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Topik Perkuliahan

Dasar  Berita Radio & Televisi

Berita

Berita  adalah cerita  atau  keterangan mengenai  kejadian atau  peristiwa yang

hangat; kabar; laporan; pemberitahuan; pengumuman.

 Menurut Jani Yosef (2009 ; 22), Berita adalah laporan terkini tentang fakta

atau  pendapat  yang penting atau  menarik bagi  khalayak dan disebarluaskan

melalui media massa. 

Menurut  Hoeta  Soehoet  (2003;  23),  Berita  adalah  keterangan  mengenai

peristiwa atau isi  pernyataan manusia.  Penulis  menyimpulkan bahwa,  berita

merupakan laporan  mengenai kejadian atau peritistiwa penting  dan menarik

bagi khalayak pembacanya.  Dan isi berita  mengandung unsur – unsur layak

berita dan kriteria umum nilai berita. 

Kriteria Umum nilai berita

1. Penting  Kata  penting  mengandung  dua  pengertian,  pertama  ialah

orang  penting  (orang  ternama)  dan  peritiwa  penting.  Media  sering

mengangkat peristiwa ataupun kegiatan yang dialami oleh orang penting

menjadi sebuah berita. b) Menarik Kriteria umum nilai berita merupakan

acuan yang dapat digunakan oleh para jounalis, yaitu pada wartawan dan

editor untuk menyeleksi berita yang layak disajikan atau terbit. Secara

manusiawi, hal ”apa saja” atau ”siapa saja” yang memiliki nilai menarik

dapat menimbulkan ” rasa ingin tahu” seseorang. Ketertarikan itu bukan

hanya karena  berita  itu  baru  terjadi  (actual)  dan penting (Important),

tetapi juga : 1) Sesuatu yang tidak biasa Peritiwa yang tergolong aneh

atau  jarang  terjadi,  tetapi  dapat  menarik  perhatian  khalayak,  contoh

peristiwa Tsunami di Aceh.



2. Berkaitan  dengan  unsur  seks  Peristiwa  yang  berkaitan  dengan

kebutuhan  biologis  manusia, contoh  kasus  pemerkosaan,

perselingkuhan, perceraian, dan poligami/andri dan lainya yang menarik

perhatian khalayak.

3. Pertentangan Pertentangan atau konflik antar negara,  antar suku,

ras,  agama  dan  lainya  yang  dapat  memicu  perpecahan  suatu  negara.

Contoh malaysia menghakciptakan pulau milik Indonesia, seperti pulau

Ambalat.

4. Human interest Segala sesuatu yang memiliki nilai ”menyentuh insan

manusia”,  yang  dapat  menggugah  perasaan  seseorang  dan

membangkitkan  rasa  simpati  khalayak.  Contoh  PMKS (  Penyandang

Masalah  Kesejahteraan  Sosial)  yang  tinggal  di  kolong  jembatan  dan

”minim” akan tingkat pendidikannya.

5. Kedekatan  Suatu  peristiwa  yang  terjadi  dekat  dengan khalayak,

baik dekat  secara geografis maupun emosional  (kekerabatan).  Contoh

Kasus lapindo di  Sidoarjo.  Masalah ini  mempunyai daya tarik secara

geografis dan emosional dari khalayak di wilayah Jawa dan Sekitarnya.

6. Ketegangan Suatu peristiwa yang belum terselesaikan,  akan tetapi

akan  menimbulkan  kejadian  lainnya.  Contoh  kasus  Manohara,  yang

sampai dengan saat ini masih dalam ketegangan akan kebebasanya.

7. Kemajuan  Suatu  peristiwa  yang  berprestasi dalam  segala  bidang

kehidupan  di  suatu  negara,  seperti  prestasi  gemilang  anak  bangsa  di

Pekan Raya Jakarta (PRJ ) dalam ajang lomba dan kreasi siswa SMK.

8. Berdampak  Luas  (impact) Kriteria  lainnya  yang  dapat

dipertimbangkan memiliki nilai berita ialah ”akibat” dari suatu peritiwa,

keputusan atau kebijakan lembaga tertentu. Contoh kasus BBM (Bahan

Bakar  Minyak)  yang  mengalami  kenaikan  harga,  tentang  konversi

minyak tanah ke elpiji dan kebijakan lainnya. Hal ini berdampak luas



kepada  seluruh insan masyarakat,  baik itu berdampak positif  maupun

negatif.

Perbedaan Teknis Berita Cetak dan Online

Unsur Media Cetak Media Online

Pembatasan

panjang

naskah

Biasanya  panjang  naskah

telah dibatasi, misalnya 5 – 7

halaman  kuarto  diketik  2

spasi.

Tidak  ada  pembatasan  panjang naskah,  karena  halaman

web  bisa  menampung  naskah  yang  sepanjang  apapun.

Namun  demi  alasan  kecepatan  akses,  keindahan  desain

dan  alasan-alasan  teknis  lainnya,  perlu  dihindarkan

penulisan naskah yang terlalu panjang.

Prosedur

naskah

Naskah  biasanya  harus  di-

ACC  oleh  redaksi  sebelum

dimuat.

Sama  saja.  Namun  ada  sejumlah  media  yang

memperbolehkan  wartawan  di  lapangan  yang  telah

dipercaya  untuk  meng-upload  sendiri  tulisan-tulisan

mereka.

Editing

Kalau sudah naik cetak (atau

sudah  di-film-kan  pada

proses  percetakan),  tak  bisa

diedit lagi.

Walaupun sudah online, masih bisa diedit dengan leluasa.

Tapi biasanya, editing hanya mencakup masalah-masalah

teknis, seperti merevisi salah ketik, dan seterusnya.

Tugas

desainer  atau

layouter

Tiap  edisi,  desainer  atau

layouter  harus  tetap  bekerja

untuk  menyelesaikan  desain

pada edisi tersebut.

Desainer  dan  programmer  cukup  bekerja  sekali  saja,

yakni  di  awal  pembuatan  situs  web.  Selanjutnya,  tugas

mereka  hanya  pada  masalah-masalah  maintenance  atau

ketika  perusahaan  memutuskan  untuk  mengubah  desain

dan sebagainya. Setiap kali redaksi meng-upload naskah,

naskah  itu  akan  langsung  “masuk”  ke  desain  secara

otomatis.

Jadwal terbit

Berkala  (harian,  mingguan,

bulanan,  dua  mingguan,  dan

sebagainya).

Kapan saja bisa, tidak ada jadwal khusus, kecuali untuk

jenis-jenis tulisan/rubrik tertentu.

Distribusi

Walau  sudah  selesai  dicetak,

media  tersebut  belum  bisa

langsung  dibaca  oleh

khalayak  ramai  sebelum

melalui proses distribusi.

Begitu di-upload, setiap berita dapat langsung dibaca oleh

semua  orang  di  seluruh  dunia  yang  memiliki  akses

internet.



Pertemuan 2

Topik Perkuliahan

Dasar Penulisan Berita

Rumus Dasar (5W +  1A)

1. What (Apa yang terjadi)

2. Who (Siapa yang melakukan)

3. Where (dimana kejadianya)

4. When (kapan terjadinya)

5. Why (mengapa terjadi)

6. How (bagaimana proses kejadiannya)

Piramida Terbalik

1. Lead : Dimulai dari hal-hal yang yang paling penting dalam berita 

(point) utamanya ada di atas



2. Body : makin ke bawah makin kurang penting (bukan berarti tidak 

penting)

3. Leg : hal ini di maksud untuk mmeberikan kemudahan kepada 

pembaca untuk langsung ke inti

Contoh-contoh  berita 

Pemilihan Angle

1. Tentuukan angle ketika masih berada di lapangan 

2. Dampkanya terhdap masyakat

3. Human interest

4. Unsur ketokohan 

5. Jarak

6. Temukan jalan ceritanya

7. Cari yang paling menarik (menurut siapa ?)

8. Cari yang paling ingin diketahui oleh pembaca



Pertemuan 3

Topik Perkuliahan

Wawancara Berita

Semua jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara (interview)

dengan sumber berita / narasumber (interviewee). Waawancara bertujuan

pokok menggali informasi, komentar, opini, fakta atau data tentang suatu

masalah atau peristiwa dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber

Dasar melakukan wawancara

1. Wawancara hakikatnya adalah obrolah, namun perbincangan nya 

harus focus

2. Lakukan wawancara secara alamiah (to act naturally)

3. Selain mendengarkan dengan baik, pewawancara juga harus 

menyimak dan merekam (tape recorder)

4. Lakukan persipaan “jangan wawancara dengan kepala kosong”

5. Siapkan pertanyaan

6. buatlah janji dengan narasumber dan pastikan anda dating tepat 

waktu

7. perkenalkan diri dan media anda kerja

8. jangan buru-buru mengambil catatan – bias membuat gugup 

narasumber

9. ajukan pertanyaan pertama tentang ejaan nama narasumber dan 

tanggal lahir narasumber

10. mulailah dengan pertanyaan mudah untuk membuat rileks 

narasumber



11.  Ajukan pertanyaan awal dan akhir (open ended question) yang 

bias mengundang jawaban panjang

12. Jangan berjanji untuk membiarkan narasumber membaca dulu 

hasil wawancara sebelum diterbitkan.

