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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan zaman yang semakin pesat menuju era globalisasi 

menuntut manusia untuk mempunyai wawasan yang luas dan mengetahui 

informasi dengan cepat dan tepat. Saat ini, informasi menjadi sebuah hal yang 

sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi keruwetan hidup masa 

kini, perbedaan – perbedaan dalam masyarakat modern, perubahan yang cepat 

yang dibawa oleh tehnologi baru dan pergeseran nilai – nilai budaya, 

semuanya menuntut penjelasan bila masyarakat ingin mendapatkan informasi 

yang layak. Oleh karena itu, manusia mmbutuhkan komunikasi yang efektif 

dan kecanggihan tehnologi untuk memenuhi tuntutan menjadi masyarakat 

modern agar dapat mencapai tujuan ideal dan material. 

 Informasi menempatkan diri sebagai mata dagangan ( komoditas ) 

yang sangat potensial untuk dapat mendatangkan keuntungan materi. 

Informasi dapat dikembangkan, diolah, dan diperdagangkan                                 

( tujuan material ), atau disajikan untuk mempengaruhi sikap mental individu 

seperti iklan (material) dan penerangan, publikasi, propaganda, pelayanan 

social (ideal). Namun keterbatasan manusia membuat manusia sulit untuk 

memenuhi kebutuhannya yang kompleks dan tak terbatas. Karenanya, 

membutuhkan media untuk memperoleh informasi dari setiap peristiwa yang 

terjadi ( J.B Wahyudi, 1992 : 11 ). 

 

1 
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Proses komunikasi untuk memperoleh informasi dapat diperoleh 

melalui berbagai cara, baik secara personal, kelompok maupun melalui media 

massa. Peranan media dalam proses komunikasi disebabkan efisiensinya 

dalam mencapai komunikan yang jumlahnya sangat banyak karena dengan 

menyiarkan pesan satu kali saja, pesan tersebut sudah dapat tersebar luas 

kepada khalayak. Namun demikian komunikasi melalui media massa 

berlangsung satu arah, jadi arus balik dari khalayak atau komunikan diperoleh 

secara tertunda, dengan memerlukan tenggang waktu dengan berbagai cara 

dan sarana 

Melalui media massa yang dikenal masyarakat dalam bentuk cetak 

dan elektronik, manusia dapat  menerima pesan – pesan yang mereka 

butuhkan. Sehingga dari pesan yang tersampaikan tersebut dapat membantu 

manusia dalam mengetahui peristiwa – peristiwa penting yang terjadi dari 

berbagai tempat yang belum mereka ketahui tanpa harus berada di tempat 

dimana peristiwa tersebut terjadi. Namun sebagai konsekuensi dari 

komunikasi massa adalah komunikator pada media massa harus melakukan 

perencanaan dan persiapan yang matang, sehingga pesan yang disampaikan 

kepada khalayak harus komunikatif, yakni “received” dan “accepted“ dalam 

satu kali penyiaran  agar tujuan dari komunikasi tersebut dapat tersampaikan 

dengan lancar dan timbul kesamaan makna antara komunikator dan 

komunikan. 

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan 

lembaga, yakni suatu instansi atau organisasi, sehingga komunikatornya 
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melembaga, berbeda dengan komunikasi personal yang memberi banyak 

kebebasan kepada komunikatornya karena bertindak secara individual. Oleh 

sebab itu, komunikator dalam media massa juga disebut sebagai komunikator 

kolektif, karena tersebarnya pesan komunikasi massa merupakan hasil kerja 

sama seluruh kerabat kerja. Pesan dalam media massa bersifat umum (publis), 

karena ditujukan kepada khalayak umum dan mengenai kepentingan umum.  

Komunikan atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota – 

anggota masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai 

sasaran yang dituju komunikator bersifat heterogen. Terdiri dari khalayak 

yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang 

berbeda.Heterogenitas khalayak itulah yang menjadi kesulitan komunikator 

dalam menyebarkan pesannya melalui media massa, karena setiap individu 

dari khalayak menghendaki agar keinginannya terpenuhi. 

Salah satu media massa yang paling diminati oleh masyarakat 

adalah televisi. Televisi termasuk media elektronik bersama radio dan film, 

namun televisi memiliki ciri dan sifat yang berbeda, terlebih lagi dengan 

media massa cetak seperti surat kabar dan majalah, untuk itulah dalam 

penyampaian pesannya juga mempunyai kekhususan. Media massa elektronik 

memiliki sifat menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu, artinya media 

massa elektronik siarannya dapat diterima oleh siapa saja dalam jangkauan 

pancaran yang ditetapkan namun tidak dapat dilihat kembali, berbanding 

terbalik dengan media massa cetak ( JB.Wahyudi,BA, 1984 : 5 ). 
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Televisi memiliki keunggulan dibanding media massa lainnya 

karena merupakan perpaduan antara audio dari segi penyiarannya dan visual 

dari segi gambar bergeraknya. Audio menyampaikan pesan dalam bentuk 

suara, sedangkan visualisasi dalam bentuk gambar – gambar bergerak 

mendukung kejelasan dari pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, televisi 

juga meupakan media massa yang dapat membawa pengaruh yang besar bagi 

khalayak melalui  berbagai produk acara yang ditayangkan. 

Siaran televisi terdiri dari Siaran Non Berita dan Siaran Berita . 

Siaran berita bersifat politis dengan mengutamakan jurnalistiknya. Karenanya 

penyajian produk siaran televisi, terutama program siaran berita harus 

memikirkan masalah sinkronisasi. Yaitu kesesuaian antara naskah yang dibaca 

dan gambar yang ditampilkan. Isi pesan dalam berita harus memenuhi rumus 

Easy Listening Formula, artinya mudah dimengerti pada awalnya. Hal ini 

sangat  berkaitan erat dengan pemilihan kata – kata yang mudah dimengerti 

dan dipahami, di dengar dengan cara penyampaian yang baik                                 

( JB.Wahyudi,BA, 1984 : 6).  Faktor – faktor tersebut harus diperhatikan agar 

khalayak dapat mengerti dan memahami isi pesan.  

Berita  adalah  laporan tercepat menengenai fakta dan opini yang 

penting atau menarik minat, atau kedua – duanya bagi sejumlah besar orang    

( Mitchel V. Carnley ). Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa tidak semua 

peristiwa adalah berita. Peristiwa adalah suatu kejadian, sedangkan berita 

adalah cerita tentang peristiwa tersebut. Suatu peristiwa akan menjadi berita 

apabila peristiwa itu dilaporkan oleh wartawan dan dimuat di media massa. 
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Dan suatu laporan peristiwa bisa dimuat di media massa apabila ia dianggap 

punya nilai berita (news value) atau layak untuk diberitakan. Syarat utama 

sebuah berita adalah sifatnya yang baru. Baru dalam arti bahwa peristiwa 

tersebut belum pernah terjadi, jarang terjadi, atau mengandung informasi yang 

baru tentang suatu hal. Selain itu, berita juga harus penting ( important ) dan 

menarik ( interesting ). 

Jurnalistik adalah pengetahuan mengenai penyiaran catatan harian 

dengan segala aspeknya, yang meliputi tehnik meliput hal – hal atau peristiwa 

– peristiwa yang terjadi di masyarakat , mengolahnya menjadi berita dan 

menyebarluaskannya kepada khalayak (Onong Uchjana Effendy, 1993 : 160 ). 

Jadi Jurnalistik bergerak dalam pemberitaan (news). Dan kharakteristik dari 

berita adalah kecepatan atau timeless. 

 Siaran berita televisi disebut juga sebagai jurnalistik televisi, 

merupakan jurnalistik elektronik. Pengolahan berita dalam televisi lebih cepat 

dan penyebarannya juga lebih cepat karena melalui udara langsung diterima 

oleh khalayak. Kecepatan berita bukan dihitung dengan hari melainkan 

dengan jam, bahkan dapat disiarkan seketika pada saat perstiwa tersebut 

berlangsung, oleh karena hal tersebut dibandingkan dengan jurnalistik lain, 

jurnalistik televisi lebih banyak menguntungkan khalayak. 

Berita dapat diperoleh dari mana saja, dari nara sumber, di suatu 

tempat, waktu, benda, baik secara potensial maupun aktual bisa menjadi 

sumber berita. Orang bertugas mencari dan mengolah berita disebut reporter. 
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Berita diperoleh dari peristiwa yang telah direncanakan peliputannya, atau 

kejadian – kejadian yang tidak terduga atau accidentally. 

Jenis berita yang terdapat dalam sebuah tayangan program televisi 

berbeda – beda. Terdapat berita straight newscast aatu spot news yang 

merupakan laporan tercepat mengenai suatu peristiwa yang terjadi di 

mesyarakat, sehingga berita yang disajikan harus aktual. Namun, terdapat juga 

jenis berita yang di dalamnya berisi soft news berupa feature yang tidak terkait 

dengan kecepatan waktu dalam penanyangannya, namun memiliki segi 

kreatifitas dan daya tarik bagi khalayak. 

