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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Televisi pada pokoknya mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi 

penerangan, pendidikan dan hiburan. Di samping hiburan dengan adanya 

televisi, masyarakat Indonesia saat ini mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi 

sehingga hal ini membawa perubahan yang besar bagi masyarakat Indonesia 

yakni adanya jenis kebutuhan baru yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan 

informasi atau penerangan mengenai berbagai masalah sosial yang unik, 

menarik dan kontroversial dari berbagai daerah di tanah air yang mendalam.  

Dewasa ini berkembang sebuah bentuk penyajian gaya berita yang 

biasa disebut sajian berita gaya jurnalistik. Untuk memberikan informasi 

dengan gaya jurnalistik tersebut maka PT. Cakrawala Andalas Televisi 

(ANTV) sebagai salah satu stasiun televisi yang banyak menyuguhkan 

informasi baik dalam dan luar negeri secara lebih mendalam, berupaya untuk 

memberikan yang terbaik bagi pemirsanya, khususnya dibidang pemberitaan 

dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi pemberitaan, sehingga 

siaran berita tidak terkesan monoton dan membosankan.  

Dalam menyajikan suatu acara berita yang menarik dan berkualitas, 

maka PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) telah memiliki divisi khusus 

yang bernama Departemen Current Affair ANTV dari Divisi News-Sport dan 

Current Affair ANTV. Mengingat betapa pentingnya informasi yang ingin 

1 
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diketahui khalayak, PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) melakukan 

berbagai pembenahan program siarannya sehingga lebih mudah diterima 

masyarakat dan mampu memberikan perubahan pandangan pada pemirsanya 

tanpa bernada menggurui atau menyudutkan pihak lain melainkan 

mengungkapkannya berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan tidak 

berpihak pada pihak manapun. 

Bagaimana PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) sebagai salah 

satu stasiun televisi swasta mampu menempatkan program beritanya sehingga 

menjadi wadah informasi yang ditunggu pemirsanya walaupun berita tersebut 

tidak selalu baru namun masih hangat dibicarakan? Melalui format news 

feature, ANTV membuat program informasi yang mengangkat permasalahan 

sosial dan budaya dengan pendekatan personal selama 30 menit yang diulas 

secara lebih mendalam dengan nama program Mata Rantai yang mulai 

ditayangkan pada tanggal 11 November 2006 dan merupakan berita mingguan 

yang menjadi berita unggulan di ANTV.  

Sebagai program berita, Mata Rantai tidak hanya dikemas layaknya 

program berita harian yang menyajikan informasi secara singkat seperti siaran 

berita Topik Petang. Program Mata Rantai menggunakan penyajian topik yang 

menarik seperti problem kemiskinan, keberadaan sebuah komunitas unik yang 

mengundang polemik, gaya hidup yang menyimpang, dampak dari bencana 

alam, prostitusi, pemasungan serta adat-istiadat yang unik yang dikupas secara 

lengkap, dan mendalam, yang disajikan dengan pendekatan personal. 

Karakteristik ini yang membedakan dengan program news feature lainnya 
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sehingga, pemirsa mendapatkan sebuah berita dengan lebih mendalam dan 

dapat melihat sebuah berita dari berbagai sudut pandang yang lebih jelas dan 

membangun persepsi baru dalam menerima sebuah berita. 

Dengan dasar pengetahuan tentang dunia penyiaran yang telah 

diperoleh dibangku kuliah, maka penulis memilih untuk melaksanakan Kuliah 

kerja Media pada PT. Cakrawala Andalas Televisi atau ANTV Jakarta. PT. 

Cakrawala Andalas Televisi atau ANTV keberadaannya sudah lama di Jakarta 

dan  sudah mendapat tempat di hati masyarakat Jakarta dan sekitarnya.  

Bergabungnya pihak STAR dengan ANTV pada akhir tahun 2005 lalu 

membuat ANTV menjadi salah satu televisi yang memproduksi banyak acara 

yang menarik dan semakin berkualitas. Kini ANTV selain menghadirkan 

acara hiburan yang menarik juga menghadirkan program berita harian dan 

mingguan yang sangat berkualitas dan memiliki kemasan yang sangat 

menarik. 

Inilah yang mendasari penulis memilih PT. Cakrawala Andalas 

Televisi atau ANTV Jakarta sebagai tempat melaksanakan Kuliah Kerja 

Media kurang lebih satu bulan dalam Redaksi Berita mingguan atau dalam 

divisi Current Affairs, dan focus of interesnya dalam produksi berita 

mingguan Mata Rantai. Dalam produksi berita mingguan Mata Rantai, devisi 

Current Affairs ANTV Jakarta memiliki dua tim kerja dan dipimpin oleh 

seorang produser. Masing-masing tim memiliki dua reporter, dua kameramen, 

dan satu editor.  Tim ini memfokuskan diri pada penyampaian informasi yang 
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berupa News Feature, dengan memakai tema permasalahan sosial dan budaya 

dengan pendekatan personal.  

Dalam setiap proses produksi berita mingguan Mata Rantai, sang 

produser Mata Rantai memiliki dua tim didalamnya. Dan penugasan dibagi 

pada setiap mingguannya atau setiap episode kepada dua tim tersebut. Setiap 

tim memiliki satu reporter, satu kameramen, dan satu editor. Ketika proses 

produksi akan dilaksanakan, seorang produser mengutus salah satu tim yang 

akan meliput satu episode tayang Mata Rantai. Dan pada pelaksanaanya 

reporter memiliki tugas yang lebih dari sekedar tugas reporter itu sendiri.  

Pada tim yang diberangkatkan tersebut, produser menyerahkan semua 

tanggung jawab pelaksanaan produksi pada sang reporter dalam tim itu. 

Disinilah tugas seorang reporter Mata Rantai yang bisa dibilang merangkap 

tugas sang produser ketika proses produksi di lapangan. Selain memiliki tugas 

seorang reporter pada umumnya, tugas lain yang diembannya adalah 

memimpin tim produksi tersebut dengan baik, serta dipercaya memegang 

penuh kendali pada biaya produksi. Dimana pada setiap produksi satu episode 

Mata Rantai yang di produksi hanya di kawasan JABODETABEK, 

dibutuhkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk luar 

JABODETABEK kurang lebih Rp. 7.000.000,-. Disini seorang reporter harus 

benar - benar teliti dalam setiap pengeluaran dana produksi.  

Selain itu tugas reporter dalam memimpin sebuah tim produksi di Mata 

Rantai sangatlah penting. Reporter harus bisa mengarahkan seorang 

kameramen dalam pengambilan gambar untuk satu episode yang diproduksi 
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tersebut. Agar gambar yang diambil dapat sesuai dengan topik liputan atau 

berita yang dimaksud. Reporter pun juga ikut mengarahakan seorang editor 

yang mengerjakan hasil produksi ini. Inilah kelebihan seorang reporter Mata 

Rantai, dimana dia memilki tanggung jawab yang sangat besar dalam sebuah 

produksi yang dimana tanggung jawab itu lebih dari sekedar tanggung seorang 

reporter pada umumya.  

Oleh karena itu dalam tim ini seorang reporter memegang peranan 

yang sangat penting dalam setiap proses produksinya, mulai dari pra produksi, 

produksi sampai pasca produksi. Bisa dibilang ketika proses produksi di 

lapangan, seorang reporterlah yang memegang pimpinan pada saat itu. Akan 

tetapi apabila terjadi sebuah kesalahan ketika proses produksi di lapangan, 

maka seorang reporter juga yang paling bertanggung jawab. Oleh karena itu 

bisa kita bayangkan seberapa pentingnya peran seorang reporter pada seluruh 

proses produksi berita mingguan Mata Rantai, mulai dari pra produksi, 

produksi, sampai pasca produksi.  

Pada laporan magang di ANTV ini, berdasarkan kegiatan magang yang 

sudah penulis jalankan maka penulis menulis laporan magang ini dengan judul 

”PROSES PRODUKSI PROGRAM ACARA MATA RANTAI DI 

ANTV”. 
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B. TUJUAN 

Pada pelaksanaan suatu kegiatan pada dasarnya mempunyai tujuan 

tertentu. Demikian pula dengan pelaksanaan magang ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk melengkapi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan kuliah dan 

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

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 

2. Untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang 

produksi berita dan penyiaran yang telah diperoleh di bangku kuliah ke 

dalam dunia kerja di PT. Cakrawala Andalas Televisi atau ANTV Jakarta. 

3. Untuk belajar lebih jauh tentang tugas seorang reporter dalam berita 

mingguan dari proses pra produksi, produksi, pasca produksi dan juga 

mempelajari tentang produksi acara berita di studio yang dibuat oleh PT. 

Cakrawala Andalas Televisi atau ANTV Jakarta, baik yang disiarkan 

secara langsung maupun tidak langsung. 

4. Untuk menumbuhkan rasa disiplin, tanggung jawab dan kerja sama dengan 

rekan kerja pada saat proses produksi dan untuk mengetahui bagaiamana 

dunia kerja di bidang broadcasting. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. BERITA DIPANDANG DARI SUDUT PANDANG SECARA UMUM 

Berita dalam sebuah proses komunikasi informasi atau isi pesan 

sebagai unsur utamanya maka pada Komunikasi Jurnalistik, berita atau news 

menjadi unsur utamanya.  

Berita adalah informasi hangat tentang sesuatu yang telah terjadi, atau 
tentang sesuatu yang belum diketahui. Berita adalah informasi seperti 
yang disajikan oleh media surat kabar, radio, televisi. Berita adalah 
sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek 
yang layak untuk diberitakan1.  

Salah satu pengertian berita atau news adalah Berita merupakan uraian 

hangat mengenai fakta dan opini yang penting atau menarik atau kedua-

duanya bagi sebagian besar orang2.  

Asal ada fakta, interest, dan khalayak sudah cukup ada berita. Dengan 

demikian Earl English dan Clarence Hach meniadakan makna penting dan 

aktual. Yang penting ada fakta, ada interest, dan ada khalayak sudah bisa jadi 

berita3. 

Menurut Edward Jay Friendlonder, berita adalah apa yang harus anda 
ketahui. Berita adalah apa yang terjadi belakangan ini yang penting 
bagi anda sehari-hari. Berita adalah apa yang menarik bagi anda, apa 
yang cukup mengairahkan anda untuk mengatakan kepada seseorang 
teman. Hey, apa yang kamu dengar? Berita adalah apa yang dilakukan 
pengguncang dan penggerak tingkat lokal, nasional, dan internasional 

                                                 
1 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik, (Bandung, Rosda Karya, 2005) hlm 
32 
2 Deddy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi,( Bandung, Rosda Karya, 2003) hlm 21 
3 Ibid 

7 
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untuk mempengarui kehidupan anda. Berita adalah kejadian yang tak 
disangka-sangka yamg untungnya atau sayangnya telah terjadi4. 

Dengan kata lain berita juga dapat diartikan sebagai laporan dengan 

peristiwa atau event dan atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik 

bagi sebagian besar khalayak, masih baru atau aktual dan dipublikasikan 

secara luas melalui media massa periodik. 

Dan orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan dan 

menyebarluaskan berita melalui media massa periodik disebut wartawan atau 

reporter yang kedua-duanya dapat disebut jurnalis5. 

Berita sendiri berasal dari sumber berita. Sumber berita adalah asal 

mula terjadinya berita itu. Yang dimaksud dengan sumber berita adalah 

peristiwa atau event dan manusia, menarik penting dan masih baru6. Bila 

mengandung ketiga unsur itu, maka peristiwa dan pendapat itu bisa diangkat 

menjadi berita, dalam arti disebarluaskan secepatnya melalui media massa, 

dalam hal ini televisi. Adapun beberapa jenis berita yang selama ini ada 

adalah: 

1. Hard New, adalah berita-berita yang biasanya “kurang 
menyenangkan”, misalnya tentang kekerasan, kesengsaraan, 
sexology, bencana alam dan lain-lain. 

2. News magazine. News berarti berita dan magazine berarti majalah. 
Majalah adalah jenis penerbitan yang terbit berkala dan teratur. 
Misalnya mingguan, bulanan ataupun tengah bulanan. Salah satu 
batasannya adalah Feature. Feature adalah uraian berita dalam 
ruang lingkup satu thema dan merupakan pendalaman (indepth) 

                                                 
4 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik, (Bandung,    Rosda Karya, 2005) 
Hlm 32 
5 JB. Wahyudi, Dasar-dasar Manajemen Penyiaran, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994) Hlm. 106 
6 JB. Wahyudi. Dasar-dasar Jurnalistik Radio dan Televisi.(Jakarta,Pustaka Utama,1996) hlm 31 
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dari tema tersebut dengan menambah segi latar belakang dan 
perkembangan berita tersebut7.  

Dalam proses produksi pada umumnya diawali dari reporter mencari, 

mengumpulkan, menyeleksi dan mengolah peristiwa yang ada di lapangan. 

Peristiwa tersebut tentunya harus mempunyai makna berita yaitu memiliki 

nilai penting, menarik dan aktual8. 

1.  Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah berita 

Dalam sebuah berita seharusnya mempunyai nilai berita supaya 

berita lebih memiliki bobot atau memiliki pemberitaan yang berkualitas. 

Nilai berita adalah ukuran-ukuran yang harus dipenuhi atau suatu kejadian 

agar kejadian itu dapat dimuat dalam lembaga pers atau media massa. 