13. Tanyakan kepada narasumber, apakah beliau tidak keberatan lagi 

bias di kontak lagi

14. Buatlah catatan singkat dengan kalaimat singkatan. Misalnya kata 

“seperti” di yulis “spt”, bagaimana di tulis “bgm”.

Jenis wawancara 

1. Wawancara berita (news-peg interview) wawancara ynag dilakukan

untuk memperoleh keterangan, konfirmasi atau pandangan.

2. Wawancara  pribadi  (personal  interview)  wawancara  untuk

memperoleh data pribadi dan pemikiran interviewee, berita yang di

peroleh berupa profil pribadi narasumber

3. Wawawncara  eksklusif  (exclusive  interview)  wawancra  yang

dilakukan  seorang  wartawan  atau  lebih  (tetapi  berasal  dari  satu

media) secara khusus dengan interviewee

Kriteria narasumber 

1. Kredibel, orang nomor satu, terkenal atau terkemuka

2. Tajam dan analitis

3. Kaya data dan info mutakhir

4. Berani berbicara apa adanya

5. Berfikir runut

6. Berwawasan luas

7. Bukan jago kandang

8. Konsisten



9. Gampang dihubungi

Pertemuan 4

Topik Perkuliahan

Menulis Berita Televisi

Reportase di lapangan

1. Reportase terencana : Membuat berita

a) Reportase menyangkut hal-hal yang telah ditentukan 

sebelumnya : seperti acar undangan kepala Negara, liputan 

tematis (feature), dll.

b) Fakta, peristiwa, dan data bias didapat dengan lengkap dan 

akurat. (analisis reporter, latar belakang peristiwa,) dll

c) Bias berkembang menjadi beerapa bentuk siaran news : live 

report, talk show, debat public, investigasi.

2. Peliputan tidak terencana 

a) Reportase menyangkut hal yang terduga atau belum  

direncanakan terlebih dahulu, seperi kecelakaan, bencana 

alam, dan kejadi tak terduga lainya.

b) Mengandalkan fakta dan peristiwa, narasumber di peroleh 

mendadak

c) Bias berupa penugasan mendadak

Tips menulis

1. Gunakan kata-kata sederhana

2. Hindari penggunaan kalimat rumit

3. Hindari komplikasi yang tak perlu “undang-undang penyiaran” 

lebih baik dari pada “pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang 

penyiaran ”



4. Gunakan bahasa percakapan (menceritakan, bukan menulis)

5. Hindari kata sifat, gambar menjelaskan

6. Hindari opini

7. Hanya fakta-fakta penting

8. Hindari bahasa teknik atau ilmiah

9. Hindari bahasa resmi

10.Hindari kata-kata klise

11. Satu atau dua pokok pikiran saja per kalimat

12. Sederhanakan fakta dan angka.

13. Hindari penggunaan singkatan, tanpa penjelasan

14. Hindari  kalimat  terbalik,  Akibat  kerusuhan  dalam  demonstrasi

memprotes  kegagalan  polisi  menangkap  koruptor,  pasukan

tambahan  polisi  diturunkan”  lebih  baik  dari  “Tambahan  polisi

diturunkan  untuk  meredam  demonstrasi  kerusuhan.  Para

demonstran kesal karena kegagalan menangkap koruptor”.

15. Hindari  referensi  waktu  yang  rumit.  “Kecelakaan  hampir  dua

tahun  lalu”  lebih  baik  daripada  “Kecelakaan  yang  terjadi  pada

tanggal 2 mei 2015”.

Menulis naskah Voice Over

Dalam voice over, memberi  kita memberikan fakta,  tanpa memberikan

opini atau sikap. Bila menginginkan ada opini, gunakan melalui ‘pemain’

dalam berita tersebut.”

a. Jangan mengulangi informasi dari intro.



b. Jangan mengulangi apa yang tampak jelas di gambar dengan

kata-kata.

Pertemuan 5

Topik Perkuliahan

Teknik Peliputan Berita

Menurut Romli (2003 ; 7-10), Mencari berita ( news hunting, news getting atau

news  gathering)  di  sebut  juga  meliput  bahan  berita  adalah  salah  satu  proses

penyusunan naskah berita ( news processing), selain proses perencanan berita,

proses penulisan naskah dan proses penyuntingan naskah (news editing) 

Jadi, meliput berita dilakukan setelah melewati proses perencanaan dalam

rapat  proyeksi  redaksi,  misalnya  dalam  rapat  redaksi  itu  diputuskan  untuk

memuat  kasus  pembunuhan  melibatkan  pejabat  negara.  Makawartawan  akan

melakukan  wawancara  dengan  pejabat  yang  bersangkutan.Selama  wartawan

melakukan  kegiatan  wawancara  dengan  narasumber,  maka  kegiatan  tersebut

dinamakan mencari berita ( News Hunting).

Tiga teknik Peliputan berita 

1. Reportase, Kegiatan jurnalistik yang meliput langsung ke lapangan atau

ke  TKP (Tempat  Kejadian  Perkara).  Wartawan  mendatangi  langsung

tempat kejadian, lalu memulai proses meliput, mengumpulkan data dan

fakta seputar peritiwa tersebut. Data dan fakta tersebut harus memenuhi

unsure  5W+ 1H,  yaitu  ”what”,  ”who”,  ”when”,  ”where”,  ”why”  dan

”how”.

2. Wawancara,  Semua  jenis  peliputan  berita  memerlukan  proses

wawancara  (interview)  dengan  sumber  berita/narasumber. Wawancara

bertujuan  menggali  informasi,  komentar,  opini,  fakta,  atau  data



mengenai  suatu  masalah/  kejadian  dengan  mengajukan  beberapa

pertanyaan. Menurut  Masri Sareb Putra (  2006; 24-25), menyatakan ;

Semua jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara (interview)

dengan  sumber  berita/narasumber.  Wawancara  bertujuan  menggali

informasi,  komentar,  opini,  fakta,  atau  data  mengenai  suatu masalah/

kejadian  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan.  Menurut  Masri

Sareb Putra ( 2006; 24-25), menyatakan 

3. Riset kepustakaan,  Riset kepustakaan ( studi  literatur) adalah tehnik

peliputan/pengumpulan  data  dengan  mencari  kliping  koran,  makalah-

makalah, atauartikel koran, menyimak brosur- brosur, membaca buku,

atau menggunakan fasilitas internet.

4. Kantor  berita,  Wartawan  juga  menulis  berita  dari  hasil  liputan

wartawan  kantor-  kantor  berita.  Cara  mendapatkan  berita  itu  dengan

membeli. Misalnya, berita didapat dari kantor berita Indonesia (Antara),

Malaysia  (Bermana),  Amerika  Serikat  (AP).  Biasanya,  berita  yang

diterima berupa faks atau teleks. ( Masri Sareb Putra, 2006; 28)

Teknik peliputan ini ditentukan setelah adanya rapat proyeksi. Dalam rapat ini,

para  redaktur  akan  memberi  penugasan  kepada  wartawan  untuk  mencari,

menggali,  dan mendapatkan informasi dari narasumber. Selain  itu,  tidak ada

penugasan  (lepas),  ini  merupakan  teknik  peliputan  dari  inisiatif  wartawan

sendiri dalam mencari, memburu dan mengolah berita.