Program acara Pawartos Ngayoyakarta berdurasi 30 menit, 

disiarkan setiap hari pada pukul 19.30 – 20.00 WIB dari studio 1 Jogja TV. 

Berita – berita yang disusun diliput dan disusun oleh reporter, berisi berita 

feature sosial dan kebudayaan, dibacakan oleh seorang news reader. Feature 

yang dimasukkan dalam format program acara Pawartos Ngayogyakarta 

biasanya mengenai kerajinan dan acara – acara budaya yang berada di wilayah 

Yogyakarta dan sekitarnya. Peristiwa – peristiwa yang dekat dengan 

masyarakat seperti panen raya oleh bupati, juga harga sembako yang naik juga 

masuk dalam format acara ini. 
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B.  TUJUAN  

Adapun tujuan dari praktek Kerja Media yang telah dilaksanakan 

penulis adalah : 

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program Diploma III Fisip UNS 

konsentrasi Broadcast. 

2. Mempraktekkan secara nyata ilmu yang telah penulis dapatkan dari jalur 

pendidikan formal, terutama dalam bidang jurnalistik televisi. 

3. Mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan mencari berita. 

4. Mengetahui dan terlibat langsung kegiatan peliputan berita sehingga 

penulis dapat merasakan kesulitan dan hambatan yang terjadi di lapangan. 

5. Mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan menulis naskah berita. 

6. Menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan penulis tentang 

jurnalistik televisi.  

C. WAKTU PELAKSANAAN  

Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media di PT. Tugu 

stasiun Jogja TV pada 04 Februari hingga 03 Maret 2008, pada Divisi News. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Televisi sebagai Media Massa Elektronik 

Televisi disini adalah “televisi siaran  ( television broadcast ) yang 
merupakan jaringan komunikasi yang berlangsung satu arah, 
komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya 
menimbulkan keserampakan, dan komunikannya heterogen”                               
( Onong Uchjana Effendy, MA, 1993 : 21 ). 

Televisi mampu mengemas pesan dengan variasi yang lengkap, selain dapat 
dilihat juga dapat di dengar dan sekaligus ditunjang melalui teks ( tulisan ). 

 

B.  Fungsi Televisi Sebagai Media Massa  

Seperti halnya media massa lainnya, televisi pada pokoknya 

mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi penerangan, pendidikan, dan hiburan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fungsi Penerangan ( the information function ) 

Sejak pertama kali diperkenalkan kepada masarakat, televisi sudah 

melakukan fungsi penerangan dalam bentuk pemberitaan. Karenanya, 
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televisi dianggap sebagai media massa yang mampu menyiarkan 

informasi yang memuaskan. Hal ini disebabkan dua faktor yang terdapat 

pada televisi yang merupakan media massa audio visual tersebut. 

Pertama adalah factor “ mmediacy “ dan kedua, faktor “ Realism ”.  

Dalam fungsi sebagai sarana penerangan, televisi, selain 

menyiarkan informasi dalam bentuk siaran pandangan mata, atau berita 

yang dibacakan penyiar, namun dilengkapi pula dengan gambar – 

gambar yang faktual sehingga menambah tingkat kepercayaan 

masyarakat. 

a. Immediacy 

Mencakup pengertian langsung dan dekat. Televisi menyajikan 

peristiwa yang dapat dilihat dan didengar oleh khalayak pada saat 

peristiwa tersebut berlangsung, sehingga khalayak seolah – olah berada 

di tempat peristiwa terjadi. Meskipun khalayak jauh dari tempat kejadian 

namun dapat menyaksikannya dengan jelas dari jarak yang amat dekat. 

b. Realism 

Mengandung makna kenyataan. Hal ini berarti bahwa stasiun 

televisi menyiarkan informasinya secara audio dan visual dengan 

perantaraan mikrofon dan kamera secara apa adanya sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi.  

2. Fungsi Pendidikan ( the educational function ) 

Sebagai media komunikasi massa televisi merupakan sarana yang 

ampuh untuk menyiaran acara pendidikan kepada khalayak yang 
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jumlahnya begitu banyak secara simultan. Stasiun televisi menyiarkan 

acara – acara pendidikan secara teratur kepada masyarakat sehingga 

sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan dan 

penalaran masyarakat. Namun teradapat juga yang disebut sebagai 

Educational Television ( ETV ), yakni acara pendidikan yang disisipkan 

kedalam siaran yang sifatnya umum, sehingga acara pendidikan tersebut 

dapat merupakan pendidikan formal bagi masyarakat. Acara – acara 

pada stasiun televisi yang menyiarkan acara yang secara implisit 

mengandung pendidikan, misalnya  sinetron religi, fragmen, ceramah, 

film,dll.  

3. Fungsi Hiburan ( The Entertainment Function ) 

Televisi memberikan kepuasan sesaat kepada pemirsanya melalui 

gambar – gambar hidup serta suara seperti kenyataan, dan dapat 

dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dan khalayak dengan latar 

belakang yang berbeda – beda. Fungsi hiburan inilah yang merupakn 

fungsi dominan dari televisi, karena pragram acara yang disajikan oleh 

televisi di dominasi oleh acara hiburan. Namun tidak semua program 

acara hiburan yang ditayangkan televisi memiliki pengaruh yang positif 

bagi khalayak, terutama anak – anak, terlebih saat televisi mengalami 

kemajuan dalan segi estetikanya.  

C. Jurnalistik Televisi 

Jurnalistik adalah istilah terjemahan dari bahasa Belanda                      “ 
Journalistiek “ atau bahasa Inggris “ Journalism “. Kesemuanya bersumber 
pada istilah bahasa Perancis “ Journal “ yang berarti surat kabar, yang secara 
harafiah berarti catatan harian ( Jour berarti hari ). 
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Jurnalistik berarti pengetahuan mengenai penyiaran catatan harian dengan 
segala aspeknya, yang meliputi tehnik meliput hal – hal atau peristiwa – 
peristiwa yang terjadi di masyarakat , mengolahnya menjadi berita dan 
menyebarluaskannya kepada khalayak. (Onong Uchjana Effendy, 1993 : 160 ). 
Dan hal – hal yang erat hubungannya dengan jurnalistik televisi antara lain : 

1. Penyuntingan  berita Televisi ( TV News Editing ) 

Pada stasiun televisi kerabat kerja yang bertugas dalam 

penyusunan naskah berita dinamakan news editor. News editor tidak 

hanya menyusun dan menyajikan suara penyiar, namun juga harus 

memperhatikan suasana yang menyangkut hal yang diberitakan secara 

visual baik dalam bentuk gambar hidup ( motion picture ) maupun 

gambar diam ( still picture) . Sehingga dalam sajian suatu berita bukan 

merupakan kerja sau orang saja namun merupakan hasil kerjasama 

dalam satu tim yang terdiri dari reporter, kameraman, editor, dan seluruh 

kru dibalik layar lainnya yang tidak bisa begitu saja diremehkan 

peranannya. 

 

2. Kebijaksanaan pemberitaan 

Terdapat tiga bentuk organisasi penyiaran : 

· Swasta ( Private enterprice ) 

· Milik pemerintah ( Government own ) 

· Koorporasi ( Public Corporation ) 

3. Gaya Berita Televisi 

Berita televisi mempunyai prinsip yang sama denga media massa 

lain, akan tetapi terdapat perbedaan pada mental set khalayak yang 

bersifat pasif. Oleh karena itu, gaya berita televisi adalah “gaya obrolan“ 
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atau conversational style. Kata – kata yang lazim yang disusun dalam 

kalimat yang singkat, dibacakan dengan jelas dan tegas, berlaku write as 

you talk, menulis namun seperti bertutur. Oleh karena itu, dalam 

penulisan naskah berita televisi harus dipraktekkan dahulu bagaimana 

pengucapan dan pelafalannya sehingga nantinya pembaca berita atau 

presenter tidak kesulitan dalam pengucapan dan pelafalan. Gaya bahasa 

dalam berita televisi sering dianggap sama dengan berita pada radio 

namun sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar pada keduanya. 

Aspek visual dalam televisi dapat mendukung kejelasan sebuah laporan 

peristiwa dalam berita, sehingga dalam berita televise tidak diperlukan 

penjelasan dalam kalimat yang panjang dan mendetail seperti pada 

media lain. 

 

 

D. Berita Televisi 

Redi Panjudu dalam bukunya Nalar Jurnalistik Dasarnya Dasar Jurnalistik, 
berita atau news televisi lebih mempunyai daya tarik bagi pemirsa daripada 
berita yang disampaikan media lain ( radio atau media cetak ), sebab banyak 
keunggulan yang dimiliki oleh televisi dalam menyampaikan berita. 
Keunggulan yang paling tinggi adalah kemampuannya mendapat berita yang 
paling aktual.  