Nilai berita yang memiliki kualitas atau berbobot tersebut  tergantung  

pada berbagai pertimbangan seperti berikut :  

a. Aktualitas (timeless)  
Ketepatan dalam menyampaikan informasi tentang peristiwa 
yang sedang di tunggu masyarakat dari segi waktu. Untuk itu 
berita harus disiarkan secepat mungkin, sehingga faktor 
aktualitas bagi sebuah berita merupakan dasar utama yang harus 
di pertimbangkan.  

b. Kedekatan (Proximity) adalah kedekatan  
Kedekatan yang dimaksud mempunyai banyak makna dan sangat 
bervariasi, yakni dapat berarti dekat di lihat dari segi lokasi, ras, 
profesi, kepercayaan, kebudayaan maupun kepentingan yang 
terkait. 

c. Terkenal (Prominence) adalah seseorang yang terkenal. 
Semakin orang itu terkenal semakin menjadi bahan berita yang 
menarik pula. Mereka bisa saja dari berbagai kalangan seperti 
tokoh politik, agama, seniman maupun militer. 

d. Konsekuensi atau akibat (Consequence)  
Segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan atau 
kebijakan, peraturan, perundang-undangan dan lain-lain yang 

                                                 
7 JB. Wahyudi. Dasar-dasar Jurnalistik Radio dan Televisi.(Jakarta,Pustaka Utama,1996) hlm 31 
8 Ibid 
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dapat berakibat merugikan atau dapat berakibat menyenangkan 
orang banyak menjadikan bahan berita yang memiliki nilai 
berita.  

e. Konflik (Conflict)  
Konflik memiliki nilai berita yang sangat tinggi, karena bagian 
dalam kehidupan. Di sisi lain berita adalah sangat berhubungan 
dengan peristiwa kehidupan. Dalam memberitakan konflik, 
seorang reporter tidak boleh memihak, seorang reporter harus 
memberitakan secara seimbang dari kedua belah pihak. Jika 
terjadi pemihakan pemberitaan maka pemirsa akan memperoleh 
informasi yang timpang atau berat sebelah. 

f. Pembangunan (Development)  
Merupakan materi berita yang cukup menarik apabila reporter 
yang bersangkutan membahasnya dengan baik. Berita yang 
menyangkut kegagalan dan keberhasilan pembangunan pasti 
akan melibatkan kepentingan penguasa dan masyarakat serta 
dampak-dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut 
bagi masyarakat dan lingkungan secara luas. Dan seorang 
reporter pun di tuntut menguasai jurnalistik pembangunan. 

g. Bencana dan Kriminal (Dissaster and Crimes). 
Adalah dua peristiwa yang pasti mendapat tempat bagi pemirsa. 
Keduanya menyangkut masalah keselamatan manusia, karena 
dalam pendekatan psikologis keselamatan manusia menempati 
urutan pertama bagi kebutuhan manusia. 

h. Cuaca (Weather)  
Adalah bagian yang penting dalam pemberitaan di Indonesia 
karena Indonesia atau negara-negara disepanjang garis 
khatulistiwa memang tidak banyak terganggu akan masalah 
cuaca, namun di negara Amerika atau Australia, Eropa, dan lain-
lain. Cuaca di negara tersebut  mempengarui kegiatan hari-hari 
masyarakat, sehingga berita cuaca mendapat tempat tersendiri.   

i. Olah Raga (Sport)  
Berita olah raga memiliki daya tarik yang tinggi. Setiap stasiun 
televisi memberikan waktu untuk menyiarkan berita olah raga. 
Begitu menariknya siaran ini sehingga banyak stasiun televisi 
membentuk divisi sendiri untuk keperluan liputan olah raga. 
Untuk itu seorang reporter olah raga di tuntut untuk memiliki 
pemahaman terhadap cabang olah raga, sehingga seorang 
reporter akan melakukan reportase dengan baik. 

j. Manusiawi (Human Intersest)  
Berita human interest di televisi memiliki daya tarik yang tinggi 
di banding media lain, karena di lengkapi obyek asli secara visual 
bukan imajinatif. Di dukung dengan audio yang dapat 
memberikan daya tarik yang extra.9 

                                                 
9 Iskandar Muda. Op. Cit. hlm 29 
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2.  Sumber Berita 

Berita ada karena adanya sumber berita. Sumber berita adalah asal 

mula terjadinya berita, yaitu peristiwa dan pendapat yang pantas diangkat 

menjadi berita (memiliki nilai berita) yang bersumber dari manusia, 

peristiwa dan realita10. 

Secara umum, sumber kejadian dari sebuah berita dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

a. Sumber kejadian berita yang direncanakan manusia. Yang dibedakan 

lagi menjadi 2 : 

a) Sumber berita yang bersifat ceremonial (upacara)  

b) Sumber berita yang bersifat non-ceremonial (misalnya 

pertandingan olah raga, aksi demontrasi, perang dan sebagainya). 

b. Sumber kejadian berita yang tidak direncanakan manusia. Yang 

meliputi kejadian-kejadian yang timbul diluar kekuasaan manusia, 

seperti bencana alam dan kecelakaan. 

Seorang wartawan atau reporter dalam mencari berita harus 

mencari berita kemanapun tujuannya dan apapun medan yang harus 

ditempuhnya, seorang reporter tidak bisa hanya menunggu berita atau 

hanya menunggu laporan dari sumber berita saja. Oleh karena itu seorang 

yang bekerja di stasiun televisi harus mengutamakan faktor kesegaraan 

yang prima dan ditunjang dengan visual yang up to date.  

                                                 
10 JB. Wahyudi. Dasar-dasar Jurnalistik Radio dan Televisi.(Jakarta,Pustaka Utama,1996) hlm 31 
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Bila seorang jurnalis sebuah stasiun televisi kehilangan satu 

moment penting dalam sebuah berita, maka hal tersebut dapat 

meruntuhkan kredibilitas mereka secara cepat. Untuk menghindari 

kejadian tersebut maka jurnalis harus mengembangkan jaringan dengan 

semua unit-unit pelayanan darurat, seperti membangun jaringan dengan 

polisi, pemadam kebakaran, rumah sakit, penjaga pantai, pusat informasi 

cuaca, kontak pribadi dengan orang-orang yang bekerja pada lembaga 

pemerintahan, dan masih banyak lagi. Sehingga seorang jurnalis tidak 

akan ketinggalan berita terutama berita penting. 

Dalam sebuah stasiun televisi akan mendapatkan berita yang 

disiarkan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: 

1. Nara sumber (pejabat, pakar, saksi mata, dan lain-lain) yang relevan 
dengan berita yang akan disampaikan. 

2. Catatan harian redaksi. 
3. Files/kliping dan kepustakaan. 
4. Radio darurat (ORARI, kepolisian, dan lain-lain). 
5. Politikus (anggota DPR, pimpinan partai). 
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
7. Pihak oposisi. 
8. Siaran langsung (reportase) radio dan televisi. 
9. Pengumuman pemerintah. 
10. Press release (humas). 
11. Koresponden . 
12. Kantor berita (cetak dan audiovisual). 
13. Jaringan radio atau televisi (BBC,CNN,NHK, ABC,NBC, dan lain-

lain). 
14. Media massa periodik lain dengan menyebutkan sumbernya. 
15. Pertukaran materi berita dengan sumber lain. Misalnya, VOA secara 

periodik melakukan pertukaran berita televisi melalui satelit dengan 
Broadcasters ANTV melalui acara Espresso. 

16. Tokoh masyarakat atau publik figur11. 
 

                                                 
11 Ibid 
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3.  Jenis Berita 

Dalam sebuah program berita terdapat beberapa macam cara 

menyajikan berita dan corak penyajian berita. Berita pada umumnya dapat 

dikategorikan menjadi bagian yaitu.  Secara garis besar berita dapat dibagi 

menjadi 3 jenis, yaitu:  

a. Hard news (berita berat)  
Merupakan berita tentang peristiwa yang dianggap penting bagi 
masyarakat baik sebagai individu, kelompok maupun 
organisasi. Berita tersebut misalnya tentang mulai di 
berlakukanya suatu kebijakan baru pemerintah, ini tentu 
menyangkut hajat orang banyak sehingga orang ingin 
mengetahuinya seperti berita mengenai kenaikan BBM. 

b. Soft news (berita ringan)   
Merupakan berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun 
memiliki daya tarik bagi pemirsanya. Sering juga di sebut 
Feature. Berita semacam ini lebih menitik beratkan pada hal-
hal yang menakjubkan atau mengherankan. Misalnya berita 
tentang lahirnya hewan langka di kebun binatang, anjing 
menggigit majikanya dan lain sebagainya.  

c. Investigative news (laporan penyelidikan)  
Jenis berita ini adalah berita yang memuat berita eksklusif. 
Datanya tidak diperoleh dipermukaan, tetapi harus dilakukan 
berdasarkan penyelidikan secara mendalam dan menyeluruh. 
Sehingga penyajian beritanya membutuhkan waktu lama dan 
tentu akan menghabiskan energi reporter dan dana yang tidak 
sedikit, namun hasilnya lebih baik dan lebih akurat daripada 
pemberitaan biasa yang hanya tampak di permukaan saja12. 

Kategori berita tersebut dapat mewadahi apa yang mendasari tata 

cara memilih materi. Perbedaan terhadap tiga kategori tersebut di dasarkan 

pada jenis peristiwa dan cara-cara penggalian data.  

 

 

                                                 
12 Iskandar Muda. Loc cit. hlm 30 
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1. Penulisan Berita 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis berita yaitu : 

a. Alur informasi 

Alur sebuah berita akan menghantarkan ke dalam sound bite atau suara 

orisinil, hendaknya dibuat meluncur sehingga berkaitan dengan naskah 

yang di tulis. 

b. State and explain 

Yaitu pernyataan atau penjelasan, artinya penulisan harus menjelaskan 

agar memudahkan pemirsa untuk mengingat informasi yang mereka 

peroleh. 

c. Durasi shot gambar 

Pendeknya shot gambar akan menyebabkan cepatnya pergantian antara 

satu shot gambar ke shot gambar yang lain, hal ini menyebabkan 

kebingungan dalam menerima informasi. 

d. Jeda  

Memberikan waktu untuk berhenti sesaat di antara kalimat dan 

berhenti sedikit lebih lama untuk perpin dahan satu sequen dengan 

sequen gambar yang lain. 

Dalam menulis berita di usahakan reporter harus menguasai ke 
empat hal diatas sehingga pemirsa di rumah mudah memahami 
sajian berita yang di siarkan. Dalam menulis berita, seorang 
reporter melakukan pendekatan dengan easy listening fomula. 
Seperti yang diketengahkan Soren H. Munhoff dalam buku “Five 
Star Approach To News Writing” dengan akronim ABC-SS yaitu 
singkatan dari13 :  
 

                                                 
13 Dedy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003) Hlm. 40 
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a) Accuracy (tepat) 

Penulisan berita harus tepat sesuai dengan konteks permasalahan. 

Transkrip hasil wawancara atau pemilihan materi yang harus tepat 

dengan pokok bahasan. 

b) Brevity (singkatan) 

Dalam penulisan berita media elektronik hendaknya singkat yang 

mengakumulasi permasalahan. 

c) Clarity (jelas) 

Informasi yang di berikan kepada pemirsa tidak membingungkan 

dengan cara menghindari penulisan loncatan dari satu permasalahan ke 

permasalahan yang lain. 

d) Simplicity (sederhana) 

Kesederhanaan dalam penulisan berita perlu di perhatikan karena 

pemirsa mempunyai latar belakang yang berbeda. Tidak perlu menulis 

sesuatu yang ilmiah. 

e) Sincerity (jujur) 

Informasi yang di tulis apa adanya dan tidak di buat-buat. Tidak 

memanipulasi data yang di dapat. Karena hal ini akan berpengaruh 

pada kredibilitas seorang reporter. 

2. Dasar Pembuatan Naskah Berita 

a. Piramida terbalik 

Teknik pembuatan naskah yang berasal dari peristiwa atau 

pendapat yang memiliki nilai berita yang tinggi dan penyajiannya 
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sangat terikat pada waktu (time concer). Teknik penulisan dimulai 

dari hal yang paling penting menuju ke hal yang kurang penting 

Pada penulisan piramida terbalik didesain untuk terutama 

untuk penulisan berita di televisi dengan tujuan siaran tunda, artinya 

reporter meliput peristiwa lalu beritanya di susun kemudian 

ditayangkan pada jam yang telah di tetapkan. Tetapi reporter 

melakukanya dengan siaran langsung14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

b. Piramida 

Teknik pembuatan naskah berita yang berasal dari peristiwa 

atau pendapat yang penyajiannya tidak terikat waktu. Teknik 

                                                 
14 Iskandar Muda. Op. Cit. hlm 29 
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penulisan dimulai dari hal yang kurang penting menuju hal yang 

terpenting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kronologis 

Teknik pembuatan naskah berita yang berasal dari peristiwa 

atau pendapat yang penyajiannya tidak terikat waktu. Teknik 

penulisan berurutan sesuai dengan kejadian yang ada. 
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6. Beberapa Istilah Dalam Penulisan Naskah Berita Televisi 

Istilah yang serimg digunakan dalam penulisan naskah berita 

televisi15 : 

a. VTR/VCR : video tape recorder/ video cassette recorder 

b. VTR/ VCR Start :  pita video dijalankan atau diputar 

c. Sound Up :  suara dimunculkan 

d. VTW :  video type writer, alat untuk membuat teks di 

layar 

e. Chargen (CG) :  character generator (sama dengan VTW) 

f. SI  : Superimposed, pemunculan visual yang 

menumpuk atau melapis pada visual yang  telah 

ada  sebelumnya 

g. Sound Bite :  cuplikan suara pembicara (narasumber) 

h. VO/ voice over :  pengisian suara (narasi) pada video 

i. Cue :  tanda, petunjuk, saat 

j. SOT :  Sound on tape. Suara yang terekam di pita video 

k. NATSOT :  Natural SOT, sama dengan original sound/atom 

sound 

l. ENG :  Electronic News Gathering, liputan berita 

elektronik 

m. Duration :  masa siar 

n. TXN :  pemancaran 

                                                 
15 Iskandar Muda. Op. Cit. hlm 197 
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B. BERITA DALAM MEDIA ELEKTRONIK 

a.   Perbedaan Berita yang Berasal Media Elektronik Dengan Media 

Cetak 

Sering kita mendengar berita yang disiarkan melalui radio maupun 

televisi. Sering pula kita membaca berita-berita yang terdapat disurat 

kabar, majalah maupun media tercetak lainya.  

