saran, antara lain : 

1) Lebih ditingkatkannya mutu materi kuliah terutama yang berkaitan dengan 

praktek mahasiswa. 

2) Memaksimalkan penggunaan alat – alat produksi untuk kepentingan praktek 

mahasiswa. 

3) Peningkatan pengenalan teknologi berbasis komputer terutama yang berkaitan 

dengan bidang pemberitaan. 
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