Siaran televisi mampu menyiarkan sebuah peristiwa pada saat peristiwa 
tersebut terjadi. Melalui bantuan satelit, suatu peristiwa yang terjadi di benua 
lain, yang jaraknya ribuan mil dapat disiarkan pada saat itu juga. Hanya dengan 
hitungan detik peristiwa yang diambil gambarnya oleh kamera dapat langsung 
disebarluaskan ke seluruh dunia. (Redi Panuju,2005: 112) 

Televisi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi 
melalui program acara, khususnya dalam bentuk berita. Dalam penyajian 
program acara berita yang menarik minat khalayak dan tentunya dapat 
dipercaya kebenarannya. 
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 Menurut  Mitchel V. Carnley, berita adalah laporan tercepat menengenai 

fakta dan opini yang penting atau menarik minat, atau kedua – duanya bagi 

sejumlah besar orang ( J.B. Wahyudi, 1985 : 39 ) 

Turner Catledge dari New York Times menyebutkan, Berita adalah : “ 

segala sesuatu yang tidak Anda ketahui kemarin” ( Soewardi Idris, 1979 : 

141 ). 

Robert Tyell mengemukakan bahwa berita adalah” informasi yang baru, 

menarik perhatian, mempengaruhi ( effect) orang banyak, dan mempunyai 

kekuatan untuk membangkitkan selera mengikutinya” . 

Sedangkan Assegaff mendefinisikan berita sebagai: “ Laporan tentang 

fakta atau ide termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk 

disiarkan, yang dapat menarik perhatian khalayak, entah karena ia luar biasa, 

entah karena pentingnya atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-

segi human interest seperti humor, emosi dan ketegangan.” 

Berita dalam bahasa inggris disebut News yang berasal dari kata kata 

sifat new ( baru ) yang digunakan sebagai kata benda, kemudian dijamakkan. 

Kata News mengandung arti seseatu yang baru, sehingga dapat dikatakan 

bahwa syarat utama sebuah berita adalah sifatnya yang baru. Baru dalam arti 

bahwa sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, setidak – 

tidaknya jarang terjadi, atau mengandung informasi yang baru tentang suatu 

hal. Peristiwa yang jarang terjadi tidak saja mengandung sifat baru tetapi 

juga unik. 
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Menurut J.B Wahyudi, suatu sajian siaran berita televisi harus memenuhi 

ciri – ciri: 

· Siaran berita harus mengutamakan segi jurnalistiknya 

· Terikat oleh waktu 

· Sasarannya bukan hanya kepuasan khalayak namun juga kepercayaan 

khalayak 

· Memenuhi keinginan khalayak akan informasi yang baru ( aktualitas ) 

· Improvisasi dari penyaji terbatas karena mengutamakan segi faktualitas 

· Terkait pada kode etik ( profesi kewartawanan ) 

· Penyusunan kata dalam siaran berita terikat pada ekonomi kata dan 

bahasa  

· Faktual dan menyerap realitas. 

Pada sebuah sajian acara berita televisi didukung oleh kemampuan 

teknologi, berita haruslah memiliki nilai atau bobot ( news value ) yang 

meliputi : 

1. Significance (penting) 

 Peristiwa itu berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang 

banyak, atau yang memiliki akibat terhadap kehidupan khalayak. 

2. Magnitude (besar) 

 Kejadian itu menyangkut angka-angka yang berarti bagi 

kehidupan orang banyak atau kejadian itu bersifat kolosal. 

3. Timeliness (waktu) 

 Peristiwa tersebut harus aktual, hangat atau termasa; menyangkut 

hal-hal yang baru terjadi. 
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4. Proximity (dekat) 

 Kejadian yang memiliki kedekatan dengan khalayak, baik secara 

geografis maupun emosional/psikologis. 

5. Prominence (tenar) 

 Periatiwa menyangkut hal atau orang yang terkenal atau sangat 

dikenal oleh khalayak . 

6. Human Interest (manusiawi) 

menyangkut hal-hal yang bisa menyentuh perasaan khalayak . 

E. Unsur Berita  

Dalam menyusun naskha berita, seorang wartawan menagacu kepada nilai – 
nilai berita untuk kemudian dipadukan dengan unsur – unsur berita sebagai 
rumus umum penulisan berita. Unsur – unsur berita yang dimaksud 5W+1H  
(Onong Uchjana Effendy, 1993 : 21 ) adalah : 

1. What ( apa ) : Peristiwa apa yang terjadi 

2. Who ( siapa ) : Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu 

3. Where ( dimana  ) : Dimana peristiwa itu terjadi 

4. When ( Kapan ) : Kapan terjadinya peristiwa itu 

5. Why ( Mengapa ) :  Mengapa terjadi demikian 

6. How ( Bagaimana ) : Bagaimana peristiwa itu terjadi 

F. Jenis Berita 

Berita pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga bagian : 

1. Hard News ( Berita berat ) 

Berita   tentang peristiwa yang dianggap penting bagi masyarakat 

baik sebagai individu, kelompok maupun organisasi. Hard news juga 

termasuk kejadian internasionl, keadaan masyarakat, masalah ekonomi, 
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kriminal, politik, kerusakan lingkungan maupun berita – berita tentang 

ilmu pengetahuan. 

2. Soft News ( Berita Ringan ) 

Disebut juga Feature yaitu berita yang tidak terkait aktualitas 

namun memiliki daya tarik bagi pemirsanya. Berita – berita semacam ini 

seringkali lebih menitik beratkan pada hal – hal yang dapat menakjubkan 

atau mengherankan pemirsa. Jenis berita ini juga dapat menimbulkan 

simpati. Objeknya bisa manusia, hewan, benda, tempat, atau apa saja 

yang dapat menarik perhatian pemirsa. Berita ringan juga dapat 

berfungsi sebagai selingan diantara berita – berita berat yang disiarkan 

pada awal atau akhir siaran. 

3. Investigative Report 

Disebut laporan penyelidikan ( investigasi ) adalah jenis berita 

yang eksklusif. Datanya tidak bisa diperoleh di permukaan, tetapi harus 

dilakukan berdasarkan penyelidikan.  

 

G. Bahasa Berita Televisi 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting, sehingga penerimaan 
pesan oleh khalayak harus dapat diterima dengan baik. Bahasa untuk berita 
televisi penyusunnanya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat 
ditangkap pemirsa dalam sekilas dengar. Hal ini disebabkan berita yang 
disiarkan kepada khalayak melalui televisi yang serba cepat dan cepat pula 
hilangnya. Namun berita televisi hanya dibacakan sekali saja, tidak diulang – 
ulang. Kalaupun diulang, pengulangan tersebut tentu pada jam yang berbeda 
sehingga bahasa yang digunakan dalam berita televisi adalah sebagai berikut ( 
Soewardi Idris,1979 : 6 ) : 

1. Sederhana, tidak bercampur aduk dengan kata – kata asing atau kata – 

kata yang kurang dikenal oleh rata – rata penonton. 
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2. Kalimat – kalimat hendaklah pendek, langsung kepada sasaran, tidak 

berbelit – belit. 

3. Menghindari pemakaian kalimat terbalik ( inverted sentence ). 

4. Pokok kalimat dan sebutan kalimat diusahakan berdekatan letaknya. 

5. Mata uang asing diberikan persamaannya dalam bahasa Indonesia. 

6. Memberikan sedikit penjelasan mengenai benda atau kata asing yang 

kurang  lazim digunakan. 

H. Struktur Penulisan Naskah Berita 

Penulisan berita televisi harus selalu mengingat lima unsur pokok              ( J.B 
Wahyudi, 1985 : 42 ) : 

· Accurancy : penulisan harus tepat  

· Brevity  : penulisan harus ringkas 

· Clarity : penulisan harus jelas 

· Simplicity : penulisan harus simple / praktis 

· Sincerity : Penulisan harus dapat dipercaya 

Penulisan juga harus mengikuti kaidah – kaidah bahasa yang baik dan benar. 
Sehubungan dengan hal ini, John Hohenberg dalam bukunya        “ The 
professional Journalist “ menyampaikan : “ Tidak ada kekecualian, bahwa 
jurnalisme yang baik adalah harus menggunakan tata bahasa / gramatika yang 
benar. Penggunaan bahasa yang benar akan memberikan arti yang tepat. Itulah 
sebabnya keduanya saling berhubungan” . 

1. Piramida Terbalik 

Mengingat sifat berita televisi itu induktif, artinya harus dikemukakan 
yang penting dahulu baru diikuti oleh yang kurang penting, maka 
pembuatan berita tersebut harus menggunakan teknik             “ Piramida 
Terbalik “ 

  Terpenting 

. 

 

 What’s the news 
 

Set The Scene 

Context 
 

Bacground 
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 Kurang Penting 

 

 

 

Keterangan : 

· What’s the news  : Topik bertanya ( who, what, when ) 

· Set the Scene : Pemaparan ( Why, Where ) 

· Context : Hubungan permasalahannya ( How, Why ) 

· Background : Latar belakang 

· Other Details : Keterangan yang lain 

Bila seorang reporter meliput suatu peristiwa atau seorang 
redaktur akan membuat berita realese, maka reporter / redaktur harus 
terlebih dahulu menentukan apakah yang akan menjadi topik berita 
tersebut. Setelah ditemukan topik beritanya, batulah dicari masalah yang 
paling dekat dengan topik berita tersebut. Jika waktu masih 
memungkinkan, maka latar belakang dari berita tersebut dapat 
ditambahkan, demikian pula keterangan yang kurang penting lainnya.                                                                                                                                                                                      

2. Lead / Kepala berita / Teras Berita 

Lead atua Kepala berita, adalah introduksi berita ( kalimat 
pembuka ) yang berisikan masalah inti. Lead memungkinkan khalayak 
untuk tahu inti masalah dalam suatu berita dalam waktu yang singkat 
tanpa menyimak sajian berita seluruh isi berita.Lead juga sering disebut 
pembimbing berita, alasannya : 

· Lead berfungsi untuk menarik perhatian khalayak pada seluruh isi 

berita. 