Masing-masing memiliki spesifikasi dan bentuk pemberitaan yang 

berbeda dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya. Tetapi hanya 

penyajian berita pada media elektronik lebih singkat di bandingkan dengan 

penyajian berita di media cetak, jika di lihat dari segi durasinya. Namun 

keduanya mempunyai persamaan yaitu terletak pada tujuannya sebagai 

sumber informasi, menghibur, maupun mendidik. 

 Perbedaan yang tampak pada keberadaan antara media elektronik 

dan cetak tersebut, dapat dibaca melalui tabel berikut : 

CETAK ELEKTRONIK 

Harus dapat membaca 

Dilihat 

Membaca dapat ditunda 

Tidak butuh tempat khusus 

Terbatas ruang dan waktunya 

Mudah didokumentasi 

Distribusi terbatas 

Berbentuk tulisan 

Tidak harus dapat membaca 

Didengar dan ditonton 

Tidak dapat ditunda/sekilas 

Butuh tempat khusus 

Tidak terbatas/lebih luas 

Butuh alat bantu untuk merekam 

Distribusi tidak terbatas 

Tulisan, suara dan gambar 
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Perbedaan lainnya adalah pendengar atau penonton media 

elektronik harus memiliki alat khusus yaitu pesawat penerima radio 

maupun televisi yang tentu saia memerlukan biaya tambahan.  

Pada media cetak, pembacanya hanya cukup berlangganan atau 

membelinya secara eceran yang tentunya sangat murah16. 

b.  Karya Jurnalistik 

Dalam karya jurnalistik yang di produksi dengan pendekatan 

jurnalistik yang mengutamakan kecepatan penyampaian, mengusung 

informasi dari sumber pendapat, realita, dan peristiwa. Berbeda dengan 

karya artistik yang menekan pada aspek keindahan dan lebih memainkan 

pada aspek keindahan dan lebih memainkan imajinasi senimannya. Yang 

tergolong dalam katagori karya jurnalistik adalah : 

1. Berita aktual yang bersifat timeconcern. 
2. Berita non aktual yang bersifat timeless. 
3. Penjelasan yang bersifat aktual atau sedang hangat-hangatnya, 

yang tertuang dalam acara : 
a.  Monolog (seperti pengumuman kenaikan harga BBM, pidato 

kepala negara) 
b.  Dialog (bisa berupa wawancara atau diskusi) 
c.  Laporan 
d.  Siaran langsung (komentar, reportase) 17. 

Selain itu ada perbedaan yang lebih  spesifik antara karya jurnalistik 

dengan karya artistik, yaitu : 

 

 

                                                 
16 Deddy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi,( Bandung, Rosda Karya, 2003) hlm 40 
17 Ibid 24 
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KARYA ARTISTIK KARYA JURNALISTIK 

Sumber : ide/gagasan 

Mengutamakan keindahan 

Isi pesan bisa fiksi maupun nonfiksi 

Penyajian tidak terikat waktu 

Sasaran : kepuasan pemirsa/pendengar 

Memenuhi rasa kagum 

Improvisasi tidak terbatas 

Isi pesan terkait kede moral 

Menggunakan bahasa bebas (dramatis) 

Refleksi daya khayal kuat 

Isi pesan tentang realitas sosial   

Sumber : permasalahan hangat 

Mengutamakan kecapatan 

Isi pesan harus faktual 

Penyajian terikat waktu 

Sasaran : kepercayaan 

Memenuhi rasa ingin tahu 

Improvisasi terbatas 

Isi pesan terkait kede etik 

Menggunakan bahasa jurnalistik 

Refleksi penyajian kuat 

Isi pesan menyerap realitas/faktual   

   

Namun ada kecenderungan penggabungan antara karya jurnalistik 

dengan karya artistik. Penggabungan ini lebih terasa pada media televisi 

karena siaran televisi lebih berperan sebagai media hiburan. Acara talk-

show misalnya, merupakan penggabungan antara karya jurnalistik dengan 

karya artistik karena dalam acara ini pembawa acara harus mampu 

memadukan antara seni panggung (karya artistik) dan teknik wawancara 

(karya jurnalistik), misalnya Ceriwis di Trans TV, OM Farhan (Obrolan 

Malam Farhan) di ANTV.  

d.  Struktur Organisasi Bagian Pemberitaan Televisi   

Organisai kerja bagian pemberitaan di sebuah stasiun televisi 

memiliki berapa perbedaan antar televisi swasta ANTV dengan TVRI 
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maupun diantar sesama televisi swasta itu sendiri. Berikut cuplikan 

struktur organisai kerja di bagian pemberitaan secara umum : 

1.  General Manager 
Tugas dari seseorang General Manajer adalah 

memberikan arahan terhadap semua aktivitas siaran televisi 
untuk bagian pemberitaan. General Manajer adalah seorang 
eksekutif senior yang bertangung jawab di stasiun televisi untuk 
bagian pemberitaan. Ia adalah orang yang paling berhak untuk 
memutuskan semua pilihan berita, wawancara, pemilihan 
dokumen dan peristiwa-peristiwa khusus yang akan disiarkan 
oleh stasiun televisi tersebut. 

2.  Produser 
Tugasnya adalah memberikan tugas-tugas meliput dan 

mengawasi kegiatan dibagian pemberitaan. Pada kebanyakan 
stasiun televisi publik, tanggung jawab Produser sangatlah 
bervariasi, tapi biasanya ia melakukan pekerjaan seperti 
menugasi para reporter, penulis berita dan komentator hingga 
memberi tugas meliput berita yang spesifik serta peristiwa-
peristiwa khusus. Produser memiliki bawahan Asisten Produksi 
yang tugasnya membantu kegiatan produser. 

3.  Penulis Berita   
Tugasnya adalah menulis dan menyunting peristiwa 

berita dan menyusunnya kembali ke dalam suatu urutan berita. 
Selain itu, seorang penulis berita juga bertanggung jawab untuk 
menulis dan mengedit kalimat-kalimat penghubung dalam 
susunan berita, membuat introduksi serta menguraikan hal-hal 
yang dapat mengangkat atau memilih bagian ucapan lisan untuk 
dijadwalkan sebagai siaran harian. 

4.  Pembantu Redaksi 
Tugasnya adalah menyiapkan bantuan secara umum 

kepada bagian pemberitaan di sebuah stasiun televisi. Mereka 
adalah pembantu umum. Disebut sebagai pembantu umum 
karena mereka umumnya terdiri atas para pemagang yang 
memiliki keinginan mengenai hal-hal yang spesifik di bidang 
penyiaran, khususnya dalam karir pemberitaan. 

5.  Penyiar 
Tugasnya adalah menyajikan laporan berita dan 

menyampaikan laporan para reporter serta sebagai titik sentral 
dalam siaran berita. Fungsi utamanya adalah sebagai tuan rumah 
yang dijadwalkan secar reguler dalam siaran berita, melaporkan 
beberapa berita utama, membuat pengantar (lead) untuk berita-
berita yang lain serta seputar aktivitas kepenyiaran lainya. 
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6.  Reporter 
Tugasnya adalah mengumpulkan berita-berita dari 

berbagai sumber, menyusun masing-masing laporan dan kadang-
kadang menulisnya kemudian melaporkanya melalui stasiun 
televisi yang bersangkutan. 

7.  Vidio Editor 
Tugasnya adalah bertangung jawab pada semua bagian di 

bidang pemberitaan. Memutuskan kebijaksanaan umum yang 
berkaitan dengan editorial dan memproyeksikan jangka panjang. 
Editor juga secara keseluruhan bertanggung jawab tetapi tidak 
mencampuri urusan-urusan harian. Bertanggung  jawab terhadap 
tampilan acara berita seperti penampilan background penyiar 
berita, pengguna chomakey dan pemilihan penyiar berita 

8. Cameramen 
Cameraman memiliki tugas pengumpulan data dengan 

menggunakan camera bersama reporter ke berbagai tempat. 
Kemudian menyerahkan data-data tersebut kepada video editor  

9. Periset 
Periset memiliki tugas melakukan riset dan mengumulkan 

data-data pendukung sebuah berita yang kemudian diolah dalam 
bentuk scrip kemudian menyerahkan data tersebut kepada 
assisten produksi dan akan ditindak lanjuti oleh reporter dan 
cameramen18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Ibid. Hlm 179 
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BAB III 

DESKRIPSI LEMBAGA  

 

A. SEJARAH BERDIRINYA ANTV 

ANTV hadir membawa cakrawala baru dunia pertelevisian Indonesia. 

Berdiri sejak tanggal 1 Januari 1993 ANTV tampil dengan beragam kreasi dan 

inovasi tayangan televisi yang memikat. Mulanya ANTV adalah stasiun 

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

siaran lokal itu ANTV mengudara selama lima jam sehari.  

Tanggal 18 Januari 1993 ANTV mendapat izin siaran nasional melalui 

Keputusan Menteri Penerangan RI No. 04 A / 1993. Sepuluh hari setelah izin 

tersebut keluar ANTV mengudara secara nasional. Studio ANTV yang semula 

berada di Lampung dipindahkan ke Jakarta. Tepat tanggal 1 Maret 1993 

ANTV untuk pertama kalinya memproduksi program sendiri berupa liputan 

berita aktual jalannya Sidang Umum DPR / MPR. Saat itu ANTV berhasil 

melakukan siaran langsung meliput jalannya kegiatan penting kenegaraan. 

Momen istimewa itu yang kini dijadikan sebagai hari jadi ANTV. 

Dalam perjalanan usahanya ANTV banyak mengalami perkembangan. 

30 September 2005 ANTV berhasil menjalin kerjasama  strategis dengan 

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

saham STAR ke ANTV. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.Dengan bergabungnya STAR mengantarkan ANTV tampil sebagai 

salah satu stasiun televisi nasional yang mempunyai jaringan terluas di tingkat 

24 
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dunia. Hingga tahun 2007 ini ANTV memiliki 23 stasiun relay yang tersebar 

di beberapa daerah potensial. ANTV mampu menjangkau 154 kota dan dapat 

dinikmati oleh lebih dari 129 juta pemirsa. Dengan demikian ANTV menjadi 

stasiun televisi keempat yang memiliki daya jangkau siaran terluas, diterima 

oleh pemirsa Indonesia.  

Berkat kerja keras seluruh karyawan ANTV yang berpengalaman di 

dunia penyiaran dan juga sistem manejemen modern ANTV berhasil meraih 

beberapa penghargaan tingkat nasional maupun internasional. Tingkat 

nasional, ANTV berhasil meraih sejumlah penghargaan dari Panasonic 

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

(FSI), Museum Rekor Indonesia (MURI), dan lain-lain. Adapun penghargaan 

tingkat internasional yang pernah diraih ANTV di antaranya tiga penghargaan 

dari Asian Television Award untuk kategori Best Sport Program dan Best 

News Program.  

1.  Visi dan Misi ANTV 

Menjadi stasiun TV yang berkelas dunia yang dibuat untuk 

Indonesia, oleh Indonesia, memberikan kepada stakeholder pelayanan 

terbaik dari segi kualitas, kreativitas dan berbeda dengan stasiun TV 

lainnya. 

2. Filosofi Logo ANTV 

Logo ANTV merupakan kombinasi dari dua kekuatan yang saling 

melengkapi, yaitu STAR dengan pengalaman internasionalnya dan ANTV 

dengan pengetahuan dan keahlian lokalnya.  Perpaduan logo STAR 
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dengan kotak channel dan logo ANTV yang sudah ada kedalam bentuk 

dan format yang unik.  Pancaran yang tebal dan berwarna merah 

menggambarkan kekuatan dan kepercayaan diri kami menuju masa depan 

yang gemilang, yang memperlihatkan ANTV dipersembahkan sebagai 

kebanggaan Indonesia. Warna putih melambangkan tekad ANTV 

menjalankan usaha ini berdasarkan azas ketentuan yang berlaku dilandasi 

nilai-nilai kejujuran, ketulusan, serta menjunjung tinggi integritas bangsa. 
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3.  Stasiun Pemancar 

No. Lokasi Frekuensi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Medan 

Lampung 

Jakarta 

Bandung 

Semarang 

Yogyakarta 

Surabaya 

Malang 

Denpasar 

Makasar 

Pelembang 

Pekanbaru  

Padang 

Magetan 

Kediri 

Purwokerto 

Cirebon 

Garut 

Manado 

Banjarmasin 

Jambi 

Pontianak 

Batam 

29 UHF 

30 UHF 

47 UHF 

58 UHF 

25 UHF 

30 UHF 

24 UHF 

44 UHF 

25 UHF 

25 UHF 

26 UHF 

44 UHF 

45 UHF 

36 UHF 

55 UHF 

37 UHF 

42 UHF 

22 UHF 

40 UHF 

40 UHF 

25 UHF 

41 UHF 

53            UHF 

Jangkauan siaran ANTV lebih luas lagi karena dapat dinikmati melalui 

parabola digital melalui jaringan Kabelvision dan Telkomvision. 
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4. SDM  

Kami sadar bahwa sumber daya manusia merupakan faktor sentral 

dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, ANTV terus meningkatkan 

kemampuan tenaga profesional, dengan memberikan kesempatan berupa 

program-program pelatihan dan penghargaan bagi karyawan-karyawan 

berprestasi agar memenuhi kualifikasi sebagai awak televisi yang 

berkemampuan berstandar internasional. 