Salah satu  bekal  wartawan saat  meliput  berita  di  lapangan,  wartawan harus

memiliki kemampuan lobby pendekatan kepada narasumber pada saat meliput

berita. Hal ini penentu kelengkapan data nantinya.



Pertemuan 6

Topik Perkuliahan

Teknik Penulisan Berita media Cetak

Menutur Haris Sumadiria ( 2006: 118-119) Dalam praktek penulisannya,

para journalis atau wartawan dalam menulis berita memperhatikan unsur-

unsur  dalam  merumuskan  beritanya  yaitu  dengan  rumus  5W+1H  dan

struktur  piramida  terbalik.  Berita  disajikan  dengan  menggunakan  pola

piramida terbalik, karena berpijak kepada 3 (tiga) asumsi ;

1. Memudahkan  khalayak  pembaca  yang  sangat  sibuk,  untuk

segera  menemukan  berita  yang  dianggapnya  menarik  atau

penting yang sedang dicari atau ingin diketahuinya.

2. Memudahkan wartawan dan editor memotong bagian – bagian

berita  yang  dianggap  kurang  atau  tidak  penting  ketika

dihadapkan  kepada  kendala  teknis,  misalnya  berita  terlalu

panjang atau ruang yang tersedia sangat terbatas.

3. Memudahkan  para  jurnalis  dalam  menyusun  pesan  berita,

melalui rumus baku yang sudah sangat dikuasainya. Sekaligus

untuk menghindari kemungkinan adanya fakta atau informasi

yang terlewatkan, sehingga tidak dilaporkan.

Penulisan  berita  dimulai  dengan  ringkasan  atau  klimaks  dalam

alinea pembukanya, kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam alinea-



alinea  berikutnya  dengan  memberikan  rincian  cerita  secara  kronologis

atau dalam urutan yang semakin menurun daya tariknya. Alinea-alinea

berikutnya yang memuat rincian berita disebut tubuh berita dan kalimat

pembuka yang memuat  ringkasan berita  disebut  teras  berita  atau lead.

(purnama kusumaningrat, 2007 : 126)

Dari penjelasan teori diatas, penulis dapat menyimpulkan setelah

data  dan  informasi  telah  terkumpul  lengkap.  Selanjutnya  wartawan

melakukan  penulisan  naskah  berita.  Naskah  berita  yang  akan  ditulis

wartawan menggunakan unsur – unsur penulisan berita,  yaitu 5W+1H.

Tujuannya,  agar  setiap  tulisan  berita  wartawan  terinci  dan  mudah

dimengerti oleh khalayak pembacanya.

Selain  itu,  struktur  penulisan  berita  menggunakan  piramida

terbalik. Tujuannya agar setiap penulisan berita wartawan dapat tersusun

dengan  sistematis.  Maksudnya,  penulisan  berita  pada  alinea  pertama

merupakan inti  berita  atau isi  keseluhan dari  berita.  Setelah itu,  tubuh

berita dan penutup. Dalam piramida terbalik, semakin turun alinea maka

semakin kurang pentingnya isi berita itu. Jadi dapat di pahami penulis,

piramida  terbalik  merupakan  aturan  yang  sudah  baku  dari  teknik

penulisan berita.

Bagian-bagian naskah siaran 

1. Bagian awal 

Tahukah  anda/kanker  payudara  ternyata  tidak  hanya  menyerang

kaum wanita/tetapi juga menyerang kaum pria//demikian menurut

sebuah penelitian di amerika serikat//  (menginformasikan)

2. Bagian tengah 



Para ahli di amerika serikat melakukan penelitian terhadap seribu

pasien laki-laki di sebuah rumah sakit di kota new York//para ahli

memantau kesehatan seribu pasien laki-laki tersebut selama lima

tahun/dengan mencatat semua keluhan atau penyakit yang pernah

diderita. (penjelasan)

3. Bagian akhir 

Jika anda mengalami keluhan seperti itu/sebaiknya memeriksakan

diri  ke  dokter//ada  baiknya/mulai  sekarang/kaum  laki-laki  tidak

menyepelekan kanker payudara. (meninggalkan kesan yg kuat)



Pertemuan 7

Topik Perkuliahan

Teknik Menyunting Berita

Menyunting  berita  dalam  surat  kabar  memegang  fungsi  yang  penting

sekali.  perwajahan (layout) dan presentasi  sebuah surat  kabar  umumnya

sangat  tergantung  dari  keahlian  para  redakturnya  didalam  tehnik

penyutingan (editing).

Seorang redaktur yang kreatif didalam pekerjaan editing akan membawa

imajinasi baru, sehingga penyajian beritanya mendapat tanggapan pembaca

secara menyenangkan. Mengedit berita tidaklah semata- mata memotong

berita  dan  memasukannya  kedalam  kolom  yang  tersedia.  Namun  juga

memperhatikan cara menyunting atau mengedit berita, inilah 2 (dua) hal

utama dalam merumuskan penyutingan suatu berita ;

1. Mencegah terjadinya kesalahan

a. Salah ejaan dan struktur kalimat

b. Kesalahan fakta

c. Kesalahan pada struktur berita

2. Menjega hal-hal yang tidak dikehendaki

a. Masuknya unsure pendapat

b. Adanya pengulangan kata



c. Mengoreksi agar tidak ada fakta yang tertinggal

d. Menjaga agar kalimat tidak mencela

e. Mengoreksi berita yang sudah basi

f. Menjaga masuknya berita bohong

Dari  tugas dan fungsi  yang disebutkan diatas,  bahwa seorang redaktur

yang menjalankan  fungsi  menyunting haruslah  seorang wartawan juga

yang mengetahui pekerjaanya secara baik dan luas pengetahuanya, baik

bahasa  maupun pengertian hukum pers  (Assegaff,  1982;  69-71)  terdiri

dari 

1. Redaktur, yang bertugas Memilih dan menilai berita yang masuk

atau akan dimuat,  mengawasi  seluruh tugas redaksi,  membentuk

dewan  redaksi  dan  memimpin  redaksi  serta  bertanggung  jawab

terhadap isi surat kabar.

2. Make  up  editor,  Memusatkan  semua  berita-  berita,  gambar  –

gambar  yang  telah  diolah  oleh  dewan  redaksi  dan  memuatnya

didalam surat kabar. Serta menentukan tempat- tempat/ posisi (tata

letak)  penyajian  berita.  Make  up  editor  bertanggung  jawab  atas

baik buruknya, menarik tidaknya penghiasan halaman surat kabar.

3. Copy  raeder,  Bertanggung  jawab  terhadap  kekeliruan  mengenai

fakta- fakta, dan mengetahui mengenai struktur/ bentuk berita dan

cara-  cara  penulisan  berita.  Bertanggung  jawab  terhadap

pernyataan yang mengandung fitnah, penghinaan, dan kekeliruan

dalam thypografi.

4. Wartawan,  Memberikan  interpretasi  mengenai  peristiwa  penting

yang  baru  terjadi,  memperjelas  background  tentang  berita  yang



baru terjadi,  dan memberikan  analisa tentang kemungkinan yang

terjadi dari suatu peristiwa tersebut.

Pertemuan 9

Topik Perkuliahan

Praktek Membacakan Berita

Menjadi seorang pembaca berita di televisi atau radio mungkin menjadi

salah  satu  cita-cita  kalian.  Tentunya  untuk  menjadi  seorang  pembaca

berita yang baik dibutuhkan kriteria/persyaratan yang ketat pula.

Namun, tidak perlu berkecil hati terlebih dahulu. Semua itu bisa dipenuhi

asal kita memiliki tekad kuat dan keinginan untuk terus berlatih.