· Lead sebagai dasar penulisan selanjutnya. 
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Jenis Lead : 

a. Formal Lead ( mengandung unsur 5W + 1H ) 

b. Informal Lead ( 5W + H minus ) 

Dalam informal Lead tidak perlu unsur 5W + 1H masuk semua, 

tetapi pada kalimat berikutnya unsur yang belum masuk harus 

dilengkapkan. 

 

I. Gambar Penunjang Dalam Berita 

Berita dalam sebuah stasiun televisi terdiri dari audio ( suara ) dan visual ( 
gambar ), karenanya kedua hal tersebut harus diperhatikan dan sinkron agar 
hasil dari sajian televisi dapat diterima secara baik oleh khalayak. Bila sebuah 
berita sudah dipastikan untuk disiarkan, maka gambar penunjang ( visual aid ) 
tidak boleh diabaikan, karena gambar penunjang inilah yang membedakan 
siaran berita televisi dengan siaran berita media massa lainnya. Tanpa adanya 
gambar penunjang, maka siaran berita televisi akan terasa janggal. 

Menurut Handley Read, tiga hal penting mengenai pentingnya kedudukan 
visual ( gambar ), yaitu ( Soewardi Idris, 1979 : 2 ) :  

1. Gambar – gambar yang baik akan menarik dan mengikat perhatian 

penonton. Gambar – gambar membantu memusatkan kembali perhatian 

penonton pada pesan yang dikemukakan. 

2. Gambar – gambar membantu penonton untuk menafsirkan ( interpret ) 

makna pesan yang dikemukakan. Menurut beberapa studi, gambar yang 

ditampilkan dapat  “ mengajar “ 35 persen lebih banyak daripada tanpa 

gambar untuk waktu yang sama.  

3. Gambar – gambar meningkatkan kemampuan penonton untuk 

menyimpan pesan – pesan yang dikemukakan.  Karena sesuatu yang 

diterima oleh khalayak dengan bantuan gambar – gambar akan lebih 

lama tersimpan dalam ingatan kita daripada tanpa gambar. 
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J. Feature 

1. Pengertian  

Berita televisi terdiri dari berbagai jenis, salah satunya Soft 

News yang sering disebut sebagai Feature. Pada beberapa media massa 

televisi, berita jenis feature lebih banyak tayang secara berkala atau 

sering disebut sebagai news magazine. Namun pada stasiun Jogja TV, 

berita jenis feature disajikan setiap hari dalam program Pawartos 

Ngayogyakarta. 

Berita yang bersifat feature ini diperdalam, relative tidak 

terikat waktu ( timeless ) tetapi mempunyai efek perkembangan yang 

aktualitasnya dapat bertahan sejalan dengan kecenderungan dan 

kehangatan berita feature tersebut. ( J.B Wahyudi, 1983 : 73 )  

Menurut Drs. Umar Nur Zain dalam bukunya “ Penulisan 

Feature” ( 1992 : 19 ), Feature sifatnya bisa menghibur, mendidik, 

memberi informasi dan sebagainya  menengenai aspek kehidupan 

dengan gaya yang bervariasi.  Menulis Feature harus mempunyai 

kepekaan tersendiri dalam memilih objek dan membawakannya secara 

memikat serta tidak bosan – bosannya memilih bagian yang paling prima 

untuk tulisannya. Kalaupun beropini, maka berita Feature tidak kentara 

menegemukakan opininya. Penyajian Feature tidak kering dan monoton 

tetapi bervariasi. Menggunakan bahasa yang baik dan benar , dengan 

penuturan yang benar dan lancar. 
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2. Sifat – Sifat Berita Feature 

a. Penuh kreativitas 

Berita Feature membutuhkan kreativitas penulis naskahnya. 

Penulis harus rajin mencari sesuatu yang khas, kadang  - kadang 

peristiwa biasa tetapi jarang terungkap. 

b. Subyektivitas 

Feature kadang – kadang secara subyektif, berdasarkan apa 

yang dirasakan penulis dan cara pandang penulis meskipun 

diungkapkan secara halus. 

c. Informatif 

Nilai informative yang disajikan Feature berbeda dengan hard 

news yang betul – betul menyajikan informasi. Namun meskipun 

demikian informasi dari sebuah aspek dalam feature jauh lebih 

mendalam dibandingkan dengan informasi umum yang disuguhkan 

oleh berita biasa. 

d. Menghibur 

 Feature digunakan untuk menarik perhatian khalayak dengan 

sifatnya yang menghibur. Karena kata – kata yang disajikan variatif 

dan tidak monoton.  

e. Melawan kebasian 

Nilai suatu berita berlangsung terbatas, maka berita yang telah 

lewat sukar sekali peristiwa dalam berita tersebut disebut lagi 
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sebagai berita. Semua peristiwa tidak selalu dapat diangkat menjadi 

berita, karenanya dengan memoles peristiwa tersebut dengan warna, 

kedalaman, komentar, dan fakta lain sehingga menjadi sebuah 

feature yang menarik. 

f. Panjangnya Naskah 

Naskah Feature lebih panjang dari berita biasa, tetapi tidak 

harus bertele – tele. Itu semua tergantung pada penting tidaknya 

peristiwa, menarik tidaknya aspek yang digarap, dan bagaimana 

usaha penulis naskah mewarnai feature hingga memikat dari awal 

sampai akhir. Tetapi pada prinsipnya, tulisan harus tetap relevan 

dengan fakta yang hendak disuguhkan, disusun dengan jalinan kisah 

yang bisa diresapi oleh khalayak denga cepat dan mudah dimengerti.  

Suksesnya sebuah berita Feature tergantung pada dua factor, 

yaitu penggalian dan penyajian. Kedua unsur ini sangat penting dan 

satu sama lain saling berkaitan. Kekurangan data dalam penggalian 

menjadikan feature menjadi hambar. 

3. Empat Unsur Perhatian Manusia 

Ada empat unsur perhatian manusia yang menjadi patokan 

dalam menulis feature. Empat hal ini dapat menjadi pemoles tetapi dapat 

juga menjadi hal yang utama dalam penulisan Feature. 

a. Human Interest ( menyentuh perasaan manusia ) 

b. Drama 

c. Oddity ( keanehan, keganjilan, atau hal yang luar biasa ) 
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d. Efek terhadap khalayak ( sesuatu yang diminati dan yang berguna ). 

4. Struktur penulisan feature 

a. Lead 

Lead atau  pembuka dalam Feature, merupakan mata rantai 

antara penulis dan pembacanya. Dalam arti, usaha untuk mengingat 

klaklayak dengan seluruh permasalahan yang disajikan dalam feature 

tersebut. 

b. Body 

Merupakan badan atau inti dari naskah. Dalam penulisan Feture, 

focus kisah berkesinambungan dan konsisten dari atas sampai 

bawah. Meskipun diberi variasi – variasi gaya, focus tetap dominan. 

Penulis juga harus menjaga agar data yang diperoleh tetap akurat, 

seimbang, dan tepat pilih. Artinya data harus dapat dipercaya, 

seimbang dan memilih mana yang dipertahankan dan mana yang 

dibuang, karena data dapat disebarkan dalam badan feature. 

c. Punch ( Penutup )  

Punch atau ending merupakan bagian akhir dari Feature. Punch dimaksudkan agar Feature diakhiri dengan sesuatu 
yang berkesan, tidak datar – datar saja. 
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BAB III 

DESKRIPSI INSTANSI JOGJA TV 

 

A. Sejarah Jogja TV 

Berawal dari keprihatinan situasi bernegara berbangsa dan 

bermasyarakat yang semakin terkotak-kotak dalam lingkup yang tidak sehat. 

Sementara keadaan ekonomi bangsa kian terpuruk dalam suasana yang makin 

runyam. Pendidikan bangsa yang makin kehilangan bobot, situasi politik yang 

menunjukkan demokrasi yang tidak sehat. Berdasar semua itu kemudian 

lahirlah pemikiran bagaimana bisa mempertahankan, paling tidak, atau kalau 

mungkin memperbaiki situasi ini dengan menggunakan tradisi budaya. 

Lantaran tradisi budaya bangsa yang masih melekat di hati sanubari 

masyarakat Indonesia.  Hanya dengan tradisi budaya saja, bangsa yang 

dilahirkan dari tradisi budaya yang beraneka ragam, mungkin bisa disadarkan 

kembali akan jati dirinya.  