 

5. ORGANISASI ANTV 

Jajaran Komisaris  

Presiden  :  Paul Francis Aiello 

Komisaris : Daniel Cheung                 : Nalinkant Amratlal Rathod 

  : Omar Lutfi Anwar           : Sukarni Ilyas 

 

Jajaran Direksi            

Presiden         : Anindya N. Bakrie  

Direktur        : Rajan Puri  

        : Robertus Bismarka Kurniawan  

        : Haji Azkarmin Zaini  

        : Daniel G. Resowijoyo 
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Daftar Crew Current Affairs 

GM     : Ivan Haris P 

Manager    : M. Amanullah Hasan 

Produser    : Abdul Hadi  ( FAKTA ) 

     : Darussalam ( TELISIK ) 

     : M. Rahmani ( MATA RANTAI ) 

     : M.A Mayaratih ( WANTED ) 

Ass Prod    : Didik Julaedi 

     : Subari Mohammad 

     : Tuti Marlina 

Reporter    : Tengku Fiola 

     : Ariana Herawaty 

     : Aulia Assidik 

     : Berhnat Pasaribu 

     : Deblot Ivan Sasmiko 

     : Dewvina Oktora 

     : Eko Hartanto 

     : Eva Chairunisa 

     : Nicke Putri 

     : Shinta G 

     : Yosua I. Panggabean 

Cameraman    : Irfan Ramadhan 

     : Septiawan Gumay Senja 
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     : Ali Indra Gunawan 

     : Attaris Mauldin 

     : Benny Cahyadi  

     : Dede Supriyatna 

     : Erfin Yunizar 

     : Firman Hadi 

     : Puncak Komara 

     : Robin Douglas 

     : Vishnu Artha 

Video Editor    : Tri Sunarwan  : Agus Wahyudi 

     : Rendra Irianto  : Rahmat 

     : Aryo Juta Angga Y 

     : Agus Hariyanto 

 

B.  PROGRAM ANTV 

Sejak April 2002 ANTV dengan program–program terbarunya, 

mencoba melebarkan sasaran pemirsa. Semula  target utama program-program 

ANTV ditujukan untuk anak-anak remaja (teenager), kini  ANTV yang tampil 

lebih baru membidik keluarga sebagai target utama pemirsanya. 

Program Berita Mingguan 

Program berita mingguan adalah program berita yang hadir dengan 

frekensi siaran satu kali dalam seminggu dan berita ini di produsi oleh devisi 

current affairs ANTV. Berikut adalah program tersebut : 
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WANTED 

Format :  Talk Show Interaktif 

Durasi :  30 menit 

Presenting :  Host dan Co – Host 

Tema  : Mengangkat profil buronan dan perburuan  polisi atau 

kejaksaan terhadap buronan tersebut. 

Segmentasi : 3 segment dengan pembagian segment bervariasi dalam 

setiap tayangan. 

Isi Tayangan :  Dialog, Wawancara Narasumber, Interaksi dengan pemirsa 

dan paket pengantar. 

Target Audience :  Male dan Female 

 

Rincian program 

Program Wanted mulai ditayangkan 18 September 2006, mengupas 

secara mendalam tentang profil buronan, kasus yang melibatkan buronan serta 

perburuan polisi dan kejaksaan terhadap buronan tersebut. 

Tayangan Wanted dipandu seorang host yang didampingi satu co – 

host. Terkadang Wanted juga menghadirkan nara sumber di studio, antara lain 

dari kalangan polisi, kejaksaan, pengamat, lembaga swadaya masyarakat, dan 

korban kejahatan buronan. Kemudian, untuk mengundang telepon interaksi, 

Wanted menghadirkan panel polisi, yang terdiri dari 3 polisi wanita. 

Segmentasi atau pembagian segment Wanted tidak bersifat baku dalam 

setiap tayangan. Pembagian segment sangat tergantung dari variasi yang 
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diingkan, aktualitas daya tarik / magnitude buronan, skala kejahatnan buronan, 

kekuatan gambar serta kekuatang nara sumber. 

Untuk melibatkan partisipasi pemirsa, Wanted tak hanya mengundang 

telepon interaktif tapi juga menyediakan email khusus Wanted@an.tv dan 

nomor telepon bebas pulsa 0-800-926833 yang dibuka non-stop 24 jam. 

 

 

 

 

 

 

Produksi Wanted. 

MATA RANTAI 

Format : News Feature 

Durasi :  30 menit 

Tema  :  Permasalahan Sosial dan Budaya dengan Pendekatan 

Personal 

Presenting :  Tanpa Presenter 

Segmentasi :  3 segment dengan pembagian segment bervariasi dalam 

setiap tayang 

Isi Tayangan :  Narasi, Wawancara, Visual, Grafik, Background Music, 

Sound Effect, dan Special Effect. 

Target Audience  :  Male dan Female 
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Rincian program 

Program Mata Rantai adalah program berita mingguan berita 

ditayangkan 11 November 2006 mengulas tentang berbagai permasalahan 

sosial yang unik, menarik dan kontroversial dari berbagai daerah di tanah air. 

Dalam setiap tayangan, Mata Rantai menyajikan berbagai topik yang menarik, 

antara lain, problema kemiskinan, keberadaan sebuah komunitas unik yang 

mengundang polemik, gaya hidup yang menyimpang, dampak dari bencana 

alam, prostitusi, pemasungan, serta adat istiadat yang unik. 

Dalam setiap tayangan, Mata Rantai membahas sebuah topik secara 

lengkap dan mendalam, yang disajikan dengan pendekatan personal. Inilah 

kharakteristik khas, yang membedakan dengan program news feature lainnya. 

Pendekatan personal Mata Rantai dilakukan dengan memuat profil tentang 

sosok yang menjadi bagian dari sebuah permasalahan sosial dan budaya. 

Sehingga, pemirsa bisa menyelami permasalahan yang tengah dihadapi sosok 

yang bersangkutan. 

Untuk kebutuhan variasi tayangan, Mata Rantai tidak pernah 

menyajikan segmentasi atau pembagian segment secara baku. Pembagian 

segment sangat tergantung pada sejumlah faktor, antara lain aktualitas 

permasalahan, kekuatan gambar, serta daya tarik  profil sosok yang 

ditampilkan. 
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produksi mata rantai. 

FAKTA 

Format :  News Feature dengan gaya penyajian story telling 

Durasi :  30 menit 

Presenting :  Dengan presenter 

Tema  :  Hukum dan Kriminal dengan dominan Blue Collar Crime 

Segmentasi :  3 segment dengan pembagian segment bervariasi dalam 

setiap tayang 

Isi Tayangan :  Narasi, Wawancara, Visual, Grafik, Background Music, 

Sound Effect dan Special Effect. 

Target Audience :  Male dan Female dengan dominan Female 

Rincian program 

Program Fakta menyajikan berbagai permasalahan hukum yang aktual, 

serta kisah–kisah kriminal yang tragis, unik dan dramatis. Topik yang 

disajikan dalam program Fakta bervariasi, antara lain, kisah pembunuhan, 

penipuan, asusila, pencurian, pemalsuan, penodaan agama, pornografi, dan 

kesalahan prosedur dalam penanganan sebuah perkara. Dalam setiap tayangan, 
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Fakta hanya membahas satu topik, yang disajikan secara lengkap dan 

mendalam dengan gaya bercerita story telling. 

Agar tayangan bervariasi, Fakta tidak pernah menyajikan segmentasi 

secara baku. Segmentasi sangat tergantung pada sejumlah faktor, antara lain 

kekuatan gambar, keinginan membangun cerita, dan variasi yang diinginkan. 

Untuk melengkapi kisah yang disajikan, Fakta mewawancarai tersangka dan 

orang – orang di sekitarnya, korban dan orang–orang di sekitarnya, saksi mata 

serta aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan. Selain itu, Fakta 

juga mengumpulkan data tentang barang bukti kejahatan, Berita Acara 

Pemeriksaan ( BAP ) serta informasi tentang latar belakang kejahatan. 

Tayangan Fakta bersifat khas dengan menonjolkan unsur dramatisasi, 

dari sebuah permasalahan hukum dan kisah kriminal. Untuk itu, Fakta 

dilengkapi re–enactment atau reka ulang dari sebuah peristiwa, dengan 

menggunakan peran pengganti. 

 

 

 

 

 

 

 

 produksi fakta. 
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TELISIK 

Format :  Investigative / Indepth Report 

Durasi :  30 menit 

Presenting :  Tanpa Presenter 

Tema  :  Politik, Ekonomi, Hukum dan Sosial 

Segmentasi :  3 segment dengan pembagian segment bervariasi dalam 

setiap tayang 

Isi Tayangan :  Narasi, Wawancara, Visual, Grafik, Background Music, 

Sound Effect dan Special Effect. 

Target Audience :  Male dan Female dengan dominan Male 

Rincian program 

Program Telisik mulai ditayangkan 2 Mei 2006 mengulas berbagai 

topik menarik yang tengah menjadi sorotan publik serta topik yang berkaitan 

dengan kepentingan masyarakat banyak. Topik dalam tayangan Telisik 

bervariasi, antara lain kasus korupsi dan penyelewengan uang negara, mafia 

peradilan, sengketa tanah, pelanggaran hak asasi manusia, human traficking, 

pembalakan liar, kebijakan / peraturan yang dianggap merugikan kepentingan 

publik, skandal yang melibatkan pejabat negara, dan permasalahan yang 

meresahkan masyarakat. 

Dalam setiap tayangan, Telisik membahas satu topik secara lengkap, 

mendalam dan berimbang, yang disajikan dengan gaya penelusuran. Untuk 

itu, Telisik selalu dilengkapi dengan wawancara pihak–pihak yang terlibat 

langsung dalam sebuah permasalahan, masing–masing pihak telah 
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bersengketa, pihak yang menjadi korban atau terkena dampak permasalahan, 

aparat penegak hukum yang mengusut dan menangani perkara, nara sumber 

yang berkompeten, data yang akurat, serta dokumen yang valid dan otentik. 

Dalam melakukan penelusuran, Telisik terkadang menggunakan spy 

camera untuk pengambilan gambar dan wawancara secara candid. Saat 

disajikan dalam tayangan, gambar dan wawancara tersebut akan diberi 

keterangan “kamera tersembunyi”. Kemudian, untuk memberikan informasi 

tambahan dari lokasi penelusuran, reporter Telisik diwajibkan melakukan 

stand up ( muncul di layar televisi, untuk memberikan informasi di lokasi ) 

Agar tayangan bervariasi, Telisik tidak pernah menyajikan segmentasi 

atau pembagian segment secara baku. Segmentasi sangat tergantung pada 

sejumlah faktor, aktualitas dan daya tarik topik, kekuatan sumber, 

kelengkapan data dan variasi yang diinginkan. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN MAGANG 

 

A. LAPORAN PERIODIK 

Terhitung sejak tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan 11 Maret 

2008, penulis melakukan kegiatan kuliah kerja media di Divisi Current Affairs 

PT. Cakrawala Andalas Televisi atau ANTV. Banyak pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh penulis, tapi dari sekian banyak pekerjaan yang telah 

dilakukan, penulis memfokuskan pada satu pekerjaan yang dimana membuat 

penulis menjadi tertarik pada pekerjaan itu. Yaitu tugas seorang reporter. 

Disana penulis banyak belajar tentang semua tugas yang dimiliki seorang 

reporter mulai dari pra produksi, produksi, sampai pasca produksi. Penulis 

banyak belajar dari seorang reporter pada sebuah acara berita mingguan, yaitu 

Mata Rantai. Dan pada proses produksi Mata Rantai itulah, untuk pertama 

kalinya penulis mendapat tugas sebagai reporter. Pada saat itu penulis 

mendapatkan tugas untuk mencari voxpop atau wawancara untuk Mata Rantai 

episode Tramtib. 

a. Minggu I. (11 Februari – 17 Februari 2008) mendapat tugas menjadi 

seorang reporter Mata Rantai 

Kegiatan atau tugas penulis pada minggu pertama yaitu : 

a) Penulis diberi bekal dengan perkenalan alat-alat  dan studio yang 

dimiliki oleh ANTV. 

b) Melakukan perkenalan denga crew redaksi. 

38 
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c) Mengamati proses pembuatan berita dibagian pemberitaan. 

d) Membuat naskah berita, walaupun belum siap untuk di On Air-kan. 

e) Mengamati proses persiapan peliputan berita (Pra Produksi)  

Adapun secara lebih jelasnya dapat penulis uraikan tugas-tugas yang 

diberikan dalam persiapan peliputan berita (Pra Produksi) adalah 

sebagai berikut : 

 Persiapan sebelum peliputan berita ( Pra Produksi ) 

Pada tahap pra produksi, reporter Mata Rantai akan 

mempersiapkan materi untuk rapat atau pertemuan yang akan 

dilakukan dengan produser sarta kameramen dan crew Mata Rantai 

lainnya. Rincian persiapan pra produksi adalah : 

a. Mengadakan diskusi 

Tim liputan yang terdiri dari reporter dan kameramen 

mendiskusikan dengan produser tentang materi apa yang akan 

diliput untuk satu episode penayangan berita mingguan Mata 

Rantai. Pada rapat tersebut crew Mata Rantai membahas mengenai 

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Rawasari, Jakarta Timur. 

b. Mengolah informasi menentukan angle 

Setelah sebuah topik atau materi liputan telah ditetapkan, 

kemudian dilakukan penentuan angle atau sudut berita. Angle 

liputan berarti mencari sebuah sisi berita yang dianggap paling 

menarik. Dan semua aspek pendukung informasi harus diarahkan 

untuk melengkapi angle tersebut. Termasuk didalamnya penentuan 
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gambar pendukung berita atau menentukan establish shot yang 

dimana establish shot sangat diperlukan pada Mata Rantai.  