Berita 

1. Kualitas vokal/suara

2. Bahasa tubuh (cara duduk, tatapan mata, mimik wajah).

3. Volume suara (keras/lemah suara)

4. Penampilan (kostum, rambut, make-up)

5. Intonasi/irama (naik-turun nada suara)

6. Tempo (cepat-lambat pembacaan)

7. Tekanan (penekanan pada bagian-bagian penting)

8. Pelafalan (pengucapan)



9. Penjedaan (pemenggalan)

10.Kelancaran dalam membaca

11.Mental/keberanian 

Contoh Teks Berita. Kesehatan (daya siaran “dewasa” semi formal)

Bagi  wanita/rambut  adalah  mahkota/yang  bias  mempercantik

penampilan//tetapi  bagi  seorang  ilmuwan/rambut  berfungsi  untuk

mendetekasi  kelainan  pola  makanyang  dialami  seseorang//baru  baru

ini/seorang ilmuwan dari Indonesia melakukan penelitian terhadap seribu

lebih wanita berusia 12 hingga 25 tahun// para ahli peneliti kandungan zat

pada  rambut  dihibungkan  dengan  pola  makan  dan

kesehatan//hasilnya/rambut  yang  mengandung  karbon  dan  nitrogen

menunjukkan  sang  pemiliknya  mengalai  anorexia  nervosa  atau

bulimia//pelitian juga meunjukkan/ wanita yang pola makanya tidak sehat

dapat  dilihat  dari  kondisi  eambut  yang tidak sehat  pula//nah/jika  anda

ingin  tahu  apakah  pola  mkan  anda  selama  ini  sudah  sehat  atau

belum/coba perhatikan kondisi rambut anda sekarang juga//.



Pertemuan 10

Topik Perkuliahan

Produksi  Berita Televisi

Karateristik jurnalis televisi

1. Bersifat audio visual

2. Tidak bisa diulang

3.  Produksi sangat mahal

4.  Elektrik (digital)

5.  Daya rangsang sangat tinggi

6.  Aktual/ Cepat

7.  Daya jangkau luas

8.  Tidak ada gambar tidak ada berita

9.  Naskah berita berbeda

Format berita televisi

1. Berita  copy,  Adalah  cara  paling  mendasar  untuk  menghadirkan

sebuah  berita  di  TV. Pembawa  acara  hanya  membaca  informasi

kepada  pemirsa  “dalam  visi“  di  sebuah  studio.  Copy  berita  (in

vision only) biasanya cuma digunakan jika sebuah berita terjadi,

sementara  Anda  masih  mengudara.  Belum  ada  gambar  yang

tersedia,  tetapi  Anda  harus  menginformasikan  kepada  pemirsa

tentang  fakta–fakta  dasar  yang  berlangsung.  Laporan  seperti  itu

mungkin dimulai  dengan kata–kata:  “Berita yang baru saja kami



terima … “ Atau: “Kami baru saja menerima laporan bahwa sebuah

pesawat baru saja jatuh … “ Dan berita seperti itu, biasanya akan

diakhiri  dengan  kalimat:  “  … kami  akan memberikan  informasi

lainnya kepada Anda segera setelah kami menerimanya.”

2. Grafis (Tulisan) Cara paling dasar berikutnya untuk menghadirkan

sebuah berita adalah, pembawa acara dalam gambar (intro) diikuti

oleh grafis dan rekaman langsung voice over oleh pembawa acara.

Format  semacam ini  biasanya  digunakan juga jika sebuah berita

baru saja terjadi dan Anda belum mempunyai akses untuk merekam

gambar ke dalam kaset video. Pada banyak kasus, terutama jenis

berita bencana, grafis akan berbentuk peta, yang bisa menjelaskan

lokasi  (kejadian)  tersebut.  Jika  Anda  baru  saja  mendengar

seseorang yang terkenal meninggal dunia atau mengundurkan diri,

Anda mungkin akan menggunakan format ini. Pada kasus semacam

ini, grafis akan berbentuk foto dari yang bersangkutan.

3. OOV (Out of Vision) atau Voiceover Langsung, Dalam format

ini,  pembawa  acara  ada  dalam  gambar  (intro)  diikuti  oleh

sekuensingkat  dari  gambar  dalam  kaset  video.  Biasanya  hanya

berdurasi 15 – 20 detik dan pembawa acara membaca voice over

secara langsung di  bawah gambar-gambar. Format ini digunakan

untuk  berita  breaking  news  terakhir,  atau  jika  berita  tidak

menjamin perlakuan paket yang penuh.

4. Paket;  Kebanyakan berita di TV dihadirkan dalam format  Paket.

Paket selalu dimulai dengan sebuah intro dibacakan oleh pembawa

acara.  Paket  sendiri  mengandung  laporan  berita  TV  lengkap

dengan voice over direkam ke dalam pita kaset (tidak seperti OOV,

yang voice over- nya dibacakan di studio). Rata–rata durasi untuk

sebuah paket adalah 1 menit 45 detik dalam sebuah program TV.

Sebuah  paket  biasanya  bisa  lebih  lama  (selama  5  menit  untuk

sebuah laporan khusus) atau  lebih singkat (selama 40 detik untuk

sebuah  berita  buletin).  Sebuah  paket  mengandung  campuran

bagian-bagian  berita  berikut: Paket;  Kebanyakan  berita  di  TV

dihadirkan  dalam  format  Paket.  Paket  selalu  dimulai  dengan

sebuah  intro  dibacakan  oleh  pembawa  acara.  Paket  sendiri

mengandung laporan berita TV lengkap dengan voice over direkam

ke  dalam  pita  kaset  (tidak  seperti  OOV, yang  voice  over-  nya



dibacakan di studio). Rata–rata durasi untuk sebuah paket adalah 1

menit 45 detik dalam sebuah program TV. Sebuah paket biasanya

bisa lebih lama (selama 5 menit untuk sebuah laporan khusus) atau

lebih singkat (selama 40 detik untuk sebuah berita buletin). Sebuah

paket mengandung campuran bagian-bagian berita berikut:

1. gamabar-gambar

2. voice over

3. suara alami

4. sync atau sound bite (paling sedikit dua)

5. grafis

6. sebuah stand up

5. Two Way (Dua Arah) Langsung dann Phono; Jika sebuah berita

masih  aktif  sementara  berita  Anda  harus  segera  mengudara  –

misalnya  sebuah  pertemuan  politik  yang  penting  atau  sebuah

kebakaran  besar–  Anda  mungkin  ingin  pembawa  acara

mewawancarai reporter Anda langsung dari lokasi. Ini disebut “two

way“ (dua  arah).  Reporter  akan bicara langsung kepada  kamera

dan menjawab dua atau tiga pertanyaan dari pembawa acara, baik

melalui  sebuah  satelit  atau  hubungan  microwave  (gelombang

mikro).  Two  way  akan  mulai  dengan  layar  yang  terbagi  dua,

memperlihatkan pembicara acara di studio pada bagian kiri (layar)

dan reporter dari lokasi berita di bagian kanan (layar).

Jika  pembawa  acara  mewawancarai  reporter  di  lokasi  kejadian

melalui  telepon,  hal  ini  dikenal  sebagai  “phone“.  Phone  juga

digunakan  jika  Anda mempunyai  seorang  reporter  yang meliput

berita di luar negeri, tetapi tidak mendapatkan waktu satelit untuk

melakukan  siaran  “two  way“  secara  visual.  Suara  dari  reporter

ditutupi  dengan  sebuah  grafis,  yang  memperlihatkan  foto  dan

sebuah  peta  atau  gambar  dari  lokasi.  Misalnya  gambar  dari

Lapangan Merah, jika reporter tersebut berada di Moskow.

6. Tamu di Studio Siaran Langsung; Pada berita besar Anda mungkin

akan  memutuskan  bahwa,  akan  lebih  efektif  mewawancarai



seseorang secara langsung di studio, bukan hanya menaruh sound

bite mereka ke dalam paket berita.

Sebagai  contoh,  jika  terjadi  pemogokan  sekolah,  Anda mungkin

akan memutuskan untuk mewawancarai Menteri Pendidikan dalam

studio  setelah  paket  berita  reporter.  Dalam  program  berita,

wawancara studio biasanya dipakai untuk orang yang bertangung

jawab, seperti para politikus,  para  direktur  atau  Menteri-menteri

pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab

kepada pemirsa dan butuh untuk “diolah lebih keras” dibandingkan

dengan  narasumber  biasa.  Dengan  meletakkan  orang  yang

bertanggung jawab di dalam studio, Anda mempunyai kesempatan

untuk memberikan tiga atau empat pertanyaan kepada mereka. Ini

disebut “one plus one“ (satu tambah satu). Pada kesempatan yang

jarang  terjadi,  Anda  mungkin  mempunyai  lebih  dari  satu

narasumber  dalam  studio.  Sebagai  contoh,  anda  mungkin  ingin

mengadu  domba  Menteri  Pendidikan  dengan  pemimpin  serikat

guru.  Format  ini  dikenal  sebagai  “studio  one  plus  two“  (satu

tambah dua), yang satu menempatkan diri sebagai pembawa acara.