Tradisi budaya nusantara yang semakin ditinggalkan dan 

ditanggalkan hanya karena globalisasi dan modernisasi kembali ditemu kenali 

untuk dilestarikan dalam nuansa menjalin kembali kepribadian bangsa yang 

tercabik-cabik oleh arus globalisasi. 

Ideologi ini dikembangkan dan diwujudkan dalam sebuah wahana 

yang bernama televisi. Ideologi tanpa komersialisasi tidaklah dapat lestari. 

Oleh karena itulah Jogja TV tampil menyuarakan kepentingan aspirasi 

masyarakat yang ingin didengar dan ingin disapa dalam nuansa natural 

alamiah yang tidak tercabut dari akar tradisinya.Mengawal tradisi tiada henti, 

itulah motonya.  

Dengan mengambil logo bak warangka keris bernuansakan warna 

kuning dan hijau mau dikedepankan lambang persatuan sinar kesetiaan 

manusia dalam sinar terang Ilahi. 

Jogja TV sebagai warangka dan masyarakat luas sebagai kerisnya, 

Jogja TV hendak mewujudkan semboyan curiga manjing warangka, 
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persatuan suara masyarakat dengan tekad Jogja TV. Tentu cita-cita Jogja TV 

tidak sekadar mewadahi aspirasi budaya masyarakat yang tidak ada arah dan 

tujuannya. Tetapi dengan mengedepankan tayangan-tayangan yang berbobot 

dan berkualitas diharapkan Jogja TV mampu menghadirkan sebuah budaya 

masyarakat Indonesia yang indah, dalam suasana kedamaian, ketenteraman, 

tanpa adanya sekat-sekat perbedaan yang tidak menguntungkan.  

Justru adanya perbedaan yang terjadi di negeri ini harus disadari 

sebagai sebuah anugerah dari Tuhan yang semakin menyadarkan manusia 

Indonesia bahwa hidup di dunia ini tidak hanya sekelompok, yang terasing 

dari lingkungan yang penuh warna warni dalam nuansa budaya manusiawi 

yang penuh martabat dan berkewibawaan.  

Bukan sebuah kebetulan kalau tayangan-tayangan yang 

mengemuka adalah seni-seni tradisi yang ada di bumi pertiwi ini dalam 

berbagai versi. Semua ditata dan diatur dalam sebuah benang merah menata 

kembali mosaik budaya negeri yang penuh kearifan dan falsafah kehidupan 

yang adikodradi.  

Seni-seni tradisi yang masih lestari ditampilkan dalam berbagai 

aspek kehidupan. Tentu saja semua itu tidaklah ada artinya tanpa adanya isi 

dan bobot filosofi yang diemban dan yang menjadi misi dari seni tradisi itu 

sendiri. Oleh karena itulah diharapkan tayangan-tayangan yang muncul dalam 

berbagai aspek entah itu pemberitaan, entah itu program tayangan, dan lain 

sebagainya diharapkan memberikan paling tidak tiga aspek , baik itu sebagai 

tontonan, bisa juga merupakan tuntunan , yang membawa masyarakat ke 

dalam tatanan yang selaras dengan martabat bangsa ini yang hendak 

mencapai cita-cita bersama adil makmur sejahtera berdasarkan atas ideologi 

bangsa yakni Pancasila.  

Bukannya Jogja TV tidak menyadari bahwa misi yang diembannya 

terlalu ideologis. Tetapi itulah pilihan yang memang membawa konsekuensi 

yang tidak ringan. Sebutlah mengapa televisi swasta ini tidak berupaya keras 

mengejar rating dengan tayangan yang berbau komersialisasi yang tinggi. 
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Sebab pilihan telah menentukan bahwa tayangan Jogja TV haruslah 

mempunyai bobot hidup yang bisa ditawarkan kepada masyarakat luas. 

Kalau ada sementara kalangan menilai logo Jogja TV adalah 

sumping, hiasan telinga dalam tradisi Nusantara, memang tidaklah salah 

seratus persen. Hal ini terjadi lantaran Jogja TV ingin mendengarkan desah 

keresahan masyarakat sampai di akar rumput yang paling dasar untuk bisa 

disaring dan diolah kembali serta ditayangkan dalam nuansa keindahan dalam 

upaya menciptakan masyarakat yang pluralis yang penuh dengan semangat 

kegotongroyongan, bahu membahu, tolong menolong, kasih mengasihi dan 

saling –asih-asah- asuh. 

Dengan kata lain kalau boleh diformulasikan secara utuh, bahwa 

Jogja TV ingin menghadirkan surga bagi manusia Indonesia untuk berkarya, 

untuk hidup, untuk bermasyarakat, sehingga diharapkan mampu membawa 

masyarakat ini ke dalam situasi yang indah, hamemayu hayuning bawono, 

membuat dunia ini semakin indah agar semakin layak dihuni oleh manusia 

yang bermartabat. Tentu kalau Jogja TV sendiri yang melakukannya tidaklah 

mungkin bisa tercapai dan terwujud. Dengan dukungan masyarakat luas baik 

itu lembaga pendidikan , lembaga-lembaga di masyarakat disertai sinerji dari 

televisi lokal lainnya. Kita berharap cita-cita Jogja TV bisa terwujud. Semua 

itu disinari dengan semangat kota Yogyakarta yang Nyawiji, bersatu dengan 

masyarakat dengan tekad yang satu, golong gilig, greget, dengan tekad dan 

semangat yang kuat, sengguh, niatan akan keyakinan diri yang kuat, serta ora 

mingkuh sebagai sebuah tanggung jawab moral untuk bersama-sama 

mewujudkan cita-cita bangsa yang terpatri dalam Ideologi bangsa Pancasila. 

(Ki Juru Bangunjiwa) 
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B. Konsep Dasar Jogja TV 
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C. Dasar Pemikiran Jogja TV 

Keprihatinan kita semua tentang maraknya keinginan disintegrasi. 

Maraknya ekslusifitas golongan yang sudah mengarah kepada semakin 

suburnya S A R A di bumi Indonesia. 

· Alam yang sudah tidak lagi menjadi sahabat manusia, malah dirusak, dan 

semangat edonisme yang meminggirkan semua kearifan local yang 

dipunyai oleh leluhur Nusantara ini.. 

· Dengan caranya sendiri alam protes dengan munculnya bencana alam di 

bumi Indonesia yang terus berkesinambungan. 

· Banyaknya praktek-praktek birokrasi yang tidak lagi selaras dengan nilai-

nilai luhur yang dikedepankan para leluhur bangsa ini dalam ‘ hamemayu 

hayuning bawono’.. 

· Tidak adanya rasa memiliki negara dan bangsa Indonesia secara utuh dan 

berkesinambungan, munculnya budaya tidak malu dalam mengeruk uang 

rakyat. 

· Setiap masa dari kita memiliki peran dan memanfaatkannya talenta 

masing-masing disertai kematangan berpikir dan bersikap, serta rasa yang 

semakin ‘menep’ dan ‘wening’. Dalam berbangsa dan bermasyarakat. Dan 

Jogja TV mampu memberikan pencerahan dalam hal ini lewat berbagai 

tayangan. 

· Di tengah suasana kondisi sekarang ini, dituntut peran yang menyejukkan, 

menyeimbangkan, serta akomodatif. Apabila ada fenomena yang 

kebablasan perlu sedikit dikendalikan. Sebaliknya yang lamban dipacu dan 
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didorong. Keseimbangan seperti ini merupakan bagian dari kultur leluhur 

kita untuk melestarikan nilai budaya adiluhung yang perlu dirawat dan 

dilestarikan agar tetap tercipta situasi yang kondusif. Dan itu semua bisa 

dilakukan lewat tayangan di Jogja TV, dalam berbagai bentuk dan ragam 

dan cara. 

D. Langkah ke Depan Jogja TV 

· Menanggapi keprihatinan nasional tentang nilai-nilai keluhuran budaya 

Nusantara yang kian terpinggirkan oleh sikap hidup hedonis, maka perlu 

kembali disosialisasikan semangat cinta alam yang terbalut dalam 

semangat “Trihita Karana- Aku – Alam – Allah’. Dan semua itu bisa dikaji 

dan digali dari semangat tradisi Nusantara di manapun  suku-suku  

Nusantara ini berada. 

· Di tengah kondisi seperti sekarang ini dituntut peran yang menyejukkan 

yang mampu menjembatani, menyeimbangkan, dan akomodatif 

berdasarkan nilai-nilai budaya yang ada di bumi Nusantara.  

· Saling mengenal satu budaya dengan budaya lain mendatangkan kebaikan 

yang akibatnya langsung bisa saling menghargai saling bahu membahu 

dalam membangun bangsa yang majemuk ini. Peran ini bisa terwujud 

kalau kita mau terbuka dan jujur, mau menerima budaya suku lain dalam 

semangat kemajemukan, Bhineka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa. 
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E. Program Unggulan dan Prestasi Jogja TV 

Beberapa program acara unggulan Jogja TV adalah Seputar Jogja, 

Pawartos Ngayogyakarta, Inyong Siaran, Klinong-Klinong Campursari, 

Rolasan, Jelajah Kampus dan Dokter Kita. 