Menentukan angle liputan sebelum terjun ke lapangan 

adalah sangat penting, hal ini untuk menghindari terjadinya 

timpang tindih dalam mengumpulkan fakta dilapangan. Rencana 

berita akan membantu reporter dalam menetapkan kerangka 

berfikir, menjelaskan tujuan, sasaran dan memfokuskan perhatian. 

c. Mempersiapkan bahan–bahan pemberitaan atau liputan 

Reporter melakukan pendalaman materi berupa 

pengumpulan data–data atau referensi yang relevan dengan 

peristiwa yang akan diliput. Referensi ini bisa berasal dari website / 

internet, surat kabar, ataupun catatan kecil dari pengalaman – 

pengalaman reporter dalam liputan yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya. 

d. Menentukan sumber berita, menghubungi, dan membuat janji 

dengan narasumber 

Seorang reporter dalam mencari berita harus 

memperhatikan sumber berita. Sumber berita tersebut harus layak 

dipercaya. Orang–orang yang ada disekitar tempat kejadian liputan 

bisa dijadikan sumber berita, akan tetapi pengamat ahli dalam 

bidangnya meskipun tidak terlibat langsung juga merupakan 

sumber berita yang menarik akan dapat ditampilkan dalam 
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rangkaian penulisan berita. Adapun sumber-sumber berita yang 

akan menjadi target wawancara adalah : 

a) Pedagang kaki lima / korban penggusuran 

b) Pimpinan Tramtib  

c) Petugas Tramtib / anggota Tramtib 

d) Istri Petugas Tramtib. 

e) Masyarakat. 

e. Membuat daftar pertanyaan untuk narasumber 

Daftar pertanyaan ini bisa dibuat dalam bentuk tertulis, 

biasanya reporter senior hanya diingat–ingat saja. Akan tetapi 

apabila jumlah pertanyaan banyak, maka perlu untuk dicatat. 

f. Mempersiapkan dana / budget liputan 

Reporter Mata Rantai sebelum terjun ke lapangan, dia harus 

mengambil dana / budget untuk produksi dari produser. Untuk 

liputan di Jabodetabek disiapkan dana Rp. 2.000.000,- sedangkan 

untuk liputan diluar kota disiapkan dana kurang lebih Rp. 

7.000.000.-. Disini reporter dipercaya untuk bisa memanage dana 

liputan. Dengan dana sebesar kisaran tadi, liputan harus berjalan 

dengan lancar. Itu kadang juga menjadi kendala bagi reporter 

sendiri. Tapi itulah salah satu tanggung jawab seorang reporter di 

Mata Rantai. 

Sering kali apa yang terjadi dilapangan berbeda jauh dari rencana 

awal. Sehingga penentuan angle berita ini sifatnya tidak baku. Artinya 
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apabila dilapangan ada peristiwa yang lebih menarik dan bagus untuk 

disampaikan pada khalayak, boleh saja seorang reporter mengganti 

angle liputannya tentu dengan persetujuan sang produser. Disinilah 

reporter dituntut untuk jeli, luwes, dan mampu menyesuaikan diri.  

b. Minggu II. (18 Februari – 24 Februari 2008) mendapat tugas terlibat 

dalam peliputan berita di lapangan Mata Rantai 

Adapun kegiatan dan pelaksanaan magang pada minggu ke II adalah : 

Peliputan Berita di Lapangan ( Produksi ) 

 Setelah melakukan berbagai persiapan untuk liputan, segera 

dilakukan peliputan berita. Ketika berada di lapangan seorang reporter 

akan mengadakan observasi atau mengamati gejala dan keadaan ( fakta ) 

di lapangan. Disinilah reporter akan menegaskan kembali kepada 

kemeramen tentang angle berita yang akan diliput. Ada tiga tugas seorang 

reporter ketika peliputan berita : 

a. Menggali data 

Dalam mengamati obyek berita, reporter dituntut untuk 

mencatat data dengan teliti dan selengkap mungkin. Kelengkapan data 

akan memudahkan dalam menulis naskah, sedang ketelitian sangat 

penting untuk menghindari salah pengertian ketika berita disampaikan 

kepada khalayak. Seorang reporter dalam upaya  mengumpulkan data 

dan bahan berita harus berpedoman pada rumus 5W = 1H yaitu what, 

why, who, when, where, how, dan selain itu dalam liputan Mata Rantai 

masih ditambah dengan satu unsur lagi, yaitu s, yang berarti save. 
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Dalam arti aman untuk narasumber dan aman untuk pihak ANTV 

maupun acara Mata Rantai itu sendiri. 

b. Wawancara dengan narasumber 

Ketika meliput suatu peristiwa, reporter melakukan suatu 

aktivitas liputan wawancara, karena untuk mendapat informasi yang 

akurat dan tepat satu–satunya cara adalah menanyai sumber berita. 

Selain itu wawancara dipandang sebagai pendekatan psikologis kepada 

khalayak. Artinya khalayak akan lebih percaya terhadap berita yang 

disampaikan kepada mereka jika orang yang berkompeten dengan 

peritiwa tersebut ikut berbicara. Demikian pentingnya wawancara 

sebagai suatu cara menggali informasi sehingga reporter Mata Rantai 

bisa mengatakan bahwa wawancara adalah tulang punggung sebuah 

berita atau informasi yang akan disampaikan kepada khalayak. 

Wawancara bukanlah sekedar kegiatan bertanya tentang apa, 

siapa, bagaimana, dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Sebelum 

melakukan wawancara, seorang reporter Mata Rantai biasanya akan 

membuat analisa kecil. Apa yang sebenarnya ingin diperoleh dari 

sebuah wawancara atau apa tujuan dari wawancara yang akan 

dilakukan. Jika hal ini sudah maka wawancara yang akan dilakukan 

akan lebih terfokus dan akan didapat informasi yang lebih mendalam 

tentang topik berita tersebut. Sebagai acuan agar reporter memperoleh  

informasi yang lebih mendalam tentang topik berita tersebut, reporter 

dapat menggunakan daftar pertanyaan. Namun dalam melakukan 
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wawancara reporter tidak boleh terpaku pada daftar pertanyaan karena 

dalam pelaksanaanya pertanyaan akan berkembang saat wawancara 

berlangsung. 

Untuk menghasilkan wawancara yang eksklusif, dibutuhkan 

persiapan yang matang dari pihak wawancara. Untuk itu seorang 

reporter yang akan melakukan kegiatan wawancara mutlak 

memerlukan bekal diri, disamping bekal, ketrampilan dan teknis.  

 

 

Proses Terjadinya wawancaea dengan narasumber 

Bekal yang dibutuhkan reporter saat melakukan wawancara 

meliputi : 

1. Kepribadian hangat, cepat dan tanggap serta konsisten. 

2. Memiliki intelektualitas dan wawasan yang luas dalam banyak hal. 

3. Sikap yang profesional. 

4. Dalam mengajukan pertanyaan dalam wawancara hendaknya wajar 

dan tidak over acting. 

5. Tidak merasa lebih tinggi dari yang diwawancarai atau sebaliknya 

tidak merasa lebih rendah dari yang diwawancarai. 

6. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 

7. Mampu mengembangkan imajinasi dan wawasan yang dimiliki 

sehingga mampu melahirkan ide–ide baru sebagi model 

wawancara. 

Diskusi Menentukan 
narasumber 

Membuat 
daftar 

pertanyaan 

Wawancara 
narasumber 
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Adapun wawancara yang dilakukan oleh reporter selama satu minggu 

beserta hasil wawancara ini adalah : 

a) Hariyanti Badjuri  :  Kadis Tramtib dan Linmas (Satpol-PP)  
Reporter  : ”Bagaimana sesungguhnya awal mula keberadaan 

Tramtib?” 
Hariyanto B : ”Ya, jadi pertama kali terbentuk pada tahun 1950, 

dengan nama satuan Polisi Pamong Praja. Dan 
dalam perkembangan waktu dari tahun ke tahun, 
kita Perda Hukum yang berlaku berubah-ubah 
sampai saat ini kita ada Undang-undang yang 
mengesahkan kita. Artinya bahwa keberadaan kita 
ini memang secara hukum diakuilah. Kira-kira 
begitu.” 

Reporter  : ”Selama ini, Tramtib terkenal dengan tindakannya 
yang represif. Seperti yang terjadi pada kasus 
penggusuran di Rawasari. Apakah memang ada 
aturan menggunakan tidakan tersebut?” 

Hariyanto B : ”Ya jadi begini, itu yang agak saya bantah. Bahkan 
saya harus bantah penuh. Tindakan anggota saya itu 
karena ada yang memulai duluan. Memang ada 
beberapa kasus kejadian yang mungkin dia juga 
anak muda, emosional juga. Tapi tidak mungkin. 
Tidak ada dalam kamus kita, bahwa kita harus 
bertindak seperti itu. Kalaupun ada, itu pasti 
pelanggaran berat buat kita 

Reporter  : ”Bagaimana sebenarnya mekanisme operasi 
penertiban petugas Tamtib?” 

Hariyanto B : ”Jadi begini, di dalam setiap penertiban selalu ada 
prosesnya dan proses itu tidak cuma sehari, dua 
hari. Dari mulai pertama sosialisasi, dari sosialisasi 
dengan program kita ajak rembukan mereka dan ini 
surat perintahnya dari pak Walikota. Apabila 
sosialisasi sudah baru surat peringatan pertama, 
kedua sampai ketiga dan pada hari-H penertiban. 
Jadi mulai satu proses hukum. Secara hukum 
gimana? Kita undang semua instansi yang terkait 
untuk membahas masalah tersebut. Itu yang terjadi 
dan di lapangan itu, biasanya Walikota 
mengeluarkan surat perintah kepala suku dinas yang 
bergerak di lapangan, di tingkat wilayah kota.” 

Reporter  : ”Bagaimana sesungguhnya rekrutmen anggota 
Tramtib?” 

Hariyanto B : ”Jadi secara reguler itu memberikan bekal kepada 
anggota kita, dari mulai rekrutmen pertama, itu kita 
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rekruitmennya ada beberapa lembaga. Instansi yang 
membantu kita. Nah ini Polri dalam rekruitmen 
mereka dan mereka melalui tahapan psikotes, 
Kesamaptaan dan pengetahuan umum. Itu untuk 
anggota yang paling dasar dan periodik kita dapat 
pembekalan dari mereka, apa itu kecakapan, 
beladiri, termasuk juga pembekalan yang lain itu 
periodik kita berikan kepada mereka.” 

 
b) Nurmala Tambunan  : Korban Penggusuran 

Reporter  : ”Bagaimana awal mula penggusuran oleh Tamtib 
ini terjadi?” 

Nurmala T : ”Ya, langsung tiba-tiba datang. Ada tu 1000 orang. 
Kita gak dikasih bergeraklah, langsung datang, 
langsung digusur begitu saja.” 

Reporter  : ”Berapa total kerugian yang anda alami?” 
Nurmala T : ”Adalah 50 juta barang-barang kita habis. Kalau di 

tetangga-tetangga itu, ya ratusan juta. Karena 
barang-barangnya kristal semua barang itu. 
Berlebihanlah kejamnya. Baru ini pernah kejadian. 
Gak cukup penggusuran saja, pemukulan juga 
banyak korban. Keponakan saya sendiri ada yang 
kena tunjang. Maji marinir itu kena dadanya, 
sampek sakit. Kita sudah pembikinan pengaduan ke 
Polda.” 

Reporter  : ”Apa yang dilakukan Tramtib kepada para 
pedagang?” 

Nurmala T : ”Kejam. Pemukulan. Kejadian pembakaran belum 
pernah kejadian kayak gini. Saya juga merasa sedih. 
Sedih saya. Saya tengok kios saya didobrak 
langsung dan dihancurkan dan ada uang 
penggusuran. Jadinya ya baginilah kelantaran 
semua. Trus kami turun di situ. Kejam juga orang-
orang itu. Lagi saya nawarin barang saya dijorokin 
gitu, disuruh minggir.” 

 
c) Timbul Sitinjak : Kasi Tramtib dan Linmas (Satpol-PP KBY 

Baru Jakarta Selatan) 
Reporter  : ”Seberapa signifikan penurunan PKL di wilayah 

Jakarta ini setelah dilakukan penggusuran?” 
Timbul S : ”Untuk signifikan dari 2007 ke 2008, memang 

terjadi penurunan. Jadi tahun 2008 banyak 
penurunan pedagang kaki lima. Jadi sangat 
signifikan sekali karena rencana penertiban kota itu 
sebukan 2 kali.” 
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d) Nurhasim : Anggota Trantib 
Reporter : ”Bagaimana sejarah awal anda masuk Tramtib?” 
Nurhasim : ”Sejarah masuk Tramtib, ya benar-benar mengalami 

kesulitan, karena saya sudah berkali-kali tes. Ya 
frustasi aja lah. Saya mencoba lagi. Alhamdulillah 
keterima.” 

Reporter : ”Bagaimana kehidupan ekonomi anda setelah 
masuk Tramtib?” 

Nurhasim : ”Sampai saat ini status saya PTT. Gaji pokok saya 
Rp 950.000 per bulan. Keadaannya ya dirasa cukup, 
ya namanya manusia tak ada cukupnya. Tapi kita 
berusaha bagaimana caranya dengan uang segitu 
dan gaji segitu kita cukup-cukupin lah.” 