7. Klip; Jika sebuah berita terlambat, sudah dapat dibayangkan Anda

tidak akan mendapatkan sebuah sound bite  penting hingga akhir

paket telah diedit. Dalam hal ini, mungkin Anda akan kembali ke

studio setelah paket ditransmiskan untuk sedetik intro, mengawali

sound bite (atau klip) itu sendiri.

a. Reader (RDR) : Belum ada gambar, sedang siaran, “Saudara,

kamibaru saja menerima laporan….maksimal 30”

b. Grafis :  Berita bencana, kecelakaan (peta lokasi, kronologis,

daftarnama)

c.  Voice Over (VO) : Berita singkat padat, yang dibaca presenter

diiringi  gambar. biasanya hanya berdurasi  tak lebih dari  30

detik

d. Paket (Package) : Berita lengkap dengan narasi yang direkam

dalampita  kaset.  Berita  Paket  dibaca  khusus  oleh  dubber,

reporter ataupenulis berita.



e. Live  Report  (Siaran  Langsung)  :  Laporan  dari  reporter

dilapangan/tempat kejadian sebuah peristiwa.

f. Talk  Show  :  Diskusi  sebuah  topik/peristiwa  dengan

menghadirkan sejumlah tokoh/news maker

g. Wawancara/tamu di Studio : Testimoni, saksi tunggal dll

h. SOT  (Sound  on  Tape)  :  Pernyataan/kutipan  penting  dari

seorang  narasumber  yang  ditayangkan  setelah  didahului

intro/lead inpresenter

i. VO + SOT : Dalam kemasan berita terdapat vo dan sot.



Pertemuan 11

Topik Perkuliahan

Alur Berita (flow of  news)

Hikmat dan Purnama Kusumaningrat (2007 ; 72-75), alur pembentukan

berita melalui beberapa tahapan. Diantaranya :

1. Rapat  desk/bidang, Masing–masing   redaktur   bidang

merencanakan  dan menanyakan isu- isu apa yang akan diangkat

dalam  liputan  yang  selanjutnya,  dibahas  dalam  rapat  proyeksi.

Rapat desk atau bidang ini di lakukan setiap malam.

2. Rapat  proyeksi,  Dipimpin  oleh redaktur  pelaksana  dan  dihadiri

oleh  pemimpin  redaksi,  wakil  pemimpin  redaksi,  redaktur  desk/

bidang, koordiantor foto, manager iklan, manager sirkulasi, kepala

produksi, kepala pusat dokumen, kepala sekretaris redaksi. Dalam

rapat ini membahas seputar kasus atau isu- isu ya ng dibawa oleh

masing-  masing  redaktur  bidang.  Selanjutnya  redaktur  yang

menentukan  laporan  utamanya  dan  memberi  penugasan  kepada

wartawan sesuai dengan hasil rapat tersebut.

3. Penugasan/peliputan,  Masing-  masing  redaktur  desk/  bidang

menugaskan  para  wartawan untuk  mencari  berita  sesuai  dengan

apa yang telah ditentukan dalam rapat proyeksi.

4. Rapat budgeting, Dipimpin oleh redaktur pelaksana, yang dihadiri

oleh  orang-  orang  yang  hadir  dalam  rapat  proyeksi.  Rapat  ini

membahas hasil – hasil yang didapat para reporter di lapangan.



5. Penulisan naskah berita, Wartawan mengolah bahan berita yang

didapat dilapangan untuk dijadikan naskah berita, yang selanjutnya

diberikan kepada redaktur desk/ bidang masing- masing.

6. Editing dan penyuntingan naskah, Untuk halaman satu, redaktur

pelaksana mengedit kembali naskah berita yang sudah diedit oleh

redaktur  desk.  Sedangkan  untuk  halaman  (2)  dua  sampai

selanjutnya  ,  naskah  berita  diedit  oleh  redaktur  desk  masing-

masing.

7. Produksi, Naskah  berita  yang  sudah  diedit  dikirim  kebagian

produksi untuk diatur tata letaknya dalam bentuk copy berita.

8. Percetakan, Naskah berita yang sudah diubah menjadi copy berita,

akan dikirim ke percetakan untuk dicetak dan disebarluaskan.

9. Pembaca,  Setelah  dicetak,  bagian  sirkulasi  menyebarkan  surat

kabar/koran  kepada  agen-  agen  yang  siap  mengedarkan  kepada

khalayak pembaca.



Pertemuan 12

Topik Perkuliahan

Jurnalisme Online

 Jurnalisme  dalam  KBBI  disebut  sebagai  pekerjaan  mengumpulkan,

menulis,  mengedit,  dan  melaporkan  berita  kepada  khalayak.  Dalam

perkembangannya, media penyampaian berita kepada pembaca tidak hanya

terbatas pada surat kabar. Tetapi seiring perkembangan teknologi, kini arah

perkembangan media menuju persaingan media online. Media online bisa

menampung berita teks, image, audio dan video. Berbeda dengan media

cetak, yang hanya menampilkan teks dan image. 

”Online” sendiri merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat

diakses  di  mana  saja  dan  kapan  saja  selama  ada  jaringan  internet.

Jurnalisme online ini merupakan perubahan baru dalam ilmu jurnalistik.

Laporan  jurnalistik  dengan  menggunakan  teknologi  internet,  disebut

dengan media online, yang menyajikan informasi dengan cepat dan mudah

diakses di mana saja. Dengan kata lain, berita saat ini bisa di baca saat ini

juga, di belahan bumi mana saja.

Domain  pertama, adalah  suatu  rentangan,  mulai  dari  situs  yang

berkonsentrasi  pada  editorial  content  sampai  ke  situs-situs  Web  yang

berbasis pada konektivitas publik (public connectivity). Editorial content

diartikan  di  sini  sebagai  teks  (termasuk  kata-kata  yang  tertulis  atau

terucapkan, gambar-gambar yang diam atau bergerak), yang dibuat atau

diedit  oleh  jurnalis.  Sedangkan  konektivitas  publik  dapat  dipandang

sebagai komunikasi ”titik-ke-titik yang standar” (standard point-to-point).

Atau,  bisa  juga  kita  nyatakan  sebagai  komunikasi  ”publik”  tanpa



perantaraan atau hambatan (barrier of entry), misalnya, hambatan dalam

bentuk proses penyuntingan (editing) atau moderasi (moderation).

Domain kedua, melihat pada tingkatan komunikasi partisipatoris, yang

ditawarkan oleh situs berita bersangkutan. Sebuah situs dapat dianggap

terbuka (open), jika ia memungkinkan pengguna untuk berbagi komentar,

memposting,  mem-file  (misalnya:  content  dari  situs  tersebut)  tanpa

moderasi  atau  intervensi  penyaringan.  Sedangkan  komunikasi

partisipatoris tertutup (closed) dapat  dirumuskan sebagai  situs di  mana

pengguna mungkin berpartisipasi.  Namun langkah komunikatif  mereka

harus melalui kontrol editorial yang ketat.

4 jenis Jurnalisme Online

1. Mainstream news sites,  Bentuk media berita online yang paling

tersebar luas adalah situs mainstream news. Situs ini menawarkan

pilihan editorial content, baik yang disediakan oleh media induk

yang  terhubung  (linked) dengannya  atau  memang  sengaja

diproduksi untuk versi Web. Tingkat komunikasi partisipatorisnya

adalah cenderung tertutup atau minimal. Contoh: situs CNN, BBC,

MSNBC, serta berbagai suratkabar online. Situs berita semacam ini

pada dasarnya tak punya perbedaan mendasar dengan jurnalisme

yang diterapkan di media cetak atau siaran, dalam hal penyampaian

berita,  nilai-nilai  berita,  dan  hubungan  dengan  audiences.  Di

Indonesia, yang sepadan dengan ini adalah detik.com, Astaga.com,

atau Kompas Cyber Media.