Prestasi dan penghargaan yang pernah diraih Jogja TV diantaranya 

adalah Pemenang Iklan Layanan Masyarakat Televisi Terbaik dalam Ajang 

Anugerah Kebudayaan 2006 Media Massa dan Iklan dan Nominator Peraih 

“Cakram Award 2006” untuk kategori “Televisi Lokal Terbaik”. 

 

F. Alamat dan Jangkauan Area Jogja TV 

· Alamat  :  Jogja TV,   Jln. Wonosari KM 9  

                            Sendangtirto, Berbah Sleman 

                0274- 451900, Fax, 0274-451800 

· Daya pancar Jogja TV sebesar 8 KW, coverage area meliputi Yogyakarta, 

Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kulonprogo. Tidak hanya itu coverage 

area Jogja TV meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen 

dan Klaten. Sedangkan beberapa daerah lainnya adalah Magelang, 

Purworejo, Kutoarjo, Banjarnegara, sebagian Kebumen, Wonosobo, 

Temanggung dan sekitarnya. 

G. Visi dan Misi Jogja TV 

1. Visi 

· Menjadi etalase kearifan lokal budaya nusantara. 

· Menjadi stasiun televisi yang mengaplikasikan teknologi tanpa 

mengasimpangkan tradisi adiluhung. 
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· Menjaga keseimbangan hubungan manusia, Sang Pencipta dan alam ( 

Tri Hita Karana ). 

· Menjaga keutuhan NKRI berdasarkan azas Pancasila dan Bhinneka 

Tunggal Ika. 

2. Misi 

· Mendorong peningkatan sektor pendidikan, perekonomian serta 

pariwisata Yogyakarta dan sekitarnya. 

· Mendorong pemberdayaan potensi lokal untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat. 

· Menggali, mempertahankan dan melestarikan budaya serta tradisi 

masyarakat sejalan dengan proses perkembangan zaman. 

· Taat terhadap kode etik jurnalistik, etika penyiaran serta tata nilai yang 

berlaku dalam masyarakat. 

H. Arti Logo Jogja TV 

1. Konsep 

Jogja TV merupakan salah satu pilar kekuatan yang turut 

mengembangkan kebudayaan adiluhung Yogyakarta sebagai Daerah 

Istimewa demi tercapainya masyarakat yang dinamis dan bercitra budaya 

tinggi,sehingga mampu mengembangkan basis tradisi yang ada menjadi 

sebuah inovasi di segala bidang kehidupan sosial, seni budaya, ekonomi, 

maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Deskripsi 

Secara keseluruhan logo berbentuk sebuah “WARANGKA 

KERIS” yang dipadukan dengan tulisan Jogja TV dengan menggunakan 

jenis font Scie Field  yang berkesan modern. Hal ini memvisualisasikan 
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bahwa manusia dalam mengarungi kehidupannya bagaikan gelombang 

(tercermin dalam Luk Keris) yang penuh dinamika. 

Dinamika ini merupakan suatu keanekaragaman budaya dan tradisi 

yang terus dilestarikan dan dikembangkan guna mencapai taraf kehidupan 

manusia yang madani, damai, dan sejahtera bagi kehidupan masyarakat 

Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. 

3. Keris 

Merupakan sebuah senjata perang yang diandalkan oleh para 

prajurit keraton yang memiliki kekuatan dalam menghadapi peperangan. 

Keris ini memvisualisasikan bahwa Jogja TVadalah merupakan sebuah 

senjata yang cukup ampuh untuk menyemangati masyarakat Yogyakarta 

dalam membangun daerahnya, dan bangsa pada umumnya dalam segala 

bidang kehidupan. Kekuatan dan keberanian ini juga merupakan modal 

utama dalam menghadapi tantangan era global, dimana Yogyakarta 

berperan sebagai pintu gerbang pariwisata, penjaga tata nilai dan budaya, 

pelestari tradisi adiluhung, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Keris merupakan cermin dinamika kehidupan manusia yang 

dinamis dan penuh tantangan. Memberi rasa percaya diri dan memberi 

semangat yang besar bagi masyarakat Yogyakarta. 

4. Warna Hijau 

Memvisualisasikan kesuburan alam Yogyakarta yang perlu 

dilestarikan dan dikembangkan demi kesejahteraan masyarakatnya. Warna 

hijau juga mencerminkan citra masyarakat Yogyakarta yang damai, aman, 

dan nyaman dilandasi dengan kultur budaya yang sarat dengan nilai-nilai 

dan norma peradaban yang madani. 
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5. Warna Kuning 

Memvisualisasikan bahwa Jogja TV mempunyai visi dan kekuatan 

dalam mengembangkan nilai-nilai budaya masyarakat Yogyakarta. 

Dimana kraton sebagai kiblatnya. 

I. Tulisan Jogja TV 

Merupakan perpaduan antara jenis font Scie Field dengan Swiss 

721 BdRnd BT yang mengesankan seperti tulisan Jawa. Hal ini 

memvisualisasikan sebuah kedinamisan perpaduan antara budaya nenek 

moyang dengan perkembangan era modern sekarang ini. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 

 

Diskripsi acara  

Pada stasiun Jogja TV mempunyai beberapa program acara terkhusus program acara berita, 
diantaranya : Seputar Jogja Pagi, Seputar Jogja, Pawartos Enjing, Pawartos Ngayogyakarta, Berita Terkini, Berita 
Malam, Lintas Mancanegara, Good Morning Jogja, Ulasan, Inyong Siaran, Sekring, dan Suluh Indonesia. Namun 
penulis lebih memfokuskan diri pada penulisan naskah berita program acara Pawartos Ngayogyakarta.  

Program acara “ Pawartos Ngayogyakarta “ adalah sebuah acara berita yang menggunakan bahasa 
jawa sebagai bahasa pengantar. Program acara ini setiap hari tayang pada pukul 19.30 WIB dengan durasi waktu 30 
menit. Program acara Pawartos Ngayogyakarta terdiri dari laporan peristiwa dari sekitar Yogyakarta yang meliputi 
empat  kabupaten di D.I Yogyakarta. Berita – berita yang masuk ke dalam “ Pawartos Ngayogyakarta” merupakan 
berita – berita Soft News ( Feature ) dalam bidang sosial dan kebudayaan. Target audience dari “Pawartos 
Ngayogyakarta” adalah masyarakat umum dengan kelas sosial menengah kebawah. Berita yang telah dihimpun dan 
disusun oleh redaksi kemudian dibawakan oleh seorang pembaca berita. 

 

 

 

Soft News Dalam Pawartos Ngayogyakarta 

Pogram acara Pawartos Ngayogyakarta di dlamnya terdiri dari serangkaian berita soft news ( Feature ) 
yang mangambil ploting tempat di empat kabupaten D.I Yogyakarta ( Bantul. Kulon Progo, Gunung Kidul , dan Kota 
Yogyakarta ), juga daerah Sleman, dan Klaten. Berita – berita mengenai para pengrajin kerajinan pada ploting tempat 
tersebut, atau peristiwa – peristiwa sosial yang dekat dengan masyarakat termasuk dalam format acara ini. Juga 
pagelaran seni dan kebudayaan yang diadakan sebuah komunitas tertentu atau lembaga pendidikan.  

Peristiwa – peristiwa yang berhubungan langsung dengan masyarakat menengah kebawah seperti 
perkembangan hasil panen dan perkembangan harga bahan pokok juga masuk dalam format acara Pawartos 
Ngayogyakarta. Dalam satu sajian memuat 6 – 7 item berita, terdapat pula Awicarita ( cerita salah satu tokoh 
pewayangan) dan Pitutur ( kalimat bijak dalam bahasa jawa ). 

 

Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Media 

Kegiatan Kuliah Kerja Magang ( KKM ) DIII Penyiaran FISIP UNS yang dilaksanakan penulis 
bertempat di PT Yogyakarta Tugu Televisi atau Jogja TV pada Divisi Pemberitaan ( News Divition ).Hal ini sesuai 
dengan minat penulis untuk lebih mendalami ilmu jurnalistik televisi. Sebagai supervisor atau pembimbing magang 
adalah Sihar Harianja yang menjabat sebagai  Produser program acara Berita Malam, koordinator liputan, dan editor 
naskah Divisi Pemberitaan Jogja TV. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama satu bulan dimulai pada tanggal 04 
Februari – 03 Maret 2008. 

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Media ( KKM ) penulis banyak 

mendapatkan tambahan ilmu jurnalistik terkhusus praktek liputan langsung ke 

lapangan dan penulisan naskah berita. Dalam kesempatan tersebut penulis 
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mengikuti langsung praktek peliputan ke daerah – daerah sesuai dengan 

ploting liputan yang telah di jadwalkan sampai pada proses pembuatan naskah 

berita sebelum di edit. Pada stasiun Jogja TV jadwal liputan telah dibuat oleh 

koordinator liputan satu hari sebelumnya. Dalam satu tim liputan terdiri dari 

satu atau dua orang reporter dan satu orang kameraman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi Divisi News Jogja TV 

 

 

 

 

Penanggung Jawab 
Andhi Wisnu Wicaksono 

Wakil Penanggung Jawab 
Wempi Gunarto 

Luh Eka 

Redaktur Pelaksana 
Sihar Harianja 

Luh Eka 
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Keterangan :  

· Penanggung Jawab  :  Bertanggung jawab mengenai seluruh 

acara yang ditayangkan. 