Reporter : ”Bagaimana dengan dengan kasus sogokan?” 
Nurhasim : ”Banyak. Kalau masalah sogokan, respon aku ya 

caranya kita lihat kondisi seseorang itu kalau dia 
merasa bisa kita bantu, ya harus kita bantu. 
Namanya aja manusia. Mungkin minta tolong, apa 
entah bagaimana. Jadi tak selalu diterima kok ya. 
Kalau bagi-bagi ma temen sih pasti. Itu suatu 
kerjasama. Kita harus punya satu keputusan yang 
benar-benar bisa kita pertanggung jawabkan. 
Biasanya kasus-kasus barang sitaan. Karena kita 
tega ngga tega sebenarnya. Kalau dia minta tolong 
ma kita kalau bisa ditolong, apa boleh buat.” 

Reporter : ”Apa suka duka menjadi Tramtib?” 
Nurhasim : ”Suka dukanya ya, kita kalau kumpul ma teman-

teman ilang capeknya. Dukanya kalau kita ya ada 
suatu masalah. Intinya ya yang jauh dari kebutuhan 
hidup begitu saja. Sementara tanggung jawab cukup 
besar.” 

 
e) Rosanah : Istri Nurhasim 

Reporter : ”Bagaimana suami anda mencukupi kebutuhan?” 
Rosannah : ”Ya kalau saya di rumah, paling dia usaha apa. Pa 

ngojek apa, apa gitu.” 
Reporter : ”Bagaimana perasaan anda dengan status suami ?” 
Rosannah : ”Ya sedikit bangga juga sih. Apalagi sekarang mau 

diadain itu, apa pegawai negeri. Gak putus-putus, 
kalau tahun kemarin kan honor. Jadi kita gak tetap.” 

Reporter : ”Apakah ada rasa kuatir dalam diri anda?” 
Rosannah : ”Ya ada sedikit. Yang namnya suami kita kuatir dia 

kerja. Apalagi kerja begitu lawannya kan pasti 
banyak. Pedagang suka jelek sama dia. Dari 
belakang aja gitu. Tapi ya saya sih bilang, hati-hati 
aja gitu.” 
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f) Andi  :  Karyawan 
Reporter :  ”Bagaimana menurut anda tindakan para Tramtib?” 
Andi : ”Kalau menurut saya sedikit berlebihan. Tindakan 

harusnya ke arah kekeluargaan dari pada ke arah 
anarkis.” 

 
g) Asamiah : Masyarakat 

Reporter : ”Menurut anda perlukah penertiban PKL itu?” 
Asamiah : ”Kalau menurut saya itu perlu, tapi menurut saya 

jangan terlampau keras. Karena untuk masyarakat 
umum seperti saya mencari nafkah ya di PKL ini. 
Tapi adanya Tramtib yang kasar ini, merugikan 
masyarakat. Harusnya, memakai surat teguran dulu 
2x, 3x, agar tidak memindahkan masyarakat dengan 
memaksa.” 

 
h) Erna Wijaya :  Masyarakat 

Reporter : ”Bagaimana menurut anda hasil penertiban PKL?” 
Erna Wijaya : ”Sejauh ini cukup lumayan. Tapi kurang efektif. 

Seharunya setelah diarahkan diberi fasilitas, agar 
tidak kembali lagi ke pekerjaan yang mengganggu 
masyarakat karena bisa membuka jalan 
kriminalitas.” 

 
i) Wasi Gede Puraka : Sosiologi UI 

Reporter : ”Bagaimana sebenarnya mengatasi masalah PKL 
dan Tramtib ini?” 

Wasi GP : ”Persoalan ini berhubungan dengan masalah 
ekonomi. Sulit kalau harus mengatur PKL dengan 
kondisi perekonomian bangsa seperti sekarang ini. 
Intinya ada pada komunikasi. Apa yang dimaui PKL 
dan apa yang dimaui pemerintah, itu dibahas 
bersama. Duduk bersama untuk menyelesaikan 
persoalan ini. Jangan dengan kekerasan. Kalau 
komunikasi sudah terjalin, maka pasti akan ada 
solusi yang baik meskipun tidak mungkin dapat 
memuaskan semua pihak. Tapi setidaknya masing-
masing pihak mampu memahami kondisi satu sama 
lain.”19 

 
 
 
 
 

                                                 
19 Elang, Script acara Mata Rantai Edisi ”Tramtib”, ANTV, 06 Maret 2008. hal 1-15. 
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c. Stand Up 

Stand up adalah penyampaian oleh reporter di depan kamera 

kepada masyarakat tentang kesimpulan dari seluruh berita atau 

informasi yang telah disampaikan. Dalam pelaksanaan stand up ini, 

reporter harus memakai penyampaian yang kata–katanya tidak 

membuat kesalah pahaman oleh khalayak yang menontonnya. Misal, 

apabila liputan bertopik tentang masalah yang melibatkan antara 

masyarakat dan pemerintah, maka seorang reporter harus 

menyampaikan dengan kata–kata yang tidak memihak keduanya.  

Dengan kata lain reporter harus netral dalam penyampaiannya. 

Oleh karena itu dalam melakukan stand up, reporter harus sangat 

memperhatikan kata–katanya yang akan disampaikan kepada 

masyarakat di depan kamera. Stand up dalam berita sebenarnya bukan 

merupakan keharusan, tapi dalam Mata Rantai, stand up sudah 

menjadi ciri khasnya jadi stand up harus ada dalam setiap episode 

Mata Rantai. Maka inilah salah satu tantangan bagi seorang reporter 

Mata Rantai. 

d. Pendamping kameramen untuk pengambilan gambar dan 

establish shot 

Saat peliputan kameramen dan reporter adalah partner kerja. 

Kameramen bertugas meliput gambar secara visual, sedangkan 

reporter juga ikut mendampingi kameramen ketika proses pengambilan 

gambar. Reporter ikut memberikan ide kepada kemeramen tentang 
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gambar–gambar yang akan diambil dan establish shot yang akan 

diambil juga. Untuk acara Mata Rantai, gambar yang digunakan tidak 

sembarangan gambar. Gambar yang akan digunakan haruslah memiliki 

konsep yang sama dengan topik berita serta dengan kemasan yang 

tidak biasa.  

Dalam arti tidak bisa adalah, gambar dalam Mata Rantai 

diambil dengan angle–angle yang indah, yang menjadi ciri khas atau 

karakter Mata Rantai. Dan disini seorang reporter Mata Rantai juga 

harus paham dan tahu tentang pengambilan gambar yang memiliki 

karakter Mata Rantai. Dalam pengambilan Establish shot pun, tidak 

sekedar mengambil gambar sebuah tempat, tetapi juga harus dipikirkan 

pula angle–angle yang tepat dan indah ( tidak biasa ). Dengan 

demikian berita yang akan dihasilkan tidak seperti berita yang biasa 

tetapi berita yang dapat menggugah emosi penonton atau khalayak 

melalui gambar–gambarnya yang indah dan berkharakter. 

Sehubungan dengan peliputan berita, reporter Mata Rantai juga 

harus memperhatikan hal–hal sebagai berikut : 

1. Wajib menghargai hak–hak narasumber yaitu hak menolak 

mengungkapkan jati diri dan hak jawab. 

2. Seandainya terjadi pertikaian antara dua pihak maka reporter harus 

bersikap netral dengan cara menyeimbangkan pemberitaan dari 

kedua kubu. 
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3. Reporter wajib menjunjung etika profesi dengan jalan 

mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan pribadi. 

4. Ketika reporter selesai memperoleh data, reporter menanyakan 

kepada kameramen apakah gambar yang diambil sudah cukup. Hak 

reporter meminta kameramen untuk mengambil gambar yang 

dibutuhkan reporter dan yang dibutuhkan untuk episode yang 

diliput. Setelah proses liputan dirasa cukup, crew liputan kembali 

ke kantor. 

3. Setelah peliputan ( Pasca produksi ) 

 Setelah proses produksi selesai, reporter kembali ke kantor untuk 

melanjutkan tugas–tugas pasca produksi. Tapi sebelumnya reporter harus 

melakukan hal lain diantaranya : 

a. Reporter membuka kembali catatannya untuk memastikan data  yang  

diambil di lapangan sudah cukup dan konkret. Mencari poin–poin 

bagus, fungsinya untuk menentukan dari mana reporter memberikan 

data–data yang dia peroleh di lapangan. 

b. Riset terakhir. Untuk melengkapi data–data di lapangan seorang  

reporter kadang memerlukan riset dari buku–buku, koran atau majalah. 

c. Mem–preview gambar yang diperoleh kameramen untuk mengecek  

hasil wawancara. Untuk memudahkan dalam penulisan berita maka 

reporter akan mencari kalimat yang sesuai dengan berita yang akan 

dibuat, dan reporter juga mencatat hasil wawancara berdasarkan 

ucapan–ucapan dari narasumber, tapi hanya intinya saja. Selain itu 
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time code atau durasinya juga dicatat. Proses itu ini bisa disebut juga 

dengan proses Time Coding.  

 

c. Minggu III. (25 Februari – 2 Maret 2008) mendapat tugas terlibat 

dalam penulisan berita acara Mata Rantai 

Pada minggu ketiga, penulis mendapat tugas untuk melakukan 

penulisan berita dan terlibat kembali dalam persiapan pra produksi untuk 

acara Mata Rantai Minggu berikutnya. 

Penulisan naskah berita merupakan suatu tugas yang sangat vital 

dalam jurnalistik televisi karena naskah tersebut diperlukan untuk 

menghidupkan gambar hasil liputan. Dalam kegiatan penulisan berita, 

reporter harus menguasai teknik dalam menulis naskah berita. Dalam Mata 

Rantai menggunakan teknik piramida yaitu teknik pembuatan naskah yang 

berasal dari peristiwa atau pendapat yang penyajiannya tidak terikat 

waktu. Teknik penulisan dari hal yang kurang penting ke hal yang 

terpenting. 

Hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan saat menulis berita 

adalah : 

1. Pemilihan bahasa mengacu kepada rumus  ELF  ( Easy  Listening 

Formula ) yang berarti bahasa harus mudah didengar dan dimengerti. 

2. Memperhatikan Accuracy, Brevity, Clarity, Simplicity, dan  Sincerity, 

dimana berita harus tepat, ringkas, jelas, sederhana, dan dapat 

dipercaya, serta save atau aman untuk semua pihak. 
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3. Tidak memasukkan opini pribadi ke dalam tulisannya. 

4. Harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, serta lugas dan 

singkat. 

5. Naskah diketik dengan huruf besar semua agar memudahkan narator 

atau penyiar membacakan naskah berita. 

Pada minggu ke III ini, penulis juga mendapat tugas memperhatikan 

proses editing di studio ANTV. 

d. Minggu IV. (3 Maret – 11 Maret 2008) mendapat tugas terlibat dalam 

proses editing acara  Mata Rantai 

Tugas berikutnya reporter mendampingi editor dalam proses 

editing. Setelah  naskah berita selesai, sebelum naskah diserahkan kepada 

produser untuk cheking, naskah diberikan kepada editor untuk 

mempermudah tahapan proses editingnya. Tahapan editing adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemilihan gambar 

Reporter dan penulis membantu editor dalam pemilihan gambar 

dalam pemilihan gambar yang akan di edit. Gambar berasal dari hasil 

liputan kemeramen dan reporter yang masih kasar dan meloncat – 

loncat (belum sesuai alurnya). Selanjutnya reporter dan kameramen 

akan melakukan proses penyusunan gambar sesuai dengan naskah 

berita agar sang editor lebih mudah proses editingnya. Editing ini 

bertujuan untuk menyajikan gambar secara berurutan agar mampu 

membantu pemirsa mengerti maksud berita yang disiarkan dan 
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menghindari jumping shot yang akan membingungkan pemirsa saat 

menyaksikan berita. Reporter dan kameramen akan memberikan 

arahan kepada editor, adegan–adegan mana yang terbaik yang mampu 

menerangkan beritanya dengan baik.   

2. Dubbing oleh narator 

Dubbing dilakukan setelah proses pemilihan gambar selesai, 

proses dubbing dilakukan oleh seorang narator. Namun pada Mata 

Rantai, reporter tidak menjadi seorang narator, dan orang lainlah yang 

menjadi narator. 

3. Mixing gambar dan suara 

Adalah proses memadukan gambar dan narasi. Sampai disini satu 

episode Mata Rantai telah dibuat dan siap untuk ditayangkan. 

 Setelah melalui semua proses tadi, satu episode berita mingguan 

Mata Rantai sudah siap untuk ditayangkan. Disinilah seorang reporter atau 

seluruh crew Mata Rantai dapat mengetahui baik atau buruknya rating 

yang diperoleh. Namun, baik atau buruknya rating, setelah proses 

penayangan, seluruh crew Mata Rantai melakukan sebuah pertemuan 

untuk membahas kekurangan pada beritanya yang telah ditayangkan agar 

untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. 

Pada minggu terakhir magang ini, penulis juga mendapat 

kesempatan untuk melakukan ramah tamah dengan jajaran direksi dan 

crew Devisi Current Affairs ANTV. Devisi Current Affairs ANTV 
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mengadakan perpisahan dengan penulis dan masing-masing berbagi 

kenang-kenangan serta berbagi pesan dan kesan. 