2. Index  &  category  sites,  Jenis  jurnalisme  ini  sering  dikaitkan

dengan mesin pencari (search engines)  tertentu (seperti  Altavista

atau Yahoo),  perusahaan riset pemasaran (seperti Moreover) atau

agensi  (Newsindex),  dan  kadang-  kadang  bahkan  individu  yang



melakukan usaha (Paperboy). Di sini, jurnalis online menawarkan

links yang mendalam ke situs-situs berita yang ada di manapun di

World  Wide  Web.  Links  tersebut  kadang-  kadang dikategorisasi

dan bahkan diberi catatan oleh tim editorial. Situs-situs semacam

ini  umumnya  tidak  menawarkan  banyak  editorial  content  yang

diproduksi  sendiri,  namun  terkadang  menawarkan  ruang  untuk

chatting atau bertukar berita, tips dan links untuk publik umum.

3. Meta & comment sites, Ini adalah situs tentang media berita dan

isu-isu media secara umum. Kadang-kadang dimaksudkan sebagai

pengawas  media  (misalnya:  Mediachannel,  Freedomforum,

Poynter’s Medianews). Kadang- kadang juga dimaksudkan sebagai

situs  kategori  dan  indeks  yang  diperluas  (seperti:  European

Journalism  Center  Medianews,  Europemedia).  Editorial  content-

nya  sering  diproduksi  oleh  berbagai  jurnalis  dan  pada  dasarnya

mendiskusikan  content  lain,  yang  ditemukan  di  manapun  di

Internet. Content semacam itu didiskusikan dalam kerangka proses

produksi  media.  ”Jurnalisme  tentang  jurnalisme”  atau  meta-

journalism semacam ini cukup menjamur. Ini adalah situs tentang

media  berita  dan  isu-isu  media  secara  umum.  Kadang-kadang

dimaksudkan sebagai  pengawas media  (misalnya:  Mediachannel,

Freedomforum,  Poynter’s  Medianews).  Kadang-  kadang  juga

dimaksudkan  sebagai  situs  kategori  dan  indeks  yang  diperluas

(seperti:  European Journalism Center  Medianews,  Europemedia).

Editorial content-nya sering diproduksi oleh berbagai jurnalis dan

pada  dasarnya  mendiskusikan  content  lain,  yang  ditemukan  di

manapun  di  Internet.  Content  semacam  itu  didiskusikan  dalam

kerangka proses produksi media. ”Jurnalisme tentang jurnalisme”

atau meta-journalism semacam ini cukup menjamur.



4. Share  &  discussion  sites,  Ini  merupakan  situs-situs  yang

mengeksploitasi  tuntutan  publik  bagi  konektivitas,  dengan

menyediakan sebuah platform untuk mendiskusikan content yang

ada di manapun di Internet. Dan kesuksesan Internet pada dasarnya

memang  disebabkan  karena  publik  ingin  berkoneksi  atau

berhubungan dengan orang lain, dalam tingkatan global yang tanpa

batas.  Situs  semacam  ini  bisa  dibilang  memanfaatkan  potensi

Internet, sebagai sarana untuk bertukar ide, cerita, dan sebagainya.

Kadang-kadang dipilih suatu tema spesifik, seperti: aktivitas anti-

globalisasi berskala dunia (situs Independent Media Centers, atau

umumnya  dikenal  sebagai  Indymedia),  atau  berita-berita  tentang

komputer (situs Slashdot).

5. Jurnalisme masa depan, Jurnalisme online layak disebut dengan

jurnalisme  masa  depan.  Karena  perkembangan  teknologi

memungkinkan  orang  membali  perangkat  pendukung  akses

internet praktis seperti notebook atau netbook dengan harga murah.

Apalagi  kalau  koneksi  internet  mudah  diperoleh  secara  terbuka

seperti  hotspot  (WiFi)  di  ruang-ruang  publik.  Sehingga  minat

masyarakat  terhadap  media  bisa  bergeser  dari  media  cetak  ke

media online. Hal itupun sekarang mulai terjadi. Bahkan beberapa

media cetak besar di Amerika Serikat, seperti kelompok Chicago

Tribune,  mulai  merugi  dan  terancam  gulung  tikar.  Karena

masyarakat mulai beralih ke media online.
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Topik Perkuliahan

Manajemen Berita Televisi

Fungsi menejemen operasional Penyiaran 

Manajemen  adalah  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan

(memengaruhi)  dan  pengawasan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  melalui

koordinasi  penggunaan  sumber  daya  manusia  dan  materi.

Media penyiaran, manajer umum (general manajer) bertanggung jawab pada

pemilik dan pemegang saham dalam melaksanakan kondisi sumber daya yang

ada  (manusia  dan barang)  sedemikian rupa.  Dalam melaksanakan Tanggung

jawab manejer, manajer umum melaksanakan 4 fungsi dasar yaitu :

1. Perencanaan (planning)

2. . Pengorganisasian (organizing)

3. . Pengarahan dan memberikan pengaruh (directing/influencing)

4. . Pengawasan (controling)

Manajemen Televisi

1. Divisi  Program,  Berperan  dalam  pengelolaan  seluruh  program,  dari

pengadaan materi hingga pengaturan jam tayang. Divisi ini membawahi

departemen  akuisisi,  quality  control,  penjadwalan,  research  and

development, dan traffic.

2. Divisi  Produksi,  Berperan  dalam  pengelolaan  produksi  program-

program hiburan secara  in-house,  dari  musik,  talkshow, reality  show,

hingga  sinetron.  Divisi  ini  membawahi  departemen kreatif,  produksi,



dan pendukung teknik, dengan berbagai tenaga fungsional dari produser

eksekutif, produser, sutradara, penulis naskah, dan sebagainya.

3. Divisi  Pemberitaan,  Berperan  dalam  pengelolaan  produksi  program-

program berita, dari program berita regular, program berita mingguan,

talkshow,  hingga  siaran-siaran  olahraga.  Divisi  ini  membawahi

departemen  peliputan,  produksi,  program  mingguan,  penelitian  dan

pengembangan,  dan  pendukung  teknis,  serta  sejumlah  tenaga-tenaga

fungsional dari produser eksekutif, produser, asisten produser, presenter,

reporter, kamerawan, penyunting gambar, penata grafis, penata musik,

dan pengarah acara.

4. Divisi  Teknik,  Berperan dalam pengelolaan fasilitas  teknik penyiaran,

dari  perencanaan  hingga  perawatan  seluruh  alat  teknik.  Divisi  ini

membawahi  departemen  yang  bertanggungjawab  atas  master  control,

maintenance, IT, transmisi, dan pendukung teknik.

5. Divisi  Pemasaran,  Berperan  dalam  pengelolaan  pemasaran  slot-slot

komersial,  dari  perencanaan  hingga  pemasangan  iklan  di  layar  kaca.

Divisi  ini  membawahi  departemen  penjualan,  penagihan,  dan

administrasi pemasaran.

6. Divisi  Keuangan,  Berperan  dalam  pengelolaan  dan  pemeriksaan

keuangan  perusahaan.  Divisi  ini  membawahi  departemen  finance,

accounting, dan auditing.

7. Divisi  HRD dan  Legal,  Berperan  dalam pengelolaan  seluruh  sumber

daya dari seluruh divisi, penyediaan sarana dan tenaga operasional bagi

divisi lain, serta penanganan aspek hukum atau legal.



Pertemuan 14

Topik Perkuliahan

Teknik Siaran Berita Televisi

Teknik

1. Teknik  siaran  langsung  (on  line),  Siaran  langsung  dapat  dilakukan

didalam studio maupun di luar studio. Siaran di dalam studio misalnya

siaran acara/program talk show, dialog dan sebagainya. Siaran di luar

studio  misalnya  liputan  acara  yang  sifatnya  resmi  misalnya  acara

kenegaraan seperti upacara 17 Agustus, sidang pleno DPR, pertandingan

final olah raga piala sudirman dan sebagainya. Proram- program siaran

langsung biasanya sangat ditentukan oleh waktu yang tidak dapat diubah

dan  pada  saat  itu  juga  harus  disiarkan  ke  publik.  Berarti  antara

pengambilan  gambar/liputan  dengan  penyiarannya  bersamaan.  Jadi

editingnya dilaksanakan secara langsung (on line) pada studio mini yang

diset  di  lokasi  acara  berlangsung.  Panduan  editingnya  menggunakan

urutan  acara  dan EDL (editing  dicision list)  yang dibuat  oleh  editor.