· Wakil Penanggung Jawab : Membantu tugas Penanggung jawab acara 

Reporter Kameraman  
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· Redaktur Pelaksana : Bertanggung jawab pada pemberitaan        

( materi dan isi berita ) 

· Produser :  Bertugas sebagai coordinator liputan 

(menulis daftar dan ploting tempat 

liputan), menjadi Editor naskah berita 

yang akan ditayangkan. membuat 

Rundown acara berita, menbuat teks untuk 

teleprhomter. 

· Reporter : Mencari, meliput, dan menyusun naskah 

berita. 

· Kameraman : Mengambil gambar – gambar pendukung 

yang dibutuhkan untuk mendukung 

kejelasan materi berita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Produksi Naskah Berita Pawartos Ngayogyakarta 

Dalam proses produksi berita pada stasiun Jogja TV terdiri dari 

serangkaian kegiatan yang diawali dengan kegiatan pra produksi, produksi dan 

pasca produksi. Namun penulis lebih memfokuskan diri pada penulisan 

naskah Pawartos Ngayogyakarta dengan format soft news. Proses penyusunan 

naskah berita ini secara garis besar dapat dilihat dalam bagan berikut ini : 
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Keterangan : 

Proses diawali oleh Produser yang menugaskan kepada 

Koordinator liputan untuk membuat daftar liputan. Daftar liputan yang ditulis 

bersumber dari informasi yang diperoleh melalui media lain seperti koran dan 

internet, juga informasi dari masyarakat serta undangan dari instansi tertentu. 

Koordinator Liputan kemudian membuat rencana daftar liputan dan 

Produser 

Koordinator 
Liputan 

Reporter Kameraman 

Editor 
Naskah 

Produser 

Penerjemah 

Master 
Control 

Editor 
Paket 

Kameraman 

Tayang 
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menyerahkan copyan daftar liputan  kepada produser untuk di teliti kelayakan 

nilai beritanya dan diseleksi untuk dimasukkan ke dalam program acara berita 

tertentu.. Setelah produser menyetujui daftar liputan , maka daftar liputan 

tersebut dapat tulis pada papan schedule yang ditulis satu hari sebelum liputan 

dilaksanakan, penulisan daftar liputan biasanya dilakukan pada pukul 17.00 

wib. Daftar liputan terdiri dari ploting lokasi, materi acara, dan team liputan. 

Ploting lokasi terbagi menjadi empat plot, yaitu Kabupaten Kulon Progo, 

Bantul, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.  

Team liputan terdiri dari seorang reporter dan kameraman, serta 

seorang sopir yang bertugas mengantarkan ke lokasi liputan. Proses awal 

sebelum liputan, Kameraman harus mengambil kamera dan microphone serta 

peralatan yang diperlukan di ruangan teknisi, sedangkan Reporter mengambil 

kaset Mini DV di ruangan grafis. Kemudian setelah peralatan lengkap, 

Reporter dan Kameraman melaksanakan tugas sesuai dengan daftar liputan 

yang telah ditentukan, walaupun terkadang daftar tersebut hanya digunakan 

sebagai referensi oleh team liputan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan 

waktu liputan dan kondisi lapangan yang mengharuskan team untuk memilih 

lokasi liputan yang berbeda, tetapi masih dalam satu ploting lokasi. Kemudian 

reporter mengumpulkan data – data dari sebuah peristiwa melalui wawancara 

langsung dengan narasumber, sedangkan kameraman mengambil stock shot 

untuk dijadikan sebagai gambar pendukung saat berita ditayangkan. 

Setelah liputan selesai, team liputan kembali ke ruang redaksi 

Divisi News dengan membawa bahan mentah berita. Proses selanjutnya, 
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Reporter menyerahkan daftar materi liputan yang telah dilaksanakan kepada  

koordinator liputan dan mulai membuat naskah berita berdasarkan data – data 

yang diperoleh. Naskah yang telah jadi kemudian diserahkan kepada editor 

naskah untuk diedit. Naskah yang telah diedit kemudian dicopy menjadi dua, 

masing – masing diberikan kepada kameraman dan penerjemah. 

Kameraman bertugas mengedit gambar yang telah diambil 

berdasarkan naskah berita yang diberikan oleh editor naskah dan melakukan 

proses mixing antara gambar video dan suara. Pada satsiun Jogja TV 

menggunakan tehnik berita paket, sehingga dalam berita yang telah jadi telah 

terisi gambar video beserta narasi, pembaca berita hanya bertugas membaca 

lead berita saja. Kameraman juga bertugas  merecord berita ke kaset yang siap 

tayang.  

Penerjemah menerjemahkan berita yang masih dalam bentuk 

bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa tingkat madya. Kemudian penerjemah 

memberikan naskah berita dalam bahasa Jawa tersebut kepada produser untuk 

dibuat Rundown acara dan teks untuk telephrompter. Rundown acara terdiri 

dari susunan urutan judul berita beserta nama reporter dan kameraman, 

awicarita, pitutur, serta jeda iklan dalam satu sajian program acara “ Pawartos 

Ngayogyakarta “ ( terlampir ). Sedangkan teks untuk telephrompter terdiri atas 

Bumper in, berita utama, tune, dan semua teks yang harus dibaca oleh seorang 

pembaca berita ( terlampir ). Teks untuk telephrompter ini digunakan agar 

pembaca berita mengetahui kapan waktu untuk on air. 
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Proses selanjutnya, Rundown acara yang telah dibuat produser 

dicopy menjadi dua, untuk dokumnetasi produser dan diberikan kepada editor 

paket beserta teks untuk telephrompter . Editor paket bertugas mengisi nomor 

kaset pada rundown acara berdasarkan paket berita yang telah jadi. Kemudian, 

Editor paket menyerahkan paket berita jadi kepada Master Control ruang MC 

studio, dan berita siap untuk ditayangkan. 

 

Rincian Kegiatan Selama KKM 

Periode I, 04 – 09 Februari 2008 

Hari pertama penulis belum mulai ikut dalam proses peliputan 

berita. Penulis mendapat pengarahan dari supervisor mendapat pengarahan 

dari supervisor tentang mekanisme kerja pada Divisi News Jogja TV, 

berkenalan dengan crew Divisi News yang masuk, dan melihat secara 

langsung proses penulisan naskah, pengeditan naskah, pembuatan 

rundown acara oleh producer acara, hingga menjadi naskah jadi dan 

diserahkan kepada bagian Master Control . 

Hari kedua, penulis mulai di ijinkan untuk ikut liputan bersama 

satu team liputan dengan ploting tempat yang telah ditentukan. Di tempat 

liputan, penulis melaksanakan tugas reporter yaitu mengajukan pertanyaan 

kepada nara sumber di lapangan dan mencatat hasil wawancara yang telah 

dilakukan. Kemudian setelah mendapatkan beberapa peristiwa yang akan 

dijadikan berita, penulis bersama team liputan kembali ke news room 
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Jogja TV. Penulis kemudian menulis naskah dari hasil liputan yang telah 

dihimpun dan menyerahkan kepada supervisor untuk direvisi.  

Selama periode I, naskah yang ditulis oleh penulis belum 

dimasukkan dalam program acara berita karena dinilai belum layak untuk 

ditayangkan. Pada mingggu pertama penulis melaksanakan Kuliah Kerja 

Media, kendala yang dihadapi adalah proses adaptasi yang masih kurang 

lancar antara penulis dengan sebagian crew Dicisi News Jogja TV. Setiap 

harinya, penulis ikut meliput dua sampai tiga berita, dari hasil liputan 

tersebut penulis setiap hari belajar menyususn naskah berita meskipun 

masih dalam bentuk manual. 

 

Periode II, 11 – 16 Februari 2008 

Pada periode minggu kedua, penulis tetap mengikuti satu team 

liputan dan mulai ditugaskan untuk meliput sebuah peristiwa untuk 

dijadikan berita. Naskah pertama yang disusun oleh penulis dan tayang 

dalam bahasa jawa adalah liputan di Kota Yogyakarta dalam event Agro 

Expo Yogyakarta 2008 yang bertempat di halaman MMTC, Kota 

Yogyakartameliput tanaman unik yang masih jarang dimiliki oleh pecinta 

tanaman, yaitu suplir seledri dan klarinerfium pada hari Selasa, 12 

Februari 2008. Liputan bersama kameraman agus sigit dan reporter 

Pancoko, beserta Anintia. 

Kemudian pada Kamis,14 Februari 2008 meliput event budaya 

Ketoprak Lesung yang digelar FSB Retorika UGM yang bertempat di 
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taman budaya Yogyakart, kota Yogyakarta dengan kameraman Agus Sigit 

beserta Anintia. Event ini merupaka program acara tahunan yang digelar 

oleh FSB Retorika. 