 

B. DESKIPSI PROGRAM ACARA MATA RANTAI ANTV 

a. Program Acara Mata Rantai Bernaung dalam Departemen Current 

Affairs ANTV 

Departemen Current Affairs ANTV keberadaannya menjadi 

signifikan karena dewasa ini berkembang sebuah bentuk penyajian gaya 

berita yang biasa disebut sajian berita gaya jurnalistik dengan penyajian 

berita yang lebih mendalam dan informasi narasumber yang menyeluruh 

dari berbagai sumber sehingga berita yang disampaikan lebih mendalam 

dan lengkap. 

Adapun yang dimaksud dengan The Current Affairs Programme 

(CAP) adalah mata acara tentang peristiwa-peristiwa yang sedang atau 

masih berlangsung. Kata Current Affairs sendiri berarti peristiwa-peristiwa 

yang baru terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam 

Departemen Current Affairs ANTV sendiri memiliki beberapa program 

acara yaitu Telisik, Fakta, Wanted, dan Mata Rantai. 

Mata Rantai menggunakan format acara New Feature yang berarti 

membahas sebuah topik secara lengkap dan mendalam, yang disajikan 

dengan pendekatan personal yang menyajikan berbagai topik menarik, 

antara lain problem kemiskinan, keberadaan sebuah komunitas unik yang 

mengundang polemik, gaya hidup yang menyimpang, dampak dari 
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bencana alam, prostitusi, pemasungan, masalah sosial-budaya serta adapt 

istiadat yang unik.  

Mata Rantai masuk dalam kategori CAP (The Current Affairs 

Programme) yang dalam bentuk acaranya tidak menggunakan presenter 

atau pembawa acara, dengan karakter permasalahan yang digali oleh 

reporter program acara Mata Rantai melalui pendekatan personal tanpa 

menuduh atau menggurui terhadap narasumber sehingga mampu 

menunjukkan realitas yang sesungguhnya dan bukan dibuat-buat sehingga 

penonton dapat memberikan penilaian secara obyektif tanpa 

mengesampingkan salah satu narasumbernya atau pokok permasalahan 

yang sesungguhnya. Isi tayangan lebih menonjolkan narasi dan wawancara 

dengan background visual, grafik, musik, sound effect dan special effect. 

b. Spesifikasi Acara 

Dalam Kuliah Kerja Media (KKM) ini, konsentrasi program acara 

yang penulis ambil berada di Departemen Current Affairs ANTV dari 

Devisi News-Sport dan Current Affairs ANTV dalam program acara News 

Feature Mata Rantai yang memiliki format acara berita 30 menit pada 

setiap penayanganya. Acara Mata Rantai ini menginformasikan tentang 

permasalahan sosial dan budaya dengan pendekatan personal. Disiarkan 

setiap hari Kamis, secara tidak langsung dari Studio Taping ANTV. 

Program acara Mata Rantai ini di tujukan kepada seluruh  kalangan atau 

golongan (ekonomi, bawah, menengah, atas) secara nasional. Karakter 

yang ditampilkan dalam program acara Mata Rantai adalah realita 
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permasalahan yang lebih menonjolkan pokok permasalahan yang 

sesungguhnya terjadi dalam masyarakat dengan menyajikan berbagai topik 

yang menarik, antara lain problema kemiskinan, keberadaan sebuah 

komunitas untuk mengundang polemik, gaya hidup yang menyimpang, 

dampak dari bencana alam, prostitusi, persoalan sosial-budaya, 

pemasungan, serta adat istiadat yang unik. 

c. Spesifikasi Materi Acara dan Segmentasi Acara 

Dalam setiap tayangan, Mata Rantai membahas sebuah topik 

secara lengkap dan mendalam, yang disajikan dengan pendekatan 

personal. Pendekatan personal Mata Rantai dilakukan dengan memuat 

profil tentang sosok yang menjadi bagian dari sebuah permasalahan sosial 

dan budaya. Sehingga, pemirsa bisa menyelami permasalahan yang tengah 

dihadapi sosok yang bersangkutan. 

Dalam Mata Rantai tidak menggunakan presenter namun hanya 

suara narator yang berbicara di sela-sela berita. Isi tayangan yang 

ditampilkan dalam acara Mata Rantai adalah narasi, wawancara, visual, 

grafik, background music, sound effect dan special effect. 

Program acara news feature Mata Rantai memiliki 3 segment acara 

dengan pembagian segment bervariasi dalam setiap tayangan. Pembagian 

segment sangat tergantung pada sejumlah faktor, antara lain aktulitas 

permasalahan, kekuatan gambar, serta daya tarik profil sosok yang 

ditampilkan. Sehingga, untuk kebutuhan variasi tayangan Mata Rantai 

tidak pernah menyajikan segmentasi atau pembagian segment secara baku. 
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Adapun spesifikasi materi acara secara lengkap yang ditayangkan 

pada tanggal 6 Maret 2008 yang dirangkum dari Script acara Mata Rantai 

adalah sebagai berikut : 

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Maret 2008 

Kasus : Tramtib 

Judul : Kejamnya Tramtib 

Lokasi : Jakarta 

Nama Tim : Ben / Elang 

Produser : Muhammad Rahmani 

Assprod : Eko Hartanto 

Latar Belakang Kasus : 

1. Penertiban pedagang kaki lima di Rawasari, Jakarta Timur 

2. Kasus-kasus Penggusuran Rumah 

Segmen I  :  Nasib Pedagang Kaki Lima karena tindakan represif 

Tramtib 

Segmen II : Kondisi para Tramtib dan keluarganya dengan 

kesejahteraan minim serta masih harus menghadapi 

kebencian masyarakat. 

Segmen III : Tanggapan dari berbagai pihak terhadap aksi Tramtib baik 

dari ahli maupun dari masyarakat dan Tramtib itu sendiri 

untuk mencari solusi terbaik dari tindakan represif para 

Tramtib. 
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d. Identifikasi Program Acara Mata Rantai  

Program acara Mata Rantai memiliki perbedaan yang mencolok 

dengan program acara biasa ialah penyajiannya yang lebih panjang, tidak 

berupa percikan-percikan peristiwa, tetapi lebih panjang lebar dan 

mendalam (in length and depth). Dalam Program acara Mata Rantai dapat 

ditampilkan selain peristiwa, juga analisis, serta hal-hal lain yang ada 

hubungannya dengan peristiwa tersebut. Yang menjadi perhatian dalam 

program acara Mata Rantai adalah nilai berita (news value), dengan selalu 

berdasarkan pada news (berita), tetapi tidak selalu pengulangi berita, baik 

dalam pengolahan maupun dalam penyajiannya. 

Untuk lebih memperjelas perbedaan antara program acara Mata 

Rantai dan Program acara berita lain adalah sebagai berikut : 

BERITA PROGRAM ACARA MATA RANTAI 

1. Panjangnya antara setengah 

menit sampai dua menit 

2. Foto, film/video, peta dan 

lain-lain 

3. Straight news (berita tanpa 

opini), wawancara, 

pernyataan 

4. Disiarkan bersama berita-

berita lain 

 

1. Panjangnya 30 menit  

2. Film/video dan komentar 

3. Berdasarkan News dan analisis 

latar belakang, wawancara, 

pernyataan  

4. Disiarkan pada ruangan tersendiri.  

5. Mengandung unsur dokumenter 

6. Mengandung unsur features. 
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e. Crew Current Affairs 

1. Penanggung jawab acara 

Ivan Haris P 

2. General Manager 

Ivan Haris P 

3. Manager 

M. Amanullah Hasan 

4. Produser Mata Rantai 

Muhammad Rahmani 

5. Asistan Produksi 

Yosua I. Panggabean 

6. Reporter 

a. Tengku Fiola 

b. Aulia Assidik 

c. Berhnat Pasaribu 

d. Deblot Ivan Sasmiko 

e. Dewvina Oktora 

f. Eko Hartanto 

g. Eva Chairunisa 

h. Nicke Putri 

i. Shinta G 

j. Didik Julaedi 

k. Irfan Ramadhan 

7. Cameramen 

a. Ali Indra Gunawan 

b. Attaris Mauldin 

c. Benny Cahyadi 

d. Dede Supriyatna 

e. Erfin Yunizar 

f. Firman Hadi 

g. Puncak Komara 

h. Robin Douglas 
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i. Vishnu Arthe j. Elang Triwarih 

8. Video Editor 

a. Tri Sunarwan 

b. Rendra Irianto 

c. Ryo Juta Angga Y 

d. Agus Hariyanto 

e. Agus Wahyudi (Didi) 

f. Rahmat 
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9. Periset 

a. Fajar Radiansyah 

b. Very Junleven Manik 

 

C. PROSES PRODUKSI PROGRAM ACARA MATA RANTAI 

Dari hasil pengamatan penulis selama kegiatan Kuliah Kerja Media 

(KKM), tahapan produksi Program Acara Mata Rantai adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan yang matang sangat penting dilakukan sebagai acuan 

atau panduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu 

perencanaan dimaksudkan sebagai alat koordinasi dan pengawasan. 

Dengan demikian diharapkan dapat seoptimal mungkin. 

Setiap topik yang akan diliput untuk diproduksi diputuskan melalui 

Rapat Program yang dipimpin oleh General Manager CA atau Manager 

CA dan Rapat Agenda Setting yang dipimpin oleh Pimpinan Redaksi atau 

Wakil Pimpinan Produksi. 

Dalam Rapat Program maupun Rapat Current Affairs, dilakukan 

pembahasan usulan, perencanaan produksi berikutnya, dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan produksi sebelumnya. Adapun penulisan wish-list 

topik yang telah diputuskan dan disetujui rapat harus segera dilakukan. 

Perubahan dan penyesuaiannya karena perkembangan aktual harus 

diketahui oleh Manager/Produser Eksekutif dan GM. 
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Semua rencana kerja produksi yang telah disusun penting untuk 

diinformasikan secara lengkap kepada crew. Hal ini untuk menghindari 

adanya overlapping antar crew maupun miss communication. Tahap 

perencanaan dimulai dengan penentuan materi berita. Kemudian dilakukan 

perencanaan liputan yang menyangkut masalah crew, peralatan, 

transportasi, biaya perjalanan, dan sebagainya. 

Orang yang bertanggung jawab dalam menentukan materi liputan 

dan pembagian tugas reporter yang akan meliput materi berita adalah 

Produser. Sedangkan yang bertugas membagi jadwal tugas kamera, 

penentuan peralatan liputan, serta transportasi adalah Assistan produser. 

Berita yang direncanakan dapat bersumber dari: 

1. Berita Hunting: sumber berita yang diperoleh dari pengamatan di 

lapangan, biasanya dari isu berkembang di masyarakat maupun 

calender event. 

2. Press Release dari suatu lembaga/perusahaan 

3. Konferensi pers 

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

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

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

maupun orang-orang penting 

6. Dokumentasi 
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7. Berita Inisiatif, sumber berita diperoleh dari apa saja yang didengar, 

diamati dan dialami (tanpa adanya perencanaan terlebih 

dahulu/mendadak). 

Produser selanjutnya menentukan reporter yang akan ditugaskan 

untuk meliput berita tersebut. Demikian halnya dengan koordinator 

peralatan yang juga kamerawan, sopir, serta peralatan yang akan 

digunakan untuk liputan. Penentuan reporter dan kamerawan berdasarkan 

matrik (urutan), pembagian ini berputar secara terus-menerus.  

Sekembalinya dari lapangan, reporter dan kamerawan melaporkan 

serta membahas hasil penggalian informasi dan perekaman gambar 

(gilming) bersama Produser, untuk membuat Rancangan Akhir Alur 

Cerita. Produser melakukan editing dan penyempurnaan naskah audio 

visual yang ditulis oleh Reporter kemudian menetapkan duber dan 

melakukan supervise terhadap dubbing narasi naskah audio visual. Jika 

diperlukan, reporter wajib melakukan dubbing narasi berdasarkan naskah 

audio-viaul yang telah mengalami pengeditan produser. 

Selama proses editing naskah audio visual oleh produser, maka 

asisten produser mengarahkan editor untuk menyusun “rough-cut” dengan 

materi audio visual hasil perekaman gambar yang di-capture berdasarkan 

Time Coding/Log Sheet kamerawan, bahan footage dan materi garis sesuai 

alur cerita yang ditetapkan produser. 

GM CA dan manager melakukan checking terhadap naskah audio 

visual hasil edit produser, serta melakukan preview terhadap “rough-cut”, 
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untuk menjaga kesesuaian paket program dengan kebijakan editorial 

Devisi News  Sport and Current Affairs dan standar jurnalisme televisi 

yang baik. 

Produser melakukan supervise terhadap editor dalam penyusunan 

“final cut” dan proses teknis perekaman paket program hingga dinyatakan 

layak bagi Bagian Quality Control (QC). 

Setelah penyiaran paket program, produser bersama reporter, 

kamerawan dan editor melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses 

produksinya, mulai dari tahap pra produksi hingga tahap paska produksi. 

Evaluasi disupervisi oleh manager dan GM CA. 

Produser program melakukan penilaian terhadap usulan tertulis 

serta naskah audio visual yang disusun oleh reporter dan kamerawan. 

Formulir penilaian diserahkan kepada asisten produksi. 

Manager atau produser eksekutif melakukan penilaian terhadap 

wish-list yang disusun oleh produser program. Formulir penilaian 

diserahkan kepada asisten produksi. 

Adapun berbagai formulir yang dibutuhkah dalam pembuatan 

setiap program Current Affairs adalah : 

1. Surat Penugasan Liputan 

2. Permintaan Pemakaian kamera 

3. Surat Perintah Jalan Untuk Kendaraan 

4. Permintaan Kaset untuk Peliputan 

5. On-Air-Promosi Request 
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6. Graphichs Request 

7. Formulir Penilaian Usulan 

8. Formulit Penilaian Wish-List 

9. Formulir Naskah Audio Visual 

Dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan program 

acara Mata Rantai adalah : 

1. Usulan Topik Tertulis 

2. Wish-List Produser 

3. Time-Coding List / Log Sheet 

4. Transkrip Wawancara 

5. Naskah Audio Visual 

Setiap program Current Affairs selesai selambat-lambatnya 6 

(enam) jam sebalum disiarkan, untuk memberikan waktu baik untuk revisi 

dan pemeriksaan oleh Bagian Quality Control. 