Liputan  seperti  ini  biasanya  berbentuk  laporan  pandangan  mata  oleh

reporter TV. Teknik siaran langsung di  dalam studio dapat  dijelaskan

seperti gambar ilustrasi berikut ini.

Personal yang terlibat dalam proses siaran dengan tugas masing-masing

adalah:  pemeran/aktor,  reporter  sebagai  obyek  shoting.  Sebagai

pelaksana produksi adalah: produser/asisten produser, sutradara, asisten

sutradara/ floor manager, switcherman, VTR operator, sound operator,

lighting  operator, kamerawan dan operator  pemancar. Kegiatan siaran

merupakan kerja tim. Oleh karena itu dituntut kerjasama yang baik dan

serasi dalam bertugas. Sedangkan teknik siaran langsung di luar studio

dapat dijelaskan seperti gambar ilustrasi berikut ini.



2. Teknik  siaran  tidak  langsung,  Siaran  tidak  langsung  terjadi  antara

pengambilan gambar/liputan dengan penyiarannya ada tenggang waktu,

sehingga  ada  kesempatan  menyiapkan  program  lebih  baik  melalui

proses  editing.  Dengan  demikian  liputan  yang  dilakukan  adalah

pengambilan  materi  siaran  yang  selanjutnya  dikirim  ke  editor  untuk

dilakukan editing program. Setelah rekaman program diedit dan sudah

menjadi kaset video program atau dalam bentuk lain, maka pada waktu

akan disiarkan kaset tersebut disiapkan di studio pengendali dan diputar

kembali. Keluaran audio dan videonya disalurkan ke pesawat pemancar

untuk dipancarkan melalui antena. Dari antena dipancarkan dan diterima

dan  dipancarkan  stasiun  bumi  ke  sateit  lalu  dipancarkan  ke  bumi

kembali dan diterima stasiun relay untuk dipancarkan ke rumah-rumah

penduduk di  wilayahnya. Sebagai  contoh rekaman program sinetrom,

drama, sepak bola yang siarannya ditunda, berita, kuis, dan sebagainya.

3. Prosedur pengoprasian,  Yang paling utama dari prosedur pengoperasian

adalah  keruntutan dan  kesinambungan dari  program siaran.  Sehingga

tidak  sampai  ada  jeda  gambar  tayangan  yang  disiarkan  ke  pemirsa.

Suatu hal yang tidak baik bila pemirsa disuguhi dengan frame kosong

apalagi  terus  muncul caption  yang berbunyi  ”  maaf  siaran terganggu

karena  ada  kesalahan  teknis”.  Sungguh  ini  akan  membuat  penonton

tidak percaya, menilai kurang profesional dan sebagainya lalu  pindah

pada stasiun pemancar yang lain yang berarti meninggalkan stasiun itu.

Oleh karena itu program siaran harus sudah siap sebelum waktu siaran

dimulai. Untuk tayangan langsung mungkin lebih mudah karena sifatnya

hanya menayangkan acara yang sedang berlangsung, sehingga tinggal

membuat  variasi  gambar  yang  ditayangkan.  Hal  ini  diperlukan

kecermatan bagi sutradara untuk memilih gambar mana yang sesuai dari

karya kamerawan yang yang satu dengan yang lain atas instruksi sang

sutradara atau improvisasi kamerawan itu sendiri. Semua gambar yang

ditayangkan akan direkam di VTR sebagai arsip tayangan program yang

sewaktu-waktu  bisa  ditayangkan  kembali  atau  menjadi  bahan  untuk



program  pengembangan  menjadi  program  sajian  baru  yang  lebih

menarik.  Setelah  siap  program  tayangan  sutradara  tinggal  memberi

perintah kepada operator pemancar maupun switcher/VTR untuk on air.

Setelah itu siaran harus berlangsung tidak terputus dari program yang

satu  ke  program  yang  lain  sampai  pada  akhir  program  ditutup  oleh

presenter atau penyiar dan muncul gambar cue penutup dan musik tune

sebagai tanda pemancar segera off air.

4. Menjaga  daya  bateray  dan  persedian  video,  Menjaga  daya  bateray

sangat penting dalam pelaksanaan shoting, baik shoting di luar studio

maupun di dalam studio. Apalagi pada shoting yang langsung disiarkan

ke publik.  Apabila  daya bateray tidak dijaga,  maka akan terjadi  drop

tegangan maupun arus listriknya sehingga akan berakibat tidak mampu

mensuplay energi  listrik untuk keperluan peralatan elektronik camera,

mic  yang  menyebabkan peralatan  tidak bekerja  normal.  Hal ini  akan

berakibat mengganggu jalannya shoting maupun siaran TV. Oleh karena

itu bateray harus di charge/disetrum sebelum kegiatan shoting dimulai

sehingga  bateray  telah  dalam  kondisi  penuh/full.  Di  samping  itu

menyediakan  bateray  cadangan  sangat  dianjurkan,  agar  pelaksanaan

shoting  tidak  terganggu  karena  bateraynya  kosong.  Peralatan  yang

menggunakan bateray  diantaranya  adalah  camera  dan  mic.  Mic  yang

bateraynya  drop  juga  akan  mengganggu  produksi  suara.  Suara  akan

menjadi  tidak  jelas  kualitasnya  dan  biasanya  akan  menimbulkan

noise/derau. Oleh karena itu  cadangan bateray untuk mic juga sangat

diperlukan  untuk  kelancaran  shoting/siaran  TV.  Drop  bateray  pada

camera bisa diatasi dengan menyediakan genset, karena biasanya camera

dilengkapi dengan adaptor sehingga bisa bekerja dengan sumber listrik

dari  genset  maupun  dari  PLN.  Menjaga  kebutuhan  kaset  video  juga

harus mendapat perhatian, karena kekurangan stok kaset video juga akan

mengganggu pelaksanaan shoting. Akan mengakibatkan tidak memiliki

backup  siaran  ataupun  dokumentasi  karena  tidak  ada  bahan  untuk



merekam  videonya.  Oleh  karena  itu  dalam  mempersiapkan  shoting

jangan  sampai  ketinggalan  menyediakan  kaset  video  yang  cukup.

Sebelumnya semua kaset video harus dicek apakah tidak ada yang macet

karena lengket, apakah tidak berjamur dan sebagainya. Pastikan semua

peralatan dan bahan ready for use.

Jenis-jenis program berita Televisi

1. Program Talk show. Program ini juga dikenal program wicara. Banyak

format untuk mengemas program ini diantaranya adalah vox-pop, kuis,

interview,  diskusi  panel  dan  sebagainya.  Program  ini  banyak

mengetengahkan pembicaraan seseorang atau lebih tentang sesuatu yang

menarik, hangat dibicarakan masyarakat, tanya jawab persoalan dengan

hadiah  dan  sebagainya.  Program  uraian  pendek  (the  talk  program)

didahului  munculnya  seorang  presenter  membicarakan  sesuatu  yang

menarik  untuk  membuka  acara.  Selanjutnya  uraian  disampaikan  oleh

seorang pembicara dengan waktu yang pendek misal 2-5 menit. Dalam

waktu  tersebut  bila  hanya  wajah  pembicara  yang  muncul,  maka

tayangan  akan  menjadi  monoton  dan  menjemukan.  Oleh  karena  itu

ditengah  pemberian  uraian  perlu  ditayangkan  gambar  pengganti

pembicara  yang

merupakan ilustrasi yang sesuai dengan apa yang diuraikan. Sehingga

tayangan  akan  lebih  menarik.  Selajutnya  ditutup

oleh presenter dengan merangkum/memberikan komentar dan sekaligus

menyampaikan  acara  selanjutnya  setelah  tayangan  iklan.  Kadang-

kadang seorang presenter juga menjadi pembicara sendiri. Oleh karena

itu presenter dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas.

2. Program Wawancara (interview).  Program ini termasuk the talk show

program. Bentuk yang lain adalah diskusi panel. Dalam pelaksanaannya

dapat  dilaksanakan  di  dalam studio  maupun  diluar  studio.  Demikian

pula dapat dilaksanakan siaran secara langsung maupun tidak langsung.



Agar  program  ini  tidak  membosankan  perlu  dipersiapkan  dengan

matang agar penonton juga memperoleh apa yang diharapkan.