Hari Jumat  meliput keadaan nelayan di Pantai Baron, Gunung 

Kidul yang takut melaut karena tingginya gelombang air laut. Akibat dari 

hal tersebut terdapat kelangkaan ikan sehingga harus memasok dari daerah 

lain dan nelayan terpaksa melakukan pekerjaan lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. Liputan dilaksanakan bersama kameraman Andry dan 

reporter Diana. Ketiga berita tersebut ditayangkan dalam program acara 

Pawartos Ngayogyakarta.  

Pada minggu kedua, kesulitan yang dihadapi penulis adalah masih 

kurang lengkapnya data yang dihimpun dan masih belum dapat 

menentukan fokus dan angle yang akan dijadikan berita. Kendala ini dapat 

diatasi dengan bartanya kepada reporter yang mendampingi dan latihan 

peliputan setiap hari.  

  

 

Periode III, 18 – 23 Februari 2008 

Pada periode minggu ketiga, penulis mulai diwajibkan untuk 

meliput satu berita setiap harinya dan tetap ikut meliput  peristiwa yang 

diliput oleh reporter. Meskipun penulis ikut meliput seluruh berita namun 

penulis hanya ditugaskan untuk membuat satu berita untuk di tayangkan. 

Dan pada hari – hari terakhir periode ini, penulis mulai liputan mandiri ( 
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bersama satu kameraman khusus ) meskipun masih dalam satu team 

bersama reporter dan kameraman lain. Selama hampir satu minggu penuh 

berita – berita yang disusun penulis ditayangkan dalam program acara 

Pawartos Ngayogyakarta dan sebagian pada program acara Good Morning 

dan Paeartos Enjing.  

Penulis mulai aktif membawa satu berita setiap melaksanakan 

liputan. Pada Selasa, 19 Februari ‘08 meliput kerajinan Plismet di desa 

Argosari, Kulon Progo. Dalam liputan ini, penulis dalam melaksanakan 

proses peliputan bersama kameraman Heri Susanto dan reporter Pancoko. 

Hari Rabu, 20 Februari ’08, penulis meliput hasil para penjual 

durian musiman di daerah pathuk, Gunung Kidul. Penulis melaksanakan 

tugas di dampingi reporter Niyuk dan kameraman Seto. 

Pada Kamis, 21 Februari ’08, penulis melaksanakan tugas 

peliputan kenaikan harga emas yang mempengaruhi omset pinjaman di 

pagadaian Kabupaten Bantul. Tugas dilaksanakan bersama reporter Edna 

dan kameraman Anang beserta Anintia. 

Hari Jumat, 22 Februari ’08, penulis bertugas meliput keadaan 

ruang baca di perpustakaan daerah gunung kidul yang kurang memadahi 

luasnya, sehinnga mempengaruhi kenyamanan para pengunjung. Pada 

proses liputan ini, penulis ditugaskan bersama seorang kameraman khusus, 

yaitu oktavianus, meskipun masih dalam satu team bersama reporter 

Afhirtha dan kameraman Avin. 
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Pada Sabtu, 23 februari ’08, Penulis mendapat ploting tempat 

liputan di Kulon Progo bersama kameraman Oktavianus dan repotret 

Afirtha. Penulis meliput kendala yang dihadapi oleh pengrajin serat 

tumbuhan saat musim hujan. 

Periode minggu ketiga, kendala yang dihadapi penulis adalah 

penulis masih belum bisa bertindak cepat untuk menambil angle yang akan 

di jadikan tema berita, sehingga penulis mengajukan banyak pertanyaan 

kepada nara sumber yang tidak tertuju pada satu fokus. Biasanya, berita – 

berita yang diliput oleh penulis adalah berita  - berita soft news yang 

sebelumnya tidak  terdapat dalam list atau daftar liputan yang ditulis oleh 

koordinator liputan sehingga penulis masih kesulitan dalam pengambilan 

anglenya. Kendala ini dapat diatasi dengan bantuan reporter pendamping 

yang mempunyai lebih banyak pengalaman dan mengkonsultasikan 

dengan supervisor. 

 

 

 

Periode IV, 23 Februari – 03 Maret 2008 

Pada periode terakhir Kuliah Kerja Media yang dilaksanakan 

penulis hampir sama dengan kegiatan di minggu ketiga, yaitu penulis 

diwajibkan membawa satu berita. Namun di periode ini, penulis lebih 

mefokuskan diri pada satu liputan mandiri. Hampir satu minggu penuh 
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penulis melaksanakan tugas sebagai reporter dan penulis naskah berita, 

namun pada Kamis, 28 Februari, penulis tidak masuk karena sakit. 

Pada Senin, 25 Februari ’08, penulis melaksanakan tugasnya terdiri 

dari dua team. Team pertama terdiri dari repoter Harjanti dan kameraman 

Tutus, dan team kedua terdiri dari penulis dan Anintia sebagai reporter 

serta kameraman Oktavianus. Penulis meliput percepatan panen yang 

terpaksa harus dilakukan para petani di desa Mrisen karena ribuan burung 

pipit yang menyerang tanaman padi mereka. 

Selasa, 26 Februari ’08, penulis meliput pengrajin bambu yang 

menaikkan harga kerajinannya karena harga bahan baku yang mahal di 

desa Argodadi, Kulon Progo. Pelaksannan liputan  bersama kameraman 

Hesi susanto, sedangkan team lain yang bersamaan dengan penulis adalah 

reporter Erni dan kameraman Seto.  

Rabu, 27 Februari ’08, penulis mendapatkan ploting liputan di 

Gunung kidul bersama reporter Niyuk dan kameraman Edi. Penulis 

meliput Batita yang menderita disfungsi saluran pembuangan. Berita yang 

disusun penulis tayang dalam program acara Seputar Jogja. 

Pada Jumat, 29 Februari ’08, penulis meliput penjualan ubi madu 

yang menurun di musim hujan di pasar Ambarketawang, Sleman. Penulis 

melaksankan tugas bersama Anintia, kameraman Oktavianus. Sedangkan 

team liputan yang bersamaan adalah reporter Edna dan kameraman Anang. 
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Hari Sabtu, 01 Maret ’08, penulis melaksanakan liputan di Gunung 

Kidul. Bersama reporter Niyuk dan kameraman Enggal, penulis meliput 

sulitnya bahan baku batu putih di desa Gunungsari saat musim hujan.  

Pada Senin, 03 Maret ’08, pada hari terakhir ini penulis 

melaksanakan tugas liputan di Desa Silira, Bantul. Penulis meliput 

menurunnya hasil panen padi dibandingkan tahun lalu bersama reporter 

Erni dan kameraman Enggal dan Anintia.  
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BAB V 

K. PENUTUP 

 
Kesimpulan 

 

Melalui Kuliah Kerja Media ( KKM ) yang telah penulis laksanakan pada 
Divisi News Jogja TV, penulis mendapatkan banyak pengalaman baru dan 
pengetahuan yang berkaitan denagn tehnik menulis naskah berita televisi. Dari 
hasil KKM tersebut, penulis dapat menyimbulkan bahwa dalam penulisan 
naskah berita televisi harus melalui tiga proses, antara lain : 

Proses pencarian berita diawali dengan perencanaan atau ploting tempat 

liputan yang akan dijadikan berita dan disajikan pada khalayak. 

Proses meliput berita dilakukan team liputan oleh reporter dan kameraman. 

Proses penulisan naskah berita televisi dilakukan dengan struktur penulisan 

piramida terbalik dan menggunakan metode Easy Listening Formula. 

Terkhusus untuk naskah berita softnews ( Feature ) aspek kreativitas dan 

variatif lebih diutamakan agar menarik perhatian khalayak. 

 

 

 

 

 

 

 

Saran  

Adapun saran – saran yang penulis ajukan untuk kemajuan Jogja TV antara 
lain : 

Agar tidak ketinggalan dengan stasiun televisi swasta lainnya, hendaknya 

Jogja TV meningkatkan sumber daya manusianya. Sehingga dari sumber 
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daya manusia yang handal akan tercipta karya – karya yang berkualitas 

dan dapat menarik lebih banyak  perhatian khalayak.  

Hendaknya peralatan liputan yang tersedia ditambah lagi jumlahnya agar 

tiap divisi dapat menggunakan peralatan tersebut dengan maksimal. 

Peralatan diganti dengan yang lebih canggih agar gambar yang 

dihasilkan memenuhi standart pertelevisian dan aspek keindahan tidak 

terabaikan. 

Team Liputan yang terdiri dari reporter dan Kameraman hendaknya lebih 

maksimal dalam proses pencarian, peliputan, dan penulisan naskah 

berita. Sehingga berita yang disajikan kepada khalayak adalah berita – 

berita yang benar – benar berkualitas penting dan penting untuk 

diketahui masyarakat. Dalam peliputan berita Soft news ( Feature ) 

hendaknya lebih kreatif dan variatif. 

Seluruh karyawan Jogja TV, terkhusus pada Divisi News hendaknya bisa 

menjalin hubungan yang lebih baik sehingga dapat menjadi sebuah team 

work yang solid, yang dapat menghasilkan  berita yang berkualitas. 
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