2. Peliputan 

Liputan berita merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan dari 

perencanaan. Dalam hal ini yang berperan penting adalah reporter dan 

kamerawan. Reporter dituntut unutuk mengumpulkan kebenaran informasi 

di lapangan untuk disampaikan ke audience. Kamerawan mendampingi 

reporter dalam mencari visual yang nantinya akan digunakan sebagai 

pendukung naskah berita. Tahap peliputan membutuhkan kerjasama yang 

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

melakukan persiapan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar 

menghasilkan materi berita yang berkualitas.  

Kemudian crew liputan akan mencari berita berupa liputan 

wawancara dengan narasumber dan liputan gambar. Reporter melakukan 

wawancara terlebih dahulu dengan narasumber tanpa direkam oleh 

kamerawan. Biasanya reporter hanya akan menulis point-point penting 

dari wawancara dengan narasumber. Sedangkan kamerawan melakukan 

tugasnya merekam gambar di tempat peliputan tersebut yang kiranya 

menunjang materi berita. Setelah semua selesai, tahap berikutnya adalah 

perekaman keterangan atau pernyataan narasumber yang dinilai penting 

dan akan dijadikan insert nantinya. 

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

sebuah berita, crew liputan kembali menuju kantor stasiun televisi dan 

mulai mengolah berita. 

3. Penulisan naskah berita 

Dalam proses penulisan naskah berita, diperlukan adanya 

koordinasi yang baik antara reporter dan redaktur. Setelah reporter 

memperoleh data-data, kemudian reporter membuat berita mentah yaitu 

masih dalam proses dan ditulis sendiri oleh reporter sebelum diserahkan ke 

redaktur dan Editor In Chief (EIC) untuk diedit. 

Setelah EIC selesai mengedit naskah berita, selanjutnya menyusun 

dan mengurutkan berita berdasarkan materi yang telah disusun. 
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4. Video Editing 

Selanjutnya adalah proses editing, dalam proses ini editor 

menyusun gambar berdasarkan naskah yang sudah jadi dan telah disetujui 

GM CA. Biasanya reporter dapat menemani editor untuk memudahkan 

pemilihan gambar agar sesuai dengan naskah yang telah dibuat. 

Sebenarnya, penyunting gambar dapat bekerja sendiri tanpa didampingi 

reporter. Alasanya, penyunting gambar sudah mendapatkan catatan dari 

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

saja yang harus dipilih. Namun demikian reporter tidak puas dengan 

gambar yang telah dipilih penyunting gambar, selain itu perlunya reporter 

mendampingi penyunting gambar adalah terutama penentuan Soundbite. 

Soundbite mana saja yang akan digunakan sebagai cuplikan hasil 

wawancara yang direkam dalam liputan. Setelah penyuntingan gambar 

selesai baru proses Dubbing.    

5. Dubbing 

Dubbing adalah proses pengisian suara. Setelah penyuntingan 

gambar selesai, selanjutnya melakukan pengisian suara untuk program 

acara Mata Rantai dilakukan seorang Dubber. Proses pengisiaan suara 

dilakukan dengan membaca naskah yang telah dibuat reporter. 

6.   Sinkronisasi 

 Setelah pengisian suara selesai kemudian baru menyatukan antara 

gambar yang telah disunting dengan suara. Cara ini dilakukan agar gambar 

dengan suara bisa sinkron. 
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Setelah gambar dan suara disatukan, kemudian penyunting gambar 

merekam acara tersebut ke dalam Mini DV, biasanya Mini DV yang 

digunakan merk Sonny. Cara ini dilakukan agar mempermudah dalam 

penayangan berita tersebut.  

7.   Penyiaran atau On Air 

Menjadi penentu berhasil atau tidaknya seluruh rangkaian 

pekerjaan yang dilakukan oleh crew. Terkadang tidak semua berita yang 

telah direncanakan sebelumnya ditayangkan. Hal ini biasa disebut dengan 

istilah Drop, yaitu batalnya penayangan item berita. Penyebab drop-nya 

sebuah berita bermacam-macam, misalnya terlalu banyak item berita 

sehingga durasi acara kurang mencukupi atau bisa juga dikarenakan 

kegagalan editing. Program acara Mata Rantai ditayangkan dalam durasi 

30 menit.  

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 
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Melalui kegiatan praktek magang di ANTV ini dapat penulis 

simpulkan bahwa : 

7. ANTV berdiri sejak tanggal 1 Januari 1993. Mulanya ANTV adalah 

stasiun televisi lokal yang siaran di wilayah Lampung dan sekitarnya. 

Tanggal 18 Januari 1993 ANTV mendapat izin siaran nasional melalui 

Keputusan Menteri Penerangan RI No. 04 A / 1993. Tanggal 1 Maret 1993 

menjadi hari ulang tahun ANTV.  

8. Pada tanggal 30 September 2005 ANTV berhasil menjalin kerjasama  

strategis dengan jaringan televisi dunia STAR. Kerjasama ini ditandai 

dengan masuknya 20% saham STAR ke ANTV  

9. Visi dan Misi ANTV adalah menjadi stasiun TV yang berkelas dunia yang 

dibuat untuk Indonesia, oleh Indonesia, memberikan kepada stakeholder 

pelayanan terbaik dari segi kualitas, kreatifitas dan berbeda dengan stasiun 

TV lainnya. 

10. Logo ANTV merupakan kombinasi dari dua kekuatan yang saling 

melengkapi, yaitu STAR dengan pengalaman internasionalnya dan ANTV 

dengan pengetahuan dan keahlian lokalnya.  Perpaduan logo STAR 

dengan kotak channel dan logo ANTV.  Pancaran yang tebal dan berwarna 

merah menggambarkan kekuatan dan kepercayaan diri kami menuju masa 

depan yang gemilang, warna putih melambangkan tekad menjalankan 

usaha ini berdasarkan azas ketentuan yang berlaku dilandasi nilai-nilai 

kejujuran, ketulusan, serta menjunjung tinggi integritas bangsa. 

69 
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11. Sejak April 2002 ANTV dengan program – program terbarunya, mencoba 

melebarkan sasaran pemirsa. Semula  target utama program-program 

ANTV ditujukan untuk anak-anak remaja (teenager), kini  ANTV yang 

tampil lebih baru membidik keluarga sebagai target utama pemirsanya. 

12. Program berita mingguan adalah program berita yang hadir dengan 

frekensi siaran satu kali dalam seminggu dan berita ini di produsi oleh 

divisi current affairs ANTV. Program tersebut adalah : Wanted, Mata 

Rantai, Fakta, dan Telisik. 

13. Penulis melakukan magang pada program acara Mata Rantai dengan 

perincian tugas sebagai berikut : 

a. Minggu I (11 Februari 2008-17 Februari 2008), penulis melakukan 

Persiapan Produksi (Pra Produksi) 

b. Minggu II (18 Februari 2008-24 Februari 2008), penulis melakukan 

Peliputan di Lapangan  

c. Minggu III (25 Februari 2008-2 Maret 2008), penulis melakukan 

Penulisan Penulisan Berita 

d. Minggu IV (3 Maret 2008-11 Maret 2008), penulis melakukan proses 

editing dan melakukan perpisahan dengan devisi Current Affair 

ANTV. 

14. Dalam Kuliah Kerja Media (KKM) ini, kosentrasi program acara yang 

penulis ambil berada di Departemen Current Affairs ANTV dari Devisi 

News-Sport dan Current Affairs ANTV dalam program acara News 

Feature Mata Rantai yang memiliki format acara berita 30 menit pada 
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setiap penayanganya. Acara Mata Rantai ini menginformasikan tentang 

permasalahan sosial dan budaya dengan pendekatan personal. Disiarkan 

setiap hari Kamis, dalam tidak langsung dari Studio Taping ANTV. 

Program acara Mata Rantai ini di tujukan kepada seluruh  kalangan atau 

golongan (ekonomi, bawah, menengah, atas) secara nasional.  

15. Dari hasil pengamatan penulis selama kegiatan Kuliah Kerja Media 

(KKM), tahapan produksi Program Acara Mata Rantai adalah sebagai 

berikut: Perencanaan, Peliputan, Penulisan naskah berita, Video 

Editing, Dubbing, Sinkronisasi dan Penyiaran atau On Air 

 

B. SARAN 

1.   Saran Untuk Lembaga Magang ANTV 

a. Pembagian jam kerja yang efektif serta pembagian waktu istirahat 

yang kondusif untuk menjalin kebersamaan baik dari tingkatan lapisan 

posisi kerja yang paling bawah sampai tingkat atas. 

b. Peralatan dan perlengkapan di penyiaran agaknya lebih di tingkatkan 

guna mendukung kinerja peliputan dan penyiaran, sehingga proses 

produksi siaran dapat berjalan dengan lebih lancar lagi. 

c. Lebih banyak melakukan diskusi dan penambahan training untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan karyawan. 

d. Lebih banyak memberikan bonus dan intensif ataupun penghargaan 

bagi karyawan yang berprestasi dan memiliki disiplin kerja yang 

tinggi. 
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e. Crew sebaiknya dibekali dengan sistem keamanan yang memadai 

mengingat berbagai situasi yang tidak terduga dilapangan yang dapat 

menimpa crew seperti pemukulan dan kekesaran yang lain yang 

berujung pada kematian. 

f. Menyediakan tempat khusus untuk melakukan keluhan, konsultasi, 

bimbingan konseling, dalam hal ini berkaitan dengan masalah 

psikologis. 

g. Pimpinan diharapkan mengembangkan kembali Teknik-teknik 

penyiaran yang lebih menarik dan baru bagi masyarakat sehingga 

masyarakat tidak bosan dengan program acara yang sudah ada. 

2. Saran Untuk Fakultas  

a. Agar supaya lebih cepat memberikan informasi mengenai hal 

penerimaan magang kepada Mahasiswa. 

b. Kemudahan dalam pengurusan surat-surat guna persyaratan magang 

lebih di utamakan. 

c. Koordinasi antara panitia dengan Fakultas terkait lebih di tingkatkan 

mengingat pentingnya syarat magang ini untuk penyelesaian study.  
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Lampiran 5 
 

DAFTAR NAMA CREW CURRENT AFFAIRS ANTV 
 

No Nama E-Mail Jabatan NIK 
1 Ivan Haris P ivanharis@an.tv GM 2018 
2 M. Amanullah Hasan mamanullah@an.tv MANAGER 2037 
 PRODUSER    
1 Abdul Hadi Hadirhomi04@yahoo.co.id FAKTA 9107 
2 Darussalam alam_burhanan@yahoo.com TELISIK 2050 
3 Muhammad Rahmani monjay@an.tv MATA RANTAI 9412 
4 Martha Ayu Mayaratih y_mayaratih@yahoo.com WANTED 2079 
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 ASS. PRODUSER    
1 Yosua I. Panggabean yosua@an.tv ASS. PRODUSER 9372 
 REPORTER    
1 Tengku Fiola  REPORTER 1289 
2 Aulia Assidik Aulia.assidik@an.tv REPORTER 1760 
3 Berhhat Pasaribu  REPORTER 1101 
4 Deblot Ivan Sasmiko deblot@an.tv REPORTER 1967 
5 Dewvina Oktora diu@an.tv REPORTER 2119 
6 Eko Hartanto Eko.hartanto@an.tv REPORTER 9488 
7 Eva Chairunisa evachairunisa@an.tv REPORTER 2072 
8 Nicke Putri Nicke.putri@an.tv REPORTER 2137 
9 Shinta G.  REPORTER 1919 
10 Didik Julaedi didik@an.tv REPORTER 9263 
11 Irfan Ramdhan Irfan.ramadhan@an.tv REPORTER 1591 
 CAMERAMEN    
1 Ali Indra Gunawan Ali.indra@an.tv CAMERAMEN 1585 
2 Attaris Mauldin attaris@an.tv CAMERAMEN 1202 
3 Benny Cahyadi Benny.cahyadi@an.tv CAMERAMEN 1204 
4 Dede Supriyatna  Dede.supriyatna@an.tv CAMERAMEN 9806 
5 Erfin Yunizar erfin@an.tv CAMERAMEN 1208 
6 Firman Hadi Firman.hadi@an.tv CAMERAMEN 1209 
7 Puncak Komara puncak@an.tv CAMERAMEN 1766 
8 Robin Douglas robin@an.tv CAMERAMEN 9505 
9 Vishnu Artha vishnu@an.tv CAMERAMEN 1714 
10 Elang Triwarih  CAMERAMEN 9596 
 VIDEO EDITOR    
1 Tri Sunarwan tris_1977@yahoo.co.id VIDEO EDITOR 1232 
2 Rendra Irianto rendra@an.tv VIDEO EDITOR 9131 
3 Aryo Juta Angga Y angga@an.tv VIDEO EDITOR 1874 
4 Agus Hariyanto  VIDEO EDITOR 9927 
5 Agus Wahyudi (Didi) agus.wahtudi@an.tv VIDEO EDITOR 1584 
6 Rahmat fsw_samp2001@yahoo.com VIDEO EDITOR 9753 
 PERISET    
1 Fajar Radiansyah melanica77@yahoo.com PERISET 2156 
2 Very Junleven Manik rambobujang@yahoo.com PERISET 2157 
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