3. Program diskusi  panel.  Program ini  dikenal  dengan talkshow diskusi.

Program  ini  tentunya  tidak  akan  menarik  bila  pengemasannya  tidak

baik.  Akan  menjadi  program  yang  membosankan  penonton  karena

variasi  gambarnya tidak banyak ya tokoh itu saja dengan posisi  yang

sama duduk dan berbicara. Hal ini bertentangan dengan prinsip program

audio visual yang memerluakan kreatifitas dan variasi gambar sehingga

tayangan  menjadi  hidup  dinamis  dan  menarik.  Oleh  karena  itu  perlu

dipersiapkan  format  yang  luwes  dan  terpadu.  Mungkin  dapat  dibuat

interaktif  sehingga  dapat  ikut  dalam  acara  diskusi  tersebut.

Mendatangkan  tokoh  pro  dan  kontra  sehingga  dapat  menghidupkan

suasana  dan  sebagainya.  Presenter  akan

bertindak sebagai moderator untuk mengatur pembicaraan agar adil dan

merata  tidak  didominasi  seseorang  pembicara  saja.  Oleh  karena  itu

presenter  merupakan  faktor  penting  sehingga  harus  bisa  memanage

acara sehingga acara berjalan lancar dan tuntas. Untuk itu dibutuhkan

presenter  yang  berpengalaman  dan  memiliki  kemampuan  dan

pengetahuan tentang masalah yang sedang dibahas.

4. Program berita  (News).  Merupakan  program sajian  berupa  fakta  dan

kejadian/peristiwa yang memiliki nilai berita yaitu yang unusual, factual

dan  esensial  dan  disiarkan  melalui  media  secara  periodik.  Penyajian

berita harus obyektif, liputan gambar yang disajikan agar tidak membuat

shock  tetapi  obyektivitasnya  harus  dipertahankan.  Namun  demikian

subyektivitas  dapat  terjadi  karena  peliput,  karena  penyusunan

kalimat/bahasa yang digunakan dan kebijakan stasiun penyiarnya yang

memiliki kebijakan pemberitaan (editorial  policy).  Kebijakan rekdaksi

dapat  menentukan  komposisi  berita  (newscast).  Berdasarkan  lingkup

kawasan  menjadi  berita  nasional,internasional  maupun  regional.

Berdasarkan  aspek  kehidupan  dapat  menjadi  berita  ekonomi,  sosial,



politik dan kebudayaan. Berdasarkan bidang khusus menjadi berita olah

raga, berita  kewanitaan,  dan pariwisata.  Selanjutnya karakter karakter

tersebut disusun menjadi blok. Dan blok-blok ditata menjadi urutan blok

yang mempertimbangkan perhatian penonton. Penyusunan materi berita

sangat  bervariasi.  Biasanya  bagian yang aktual  ditempatkan di  depan

baru  berita  penting  dan  disusul  bagian  yang  kurang  penting  seperti

tentang  humanitas.  Bagian  humanitas  ini  disampaikan  dengan  agak

humoris  yang  berfungsi  mengendorkan  syaraf  penonton  setelah

menyaksikan  peristiwa  yang  menegangkan.  Juga  berfungsi  sebagai

jembatan bagi acara berikutnya. Terdapat duamacam berita yaitu berita

yang terikat waktu (time concern) dan berita yang tidak terikat waktu

(timeless).  Berita  yang  terikat  waktu  diprogramkan  menjadi  berita

harian  dan  yang  tidak  terikat  waktu  disajikan  secara  berkala.  Berita

Harian. Disebut juga dengan berita hangat (hot news) adalah berita yang

segera  disampaikan  ke  masyarakat.  Memiliki  corak  terikat  waktu,

singkat  dan  aktual.  Berita  hangat  juga  bersifat  linier  dan  langsung

(stright  news)  misalnya  program  seputar  indonesia,Topik,  Liputan  6.

dalam hal ini tidak menampilkan opini dan interpretasi reporter maupun

tokoh.  Disamping  bentuk

berita  harian  tersebut  dapat  pula  berbentuk  pembahasan  mendalam

(indept news),  contohnya adalah program kupas tuntas.  Terdapat pula

berita yang lunak (soft news) yang memberitakan kejadian umum yang

penting  di  masyarakat  misalnya  berita  tentang  konferensi,  seminar,

pembangunan daerah,  kegiatan masyarakat  dan human interest  Berita

seperti  ini  tidak  melibatkan  tokoh  masyarakat  atau  orang  terkenal.

Bentuk lain  dari  berita  harian adalah  hard news (berita  keras).  Yaitu

berita yang mengandung konflik dan memberi sentuhan emosional serta

melibatkan tokoh terkenal. Yang termasuk dalam berita ini adalah berita

yang memiliki high political tetion, very unusual, dan controversial. Soft

news juga bentuk lain dari berita harian. Yaitu berita singkat dan penting

tentang informasi kejadian. Sebagai contoh adalah program sekilas info,



yang  dijadwalkan  setiap  jam sebagai  breaking  news  atau  stop  press.

Berita berkala. Merupakan karya jurnalistik TV yang tidak terikat waktu

(timeless) sehingga memiliki kemungkinan penyajian berita yang lebih

lengkap  dan  mendalam  serta  ditambah  kan  sentuhan  artistik  yang

membuat  kemenarikan  penonton.  Berita  berkala  ini  dapat  berbentuk

feature,  dokumenter,  dan  magazine.  Menulis  Laporan  Siaran  Berita.

Setelah Wartawan TV meliput berita, sehingga berita telah didapatkan

secara lengkap, maka dapat dilanjutkan dengan klarifikasi berita tersebut

kepada  sumber  berita  untuk  recek  kebenaran  berita.  Selanjutnya

diteruskan dengan langkah penulisan laporan berita. Penulisan laporan

berita  disesuaikan  dengan  format  program  yang  dipilih  untuk

penyiarannya melalui program TV. Apakah termasuk berita yang terikat

waktu

atau berita yang tidak terikat waktu. Apabila termasuk berita yang terikat

waktu,  maka  dapat  dimasukkan  kedalam  berita  harian.  Sehingga

penulisannya  harus  singkat  dan  aktual  linier  dan  langsung  (Stright).

Dapat pula dimasukkan pada bentuk berita lunak (soft) kalau beritanya

tentang kejadian umum yang penting di masyarakat.  Atau berita yang

dibahas mendalam (indepth). Apabila beritanya termasuk kategori yang

tidak  terikat  waktu,  maka  laporannya  ditulis  menjadi  berita  berkala.

Dalam hal ini dapat dipilih bentuk feature, dokumenter atau magazine.

Teknik penulisan laporan program berita dapat dibaca kembali pada bab

jurnalistik penyiaran TV yang telah banyak dibahas di muka.



UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI)

FAKULTAS DAKWAH & USHULUDDIN 

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM 

Mata Kuliah : Teknik Produksi dan Penyiaran Berita

Prodi / Semester : Komunikasi Penyiaran Islam / 6

Dosen Pengajar : M. Alfin Fatikh, M.I.Kom

Hari / Tanggal : Jum’at, 06 April 2018

Waktu : 95 Menit

Sifat : Close Book

1. Sebutkan kriteria umum nilai berita

2. Apa perbedaan alur berita media cetak dan media online sebelum di publikasikan

3. Narasumber berita mempunyai kriteria tersendiri, sebutkan 

4. Sebutkan teknik peliputan berita

5. Buatlah inti  berita  sesuai dengan konsep piramida terbaik.  Menginformasikan,

menjelaskan dan kesan



UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

JURUSAN KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (KPI)

FAKULTAS DAKWAH & USHULUDDIN 

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM 

Mata Kuliah : Teknik Produksi dan Penyiaran Berita

Prodi / Semester : Komunikasi Penyiaran Islam / 6

Dosen Pengajar : M. Alfin Fatikh, M.I.Kom

Hari / Tanggal : Jum’at, 27 Juli 2018

Waktu : 95 Menit

Sifat : Open Book

1. Sebutkan dasar melakukan wawancara

2. Kenapa dasar penulisan berita menggunakan metode Piramida terbalik ! Jelaskan

3. Penyuntingan berita sangat penting sebelum berita di publikasikan. Sebutkan 

4. Sebutkan Alur berita mulai dari rapat bidang sampai berita di terima oleh pembaca

5. Buatlah berita sesuai dengan pedoman 5W + 1H


